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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1. Názov školy: Spojená škola, predtým Gymnázium (do 3. 9. 2020) 

2. Adresa školy: Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5 

3. Telefónne číslo: 02/62 312 706 Fax: 02/62 312 706 

4. Internetová adresa: www.gympaba.sk Mail: info@gympaba.sk 

5. Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

 

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 

1. Riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Butler 

2. Zástupca riaditeľky školy Mgr. Róbert Mezei 

3. Zástupca riaditeľky školy Mgr. Pavol Hason 

4. Vedúca nepedagogických pracovníkov Lenka Peschlová 

5. Vedúca školskej jedálne Alžbeta Brezničanová 

ÚDAJE O RADE ŠKOLY A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠKOLY 

 

Rada školy pri Gymnáziu Pankúchova 6 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie predchádzajúcej Rady 

školy začalo dňom 27. 04. 2012 na obdobie 4 rokov. Predchádzajúca Rada školy ukončila 

svoju činnosť 27. 04. 2016. Novozvolená rada školy začala svoju činnosť 03. 05. 2016 a končí 

03. 05. 2020. Voľby do Rady školy sa z dôvodu pandémie a vytvorenia Spojenej školy 

presunuli na október 2020. Členovia Rady školy:  

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený / delegovaný za 

1. Mgr. Iveta Pernischová Predseda Pedagogický zamestnanec 

2. Oľga Biharyová  Nepedagogický zamestnanec 

3. Mgr. Martin Kolárik  Pedagogický zamestnanec 

4. Matej Buček   Študent 

5. Mgr. Daniela Gáliková  Zástupca rodičov 

6. Mgr. Jozef Havrilla  Zástupca rodičov 

7. JUDR. Stanislav Cirman  Zástupca rodičov 

8. Ing. Ján Karman  Bratislavský samosprávny kraj 

9. Ing. Lýdia Ovečková  Bratislavský samosprávny kraj 

10. Marian Greksa  Bratislavský samosprávny kraj 

11. Peter Hochschorner  Bratislavský samosprávny kraj 

 

INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY  

 

Rada školy sa počas školského roka 2019/20 stretla len dvakrát z dôvodu pandémie. Na 

stretnutia bola prizvaná aj riaditeľka školy, respektíve jej zástupcovia. Stretnutia rady školy 

boli venované aktuálnym témam podľa harmonogramu činnosti školy. Členovia rady školy sa 

schádzajú aj v prípade, ak sa vyskytujú neplánované úlohy súvisiace so školskou 

a mimoškolskou činnosťou pedagógov a študentov školy.   
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Základné body programu zasadnutiach rady školy boli nasledovné: 

1) koncepcia práce školy, 

2) učebné plány a študijné predmety, školské vzdelávacie programy, 

3) odbornosť pedagógov školy, 

4) výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

5) výsledky maturitných skúšok, 

6) výsledky prijímacích skúšok, 

7) prestupy žiakov – prijímanie do vyšších ročníkov, 

8) mimoškolské aktivity, 

9) činnosť študentskej rady, 

10) návrh rozpočtu školy, 

11) finančné zabezpečenie školy, 

12) investície školy, 

13) prenájom priestorov školy, 

14) správa o hospodárení školy, 
 

Zo zasadnutí rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je zverejnená na informačnej nástenke 

v zborovni školy. 

 

 

ÚDAJE O PORADNÝCH ORGÁNOCH RIADITEĽA ŠKOLY,  

PREDMETOVÉ KOMISIE 

 

Gremiálny zbor 

Členovia: riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky školy a vedúca ekonomického úseku. 

 

Poradný zbor riaditeľky školy 

Členovia: riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky školy, výchovná poradkyňa, vedúci 

predmetových komisií, koordinátori vzdelávacích oblastí a vedúca ekonomického úseku.  

 

Predmetové komisie 

 

P.č. Predmetová komisia Vedúci predmetovej komisie 

1. Slovenský jazyk Mgr. Zdenka Halandová 

2. Anglický jazyk a európske štúdiá Mgr. Jana Sláviková 

3. Nemecký jazyk a francúzsky jazyk  Mgr. Martin Kolárik 

4. Dejepis a geografia PhDr. Alžbeta Holecová 

5. Občianska výchova Mgr. Oliver Chudovský 

6. Matematika a informatika Mgr. Soňa Chladná 

7. Fyzika a chémia Ing. Mária Reichová 

8. Biológia PaedDr. Silvia Dadajová 

9. Človek a hodnoty* Mgr. Oliver Chudovský 

10. Telesná a športová výchova Mgr. Ladislav Beňuš 
 

* výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením, umenie a kultúra, etická výchova, estetická výchova, 

náboženská výchova 

 

Predmetové komisie pracujú na základe plánu práce, ktorý sa odvíja od plánu práce školy. 

Členovia predmetových komisií sa stretávajú na pravidelných zasadnutiach (3 až 4-krát za 

školský rok) a priebežne počas školského roka. Predsedovia predmetových komisií a ich 
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členovia sa pravidelne zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania a metodických stretnutí 

organizovaných pedagogickými inštitúciami. 

 

Koordinátori vzdelávacích oblastí 

 

P.č. Vzdelávacia oblasť 
Koordinátor vzdelávacej 

oblasti 

1. Jazyk a komunikácia Ing. Mária Reichová 

2. Človek a príroda Ing. Jana Smereková 

3. Človek a spoločnosť 
Mgr. Oliver Chudovský 

4. Človek a hodnoty 

5. Matematika a práca s informáciami Mgr. Soňa Chladná 

6. Človek a svet práce Mgr. Iveta Pernischová 

7. Umenie a kultúra Mgr. Oliver Chudovský 

8. Zdravie a pohyb PaedDr. Ladislav Beňuš 

 

Úlohou koordinátorov vzdelávacích oblastí bolo usmerňovať vedúcich predmetových 

komisií pri realizácii inovovaného školského vzdelávacieho programu v školskom roku 

2019/20. Vzájomnými konzultáciami koordinátorov sa vymedzujú kompetencie jednotlivých 

vzdelávacích oblastí. Koordinátori vzdelávacích oblastí usmerňujú spoluprácu predmetových 

komisií v rozsahu svojej pôsobnosti.    

 

 

 

 

Organizačná štruktúra vzdelávacích oblastí 
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 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLY 

 
ŠTRUKTÚRA METODICKÝCH ORGÁNOV ŠKOLY 
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ÚDAJE O ŽIAKOCH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/20 

 

Päťročné štúdium 

Študijný odbor:    7902 J gymnázium 

Študijné zameranie:    74 bilingválne štúdium 

Školský vzdelávací program:  európske štúdiá 

Ročník 

Stav k 15.9.2019 Stav k 31.8.2020 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 2 63 2 2 63 2 

2. 2 56 - 2 58 - 

3. 2 53 - 2 52 - 

4. 2 53 - 2 52 - 

5. 2 54 3 2 53 3 

Spolu 10 279 5 10 278 5 

 

Osemročné štúdium 

Študijný odbor:    7902 5 / 7902 J gymnázium 

Študijné zameranie:    --- 

Školský vzdelávací program:  európske štúdiá 

Ročník 

Stav k 15.9.2019 Stav k 31.8.2020 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

Príma 1 18 0 1 18 0 

Sekunda 1 32 0 1 32 0 

Tercia 2 57 1 2 57 1 

Kvarta 2 49 1 2 49 1 

Kvinta 2 46 2 2 46 2 

Sexta 1 27 0 1 27 0 

Septima 1 28 1 1 28 1 

Oktáva 1 21 0 1 20 0 

Spolu 11 278 5 11 277 5 

 

 

Údaje o počte prijatých žiakov – prijímacie konanie v školskom roku 2019/20 

do 1. ročníka strednej školy , údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie pre školský 

rok 2020/21 

 5-r. 8-r.  

Prihlásených 323 104 

prijatých bez prij. skúšky  82 0 

prijatých na prij. skúške 0 24 

neprijatých pre nedostatok 

miesta 
239 75 

zapísaných celkom 82 24 
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Žiaci prijatí prestupom v školskom roku 2019/20 

Ročník Zameranie / ŠKVP 
Počet 

žiakov 
Z ktorej školy 

1. ročník 5R – bil / EŠ 3 
Gymnázium, Malacky 

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava 

Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava 

2. ročník 5R – bil / EŠ 2 
Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10, Galanta 

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 , Bratislava 

 

Vysvetlivky: EŠ - európske štúdiá 

 

Dôvody prijatia prestupom: presťahovanie, rodinné dôvody, záujem zo strany rodičov o  

formu vzdelávania, ktorú poskytuje škola. Žiaci konali predpísané rozdielové skúšky. 
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Priemerný prospech jednotlivých tried školy – koncoročná klasifikácia 2019/20 

 

Povinné predmety - študijné priemery tried a priemer školy:  
 

Trieda SJL ANJ NEJ FRJ BIO DEJ EUŠ FYZ GEG CHE INF MAT OBN UMK ALA Priemer 

P.A 1,11 1,17 1,00   1,00 1,00 1,17 1,06 1,17   1,06 1,00 1,00     1,07 

S.A 1,59 1,19 1,38   1,09 1,00 1,13 1,38 1,19 1,06 1,00 1,41 1,00     1,20 

T.A 1,79 1,38 1,38   1,03 1,07 1,07 1,59 1,07 1,52 1,00 1,52 1,03     1,29 

T.B 1,61 1,18 1,00 1,10 1,07 1,04 1,00 1,36 1,00 1,21 1,18 1,07 1,00     1,15 

K.A 1,68 1,50 1,00 1,50 1,05 1,00 1,27 1,18 1,18 1,32 1,14 1,41 1,00     1,24 

K.B 1,78 1,63 1,37   1,07 1,00 1,52 1,59 1,56 1,41 1,37 1,15 1,00     1,37 

Q.A 1,70 1,55 1,00   1,09 1,09 1,23 1,50 1,14 2,05 1,36 1,23   1,00   1,33 

Q.B 1,70 1,35 1,43   1,04 1,00 1,13 1,48 1,30 2,00 1,09 1,70   1,00   1,35 

SxA 1,42 1,19 1,58   1,04 1,00 1,04 1,19 1,00 1,35   1,92   1,04   1,25 

SpA 1,93 1,54 1,18   1,00 1,00   1,29 1,00 1,89   1,00 1,00     1,24 

OkA 1,53 1,94 1,33                 1,78 1,06     1,42 

I.A 1,81 1,72 1,31 1,47       1,94     1,34 2,00   1,03   1,61 

I.B 1,87 1,23 1,30         1,80     1,27 2,10   1,03   1,52 

II.A 1,93 1,67 1,37   1,63 1,41 1,07 1,63 1,74 1,52 1,00 1,41     1,52 1,49 

II.B 1,86 1,79 1,00 1,28 2,00 1,17 1,21 2,10 1,83 2,21 1,48 1,72     1,62 1,68 

III.A 1,89 1,56 1,00   1,89 1,07 1,30 1,33 1,48 1,85   1,37 1,04     1,43 

III.B 2,08 1,48   1,36 2,32 1,00 1,08 1,92 1,84 2,12   2,60 1,04     1,71 

IV.A 1,70 1,44 1,75 1,07 1,59 1,00 1,04   1,30 1,81   2,26 1,04     1,43 

IV.B 1,76 1,64 1,64   2,08 1,16 1,28   1,56 2,04   2,60 1,16     1,62 

V.A 1,88 1,56     1,00   1,28     1,32           1,33 

V.B 2,21 2,07     1,57   1,68     1,71           1,67 

Spolu 1,75 1,51 1,28 1,30 1,37 1,06 1,20 1,52 1,33 1,67 1,19 1,64 1,03 1,02 1,57 1,31 

 

 

Voliteľné predmety: 

 

Trieda SEB SED SEF SEG SCH SEN SEM SPS KAJ KNJ KFR PRO APE EKO SEŠ 

SpA 1,00 1,00   1,00 1,09   1,44 1,00 1,05 1,00   1,00       

OkA 1,00   1,00 1,00 1,58 2,00 2,00 1,20   1,86 1,00         

IV.A 1,00 1,00   1,60 1,35   1,50 1,00   1,57   1,00 1,33     

IV.B 1,00 1,17   1,22 1,63   1,67 1,00   1,43   1,33 1,60     

V.A 1,27   1,00 1,10 1,03 1,00 1,33 1,33   1,42       1,00 1,00 

V.B 1,38   1,00 1,07 1,76 1,00 2,00 1,43   1,64 1,56     1,75 2,00 

Spolu 1,11 1,06 1,00 1,17 1,50 1,33 1,66 1,16 1,05 1,49 1,28 1,11 1,47 1,38 1,50 

 

Priemer známok na vysvedčení:   1,31 
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Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 2019/2020 

 

 
Trieda 

OkA V.A V.B 

počet žiakov prihlásených na MS 20 26 28 

EČ / PFIČ MS konali zrušená zrušená zrušená 

neukončili posledný ročník 2 1 0 

UFIČ MS konali 18 25 28 

úspešne ukončili MS 18 25 28 

povolené opravné skúšky 0 0 0 

Priemer známok na ústnych MS    

 

UFIČ MS sa konala administratívnym spôsobom.  

 

 

Externá časť MS (riadny termín) 

 

 

Spolu Úroveň B2 Úroveň C1 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

slovenský jazyk - - - - - - 

cudzie jazyky - - - - - - 

matematika - - - - - - 

 

Písomná forma internej časti MS (riadny termín) 

 

 

Spolu Úroveň B2 Úroveň C1 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

slovenský jazyk - - - - - - 

cudzie jazyky - - - - - - 

 

EČ a PFIČ MS boli zrušené. 

 

 

Externá časť MS  (mimoriadny termín – september 2020) 

 

 

Spolu Úroveň B2 Úroveň C1 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

Počet 

žiakov 

Priemer 

školy v % 

ANJ - - - - 5 77,34 
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Ústna forma internej časti MS 

 

 

Spolu Úroveň B2  (*B1) Úroveň C1 

Počet 

žiakov 

Priemerná 

známka 

Počet 

žiakov 

Priemerná 

známka 

Počet 

žiakov 

Priemerná 

známka 

slovenský jazyk 71 2,06 - - - - 

anglický jazyk 71 1,96 18 2,06 53 1,92 

francúzsky jazyk 1 1,00 *1 1,00 - - 

nemecký jazyk 17 1,76 *17 1,76 - - 

matematika 11 1,45 - - - - 

informatika 4 1,00 - - - - 

biológia 12 1,08 - - - - 

biológia v ANJ 19 1,37 - - - - 

chémia 8 1,38 - - - - 

chémia v ANJ 11 1,27 - - - - 

fyzika 2 1,50 - - - - 

geografia 18 1,06 - - - - 

dejepis 3 1,33 - - - - 

dejiny umenia 1 1,00     

občianska náuka 27 1,67 - - - - 

európske štúdiá 7 1,57 - - - - 

ekonomika 1 1,00 - - - - 

 

Úspešnosť na maturitných skúškach:   1,70 

 

 

Výsledky externých meraní - Testovanie 9 2020 

Testovanie sa neuskutočnilo z dôvodu pandemickej situácie COVID-19. 
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ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV v školskom roku 2019/20 

 

 

ZOZNAM TRIED, V KTORÝCH SA REALIZOVAL ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 

Dĺžka štúdia Kód zamerania Názov ŠkVP Triedy  

8-ročné štúdium 7902 J Európske štúdiá 

P.A. S.A, T.A, T.B, 

K.A, K.B, Q.A, Q.B, 

Sx.A, Sp.A, Ok.A 

5 – ročné štúdium 7902 J 74 Európske štúdiá 

I.A, I.B, II.A, II.B, 

III.A, III.B, IV.A, 

IV.B, V.A, V.B 

 

ÚDAJE O FYZICKOM POČTE A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (30. 06. 2020) 
 

Gymnázium Počet Školská jedáleň Počet 

Zamestnanci SŠ 59 Zamestnanci spolu 7 

Z toho PZ 43   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 43   

- nekvalifikovaní 0   
- dopĺňajú si vzdelanie    

Z toho NZ 16   
Z počtu NZ    
- upratovačky 6   

Počet zamestnancov  

spolu (PZ+NZ+ŠJ) 
66 

  

Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci, NZ – nepedagogickí zamestnanci, ŠJ – školská jedáleň 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia 
 

P.č. Meno, titul, funkcia Skratka Aprobácia 

1.  Antal Ján, Mgr. An F - Zt  

2.  Beňuš Ladislav, PaedDr. Be Tv 

3.  Beňušová Jana, Mgr. Bn Tv 

4.  Ceconíková Jela, RNDr. Cc Bi – Ch 

5.  Dadajová Silvia, PaedDr. Dd Bi - D 

6.  Dobrovodská Eva, Mgr. Do Sj – Aj 

7.  Dužek Martin, Mgr. Dk Tv 

8.  Dužeková Erika, Mgr. Du Tv – Rj 

9.  Fiebigová Darina, PhDr. Fb Aj - Frj 

10.  Gaburjáková Petra, Mgr. Gb Aj - Nj 

11.  Gašparíková Zuzana, RNDr. Ga F- Ch- Aj 

12.  Halandová, Zdenka, Mgr. Hl Sj - On 

13.  Hason Pavol, Mgr., zást. riad. šk. Hs M - Inf 

14.  Hlavna Adam, Mgr. Hv Nj 

15.  Hlavnová Katarína, Mgr., vých. por. Hn Aj - Nj 

16.  Holecová Alžbeta, PhDr. Ho Sj - D 
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17.  Holéczyová Soňa, Mgr. Hy M - Dg 

18.  Chladná Soňa, Mgr. Cd M - I  

19.  Chudovský Oliver, Mgr. Cv D - On 

20.  Kmeť Michal, Mgr. Km G - Ek 

21.  Kolárik Martin, Mgr. Kr Nj 

22.  Butler Zuzana, PaedDr., riad. šk. Bt M – F - Aj 

23.  Krajčírová Jana, Ing. Kj Aj 

24.  Krčmárová Dana, Mgr. Kc Nj 

25.  Magnússon Ľubica, Ing. Mg Aj 

26.  Majdiaková Kristína, Mgr. Md FR - D 

27.  Matejčíková Diana, Mgr. Mt Aj 

28.  Mezei Róbert, Mgr.,  zást. riad. šk. Mz M – G 

29.  Miková Mária, Mgr. Mk Aj 

30.  Ozefovichová Marcela, Mgr. Oz Sj - D 

31.  Pernischová Iveta, Mgr. Pr M – Zt 

32.  Pomšárová Alena, Mgr. Pm Sj – D 

33.  Rašek Eva, Mgr. Ra TV - Aj 

34.  Reichová Mária, Ing. Re Ch – Aj 

35.  Smereková Jana, Ing. Sm Ch 

36.  Thomay Petra, Mgr. Tm Aj 

37.  Urbánková Júlia, Mgr. Un M - F 

38.  Valášková Kristína, Mgr. Va D - On 

39.  Vassová Mária, Mgr. Vs Sj- Aj – NV 

40.  Verešš Marián, Mgr., PhD. Ve G - Aj  

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/20 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich daný predmet 

Slovenský jazyk a literatúra 0 

Anglický jazyk 0 

Nemecký jazyk 0 

Francúzsky jazyk 0 

Náuka  o spoločnosti 0 

Dejepis 0 

Matematika 0 

Informatika 1 

Fyzika 0 

Chémia 0 

Biológia 0 

Geografia 0 

Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Etická výchova 1 

Náboženská výchova 0 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy – stav v školskom roku 

2019/20 

 

Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania / počet 

Ukončilo pokračuje začalo 

Adaptačné 4 4 0 0 

Aktualizačné 107 107 0 0 

Inovačné 13 13 0 0 

Špecializačné 6 6 0 0 

Kvalifikačné 0 0 0 0 

Funkčné 3 3 0 0 

Funkčné inovačné 2 2 0 0 

Štátna jazyková skúška 2 2 0 0 

Prípravné atestačné 17 11 0 0 

Odborné semináre 32 32 0 0 

 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

(aktivity organizované školou - A a aktivity, do ktorých sa škola zapojila – B) 

Dátum Aktivita Typ 
22. 08. 2019 Školenie pedagógov – školská legislatíva A 

02. 09. 2019 Slávnostné zahájenie školského roka 2019/20 
Prerokovanie plánu práce školy 2019/20 

A 

september Teambuildingové aktivity (P.A, I.A, I.B) A 
13. 09. 2019 Filmové predstavenie B 

17. 09. 2019 Anglické divadlo B 
19. 09. 2019 Autoevalvácia školy (hodnotenie školy rodičmi) – 

dotazníková metóda 
A 

24. 09. 2019 Divadelné predstavenie B 

25. 09. 2019 Voľba povolania – poradenstvo pre maturantov A 
27. 09. 2019 Noc výskumníkov B 

30. 09. – 04. 10. 
2019 

Jazykový pobyt – Spojené kráľovstvo B 

04. 10. 2019 Deň župných škôl B 
10. 10. 2019 Jeden svet – filmový festival B 

10. 10. 2019 Darujeme krv – Akcia v rámci projektu Erasmus+ B 
14.-18. 10. 2019 Týždeň proti rakovine A 

14.-18. 10. 2019 Týždeň zdravej výživy A 

18. 10. 2019 Teambuildingové aktivity A 
18. 10. 2019 Informácie o možnostiach štúdia v zahraničí - beseda A 

22. 10. 2019 Vedecká cukráreň - mikroplasty B 
28. 10. 2019 Exkurzia - SHMU A 

28. 10. 2019 Exkurzia - Cvernovka A 
05. 11. 2019 Exkurzia – Slovenská akadémia vied A 

06. 11. 2019 Výchova k manželstvu a rodičovstvu - prednáška A 

06. 11. 2019 Pilotné testovanie žiakov maturitného ročníka - NUCEM B 
06. 11. 2020 Pretesting – testovanie žiakov bilingválneho štúdia A 
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z anglického jazyka 

07. 11. 2020 Testovanie žiakov ročníka kvinta z anglického jazyka A 

07. – 08. 11. 2019 Exkurzia - Bibliotéka B 
12. 11. 2019 Divadelné predstavenie  B 

13. 11. 2019 Kyberšikana – aktivity so žiakmi A 
14. 11. 2019 OŽAZ – teoretická časť A 

14. 11. 2019 Imatrikulácie A 

15. 11. 2019 OŽAZ – praktická časť B 

15. 11. 2019 Primácie B 
15. 11. 2019 Testovanie žiakov maturitného ročníka z anglického 

jazyka 
A 

18. 11. 2019 Teambuilding - CPPPaP B 

21. 11. 2019 Deň otovrených dverí A 

27. 11. 2019 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku B 

27. 11. 2019 Ambasádorská škola – projekt - workshop B 
02. 12. 2019 Exkurzia – Burza cenných papierov A 

02.-06. 12. 2019 Ekotýždeň – prednášky a aktivity A 

05. 12. 2019 Exkurzia – Múzeum židovskej kultúry A 
06. 12. 2019 Exkurzia – Múzeum židovskej kultúry A 

09. – 13. 12. 2019 English Week A 
10. 12. 2019 Exkurzia - Viedeň A 

11. 12. 2019 Svet okolo nás – vzdelávací projekt B 
16. 12. 2019 Deň finančnej gramotnosti A 

19. 12. 2019 Exkurzia - Viedeň A 

13. – 17. 01. 2020 Lyžiarsky výcvikový kurz A 
24. 01. 2020 Beseda – Európske informačné centrum B 

27.  01. 2020 Teambuilding - prevencia A 
27. – 31. 01. 2020 Lyžiarsky výcvikový kurz A 

28. 01. 2020 Ekoexkurzia A 
28. 01. 2020 Teambuilding - prevencia A 

30. 01. 2020 Odpadové hospodárstvo - prednáška A 

05. 02. 2020 Divadelné predstavenie B 
05. 02. 2020 Generálna skúška maturitnej skúšky - NUCEM B 

05. 02. 2020 Generálna skúška maturitnej skúšky - NUCEM B 
10. – 14. 02. 2020 Lyžiarsky výcvikový kurz A 

10. 02. 2020 Riaditeľské previerky zo slovenského jazyka  
a matematiky 

A 

24. – 28. 02. 2020 Tematický týždeň pre žiakov ročníka kvarta (SJL, MAT) B 
marec - jún Dištančné vzdelávanie A  
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ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

 

Názov projektu 

 

Číslo projektu 

  Termín Náplň a partneri / realizuje PK 

začatia ukončenia 

realizácie projektu 

Dobrý učiteľ – 

tajomstvo jeho úspechu, 

Erasmus + 

2018-1-SK01-KA101-46158 

01.06. 

2018 

30.09. 

2019 

Rozvoj odborných a pedagogických 

kompetencií pedagógov, vytváranie podmienok 

na všestranný a moderný edukačný proces, 

internacionalizácia vyučovacieho procesu. 

PK NFR  

Inovatívne, neformálne 

a ekologicky na 

GYMPABE 

Erasmus+ 

2020-1-SK01-KA101-

078132 

 

01.12. 

2020 

28.02. 

2022 

Inovácie vo vzdelávacom systéme, Ekologický 

program školy, Internacionalizácia školy 

PK AEŠ, PK NFR 

Pridružená škola 

UNESCO 

2017 trvá Spolupráca s UNESCO, oboznamovanie žiakov 

s domácimi a zahraničnými pamiatkami 

zaradených v Zozname svetového prírodného 

a kultúrneho dedičstva / PK NFR, PK AEŠ, PK 

SVP, PK MI 

Ambasádorská škola 2017 trvá Spolupráca s európskym parlamentom 

Otvorená škola 2019 2020 Športové podujatia, zlepšenie vybavenia školy / 

PK TŠV 

Škola škole 2019 2020 Odborne a s láskou k prírode / PK B 

Škola škole 2019 2020 Spolu krajom ekologicky a zdravo / PK MI 

JA Firma Ambica 2019 2020 Cvičná firma / PK AEŠ 

SK-Klíma ACC03 

Clima Edu  

2019 2020 Ekologická učebňa na GYMPABE / PK B 

Výnimočné školy  2019 2020 Relax zóna pre študentov / PK SVP 

Deň narcisov 1995 trvá Dobrovoľníctvo, účasť na organizácii / PK B 

Detský domov Skalica 1995 trvá Dobrovoľníctvo, patronát na DD / PK B 

Finančná sloboda 2018 trvá Finančná gramotnosť – vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov  

Školská výmena 2010 trvá Spolupráca so Strednou školou v Roubaix 

(Francúzsko) / PK FR 

Záložka do knihy spája 

školy 

2012 trvá Celoštátny projekt na podporu čitateľskej 

gramotnosti / PK SJ 

Digitálne vzdelávanie 

„Planéta vzdelávania“ 

január 

2012 

trvá Multimediálne vzdelávanie/ PK A, F+CH, M 
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Bratislavská vedecká 

cukráreň  

2010 trvá Popularizácia vedy a techniky, zapájanie 

študentov do vedeckých debát, partneri: NC pre 

popularizáciu VaT, CVTI SR / PK FCHT 

Cyklus prednášok 

v spolupráci so SAV 

2015 trvá Projekt Bratislavského samosprávneho kraja / 

PK FCHT 

Študuj vedu, budúcnosť 

sa ti poďakuje 

apríl 

2015 

trvá MProjekt MŠVVaŠ SR, NCPVAT, CVTISR / 

FCHT 

Európsky deň jazykov 
2010 trvá Jazykové vzdelávanie, multikultúrna výchova, 

Zastupiteľstvo Rady Európy / PK AEŠ 

Dni Európy  

 

2011 trvá Spolupráca so zastupiteľstvom Európskeho 

Parlamentu / PK AEŠ, PK NFR 

English Week 
2014 trvá Podpora jazykového vzdelávania, lektori – 

zahraniční študenti / PK AEŠ 

English day (štúdium 

a práca v UK a USA) 

2014 trvá Podpora jazykového vzdelávania / PK AEŠ 

Európsky týždeň boja 

proti rakovine 

2006 trvá Zdravý životný štýl, zdravá výživa 

Medzinárodný filmový 

festival „Jeden svet“  

2012 trvá Multikultúrna výchova / PK SVP 

Medzinárodný filmový 

festival „Ekotopfilm“  

 

2000 trvá Environmentálna výchova, trvale udržateľný 

rozvoj 

Matematický klokan  

 

2004 trvá Rozvoj matematického myslenia a logiky, 

celosvetová súťaž / PK MI 

    

Občianske práva 

2008 trvá Výchova k občianskym právam v Európskej 

únii, spolupráca so zastupiteľstvom EK na 

Slovensku / PK SVP  

 

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH   

 

1. Junior Internet 2020, cena dekana FIIT STU 

2. Junior Web stredné školy – 1. miesto 

3. Shakespeare Memorial Competition, celoštátne kolo,  

2 x 2. miesto, 1 x 3. miesto 

4. Piškvorky, celoslovenské kolo, 2. miesto 

5. Športové súťaže (judo) – 2. miesto na medzinárodnom turnaji 

6. iBobor, celoslovenské kolo – 28 úspešných žiakov 

7. Športové súťaže (karate),  

celoslovenské kolo 1. miesto, majstrovstvá sveta 2. miesto  

8. Výsledky v celoslovenských a medzinárodných súťažiach:  

Expert a Klokan / viacnásobné umiestnenia 

9.  Športové súťaže (plávanie) – 1. miesto na majstrovstvách SR 
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10.  Športové súťaže (rýchlostná kanoistika)  - 1. miesto a 5 x 2. miesto na 

majstrovstvách SR 

11. Športové súťaže (atletika) - halové majstrovstvá Slovenska, 1. miesto   

12.  Baltic Dance Olympiad (tanec) – 2. a 3. miesto  

na Majstrovstvách Európy 

13.  Športové súťaže (tenis) – majstrovstvá SR, 3 x 1. miesto, 3 x 2. miesto, 

medzinárodné turnaje 1. a 3. miesto 
 

 
 

 

 

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNYCH PODMIENKACH ŠKOLY 

 

Počet učební 36 

Z toho odborné 12 

Z toho vybavené IKT 9 

Šatne pre triedy 25 

Telocvične 4 

Posilňovňa 1 

Šatne – TV 4 

Futbalové ihrisko 3 

 

 

ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ výchovno-vzdelávacej činnosti.  
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok (2019) – príloha č. 3 

 

Celkom rozpočet za rok 2019 v € 1 161 686 € 

Mzdy a mzdové prostriedky  
(v tom aj fin. prostriedky za vzdelávacie poukazy*) 

770 487 € 

Odvody – poistné 267 110 € 

Tovary a služby 124 089 €  

*Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 8 288 € 

 

 

 

CIELE, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy - príloha č. 1 

 

 

 

HODNOTENIE PLNENIA KONCEPCIE (plánu školy) - príloha č. 2 

 

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI  

Komplexná ani tematická inšpekcia sa v školskom roku 2019/20 neuskutočnila.  
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SWOT ANALÝZA   

(Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky) 

 

Silné stránky 

- vysoká odbornosť pedagógov, absolvované vzdelávania 

- generačná obmena pedagógov 

- nové zariadenie v učebniach 

- nová didaktická technika (interaktívne tabule vo väčšine tried) 

- rozmanité formy jazykového vzdelávania 

- aktívna cezhraničná spolupráca 

- vysoká úspešnosť na prijímacích skúškach na vysoké školy 

- ekologické aktivity 

- športová činnosť – individuálne učebné plány a úľavy z vyučovania 

- mimoškolská činnosť 

- mimovyučovacia činnosť – bohatá ponuka športových a vzdelávacích krúžkov 

- dobrá spolupráca so zástupcami ZRPŠ pri Gymnáziu Pankúchova 6, Bratislava 

- projektová činnosť 

- aktívna spolupráca s pedagogickými inštitúciami 

- spolupráca s vysokými školami – fakultní učitelia 

- dobre situovaná lokalita školy v tichom a krásnom prostredí plnom zelene 

- kvalitná strava v školskej jedálni, výber z viacerých jedál 

- výborná dostupnosť MHD 

- vybavenie školskej knižnice 

- multimediálne učebne, záujem pedagogického zboru o moderné vzdelávanie  

- škola prechádza permanentným procesom technickej obnovy  

 

Slabé stránky 

- potreba technickej obnovy počítačov 

- nedostatočné finančné prostriedky na ohodnotenie aktivít zamestnancov  

- zastaraná vybavenosť kabinetov 

- potreba finančných zdrojov na obnovu vykurovacieho systému 

- potreba finančných zdrojov na obnovu oplotenia školy 

- potreba zateplenia budovy    

 

 

Príležitosti 

- inovatívne školské vzdelávacie programy 

- príprava školy na vznik Spojenej školy 

- príprava na začlenenie školy do siete medzinárodných IB škôl 

- dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

- príprava žiakov na štúdium v cudzom (anglickom) jazyku 

- štúdium žiakov v cudzom jazyku 

- širšia ponuka voliteľných predmetov v maturitnom a predmaturitnom ročníku  

- pokračujúca technická obnova budovy 

 

Riziká  

- demografický vývoj 

- zmeny v sieti osemročných gymnázií 

- pokles reálnej hodnoty štátnej podpory 

- zvyšovanie administratívnych činností 
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ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA VYSOKÉ ŠKOLY 

 

Trieda Počet žiakov 
Záujem 

študovať na VŠ 
Počet prijatých Úspešnosť v % 

Ok.A 20 20 20 100 

V.A 26 25 25 100 

V.B 28 27 26 96 

Spolu 74 72 71 99 

 

 

 

 

 

 

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

 

P. 

č. 
Názov záujmového útvaru 

Typ 

záujmového 

útvaru 

Vedúci záujmového 

útvaru 

1. Človek a právo VK Oliver Chudovvský 

2. Fyzikálny krúžok Vk Ján Antal 

3. Krúžok anglického jazyka 1 VK Petra Gaburjáková 

4. 
Krúžok anglického jazyka 2 

(Európsky klub) 

VK 
Ľubica Magnússon 

5. Krúžok nemeckého jazyka 1 VK Adam Hlavna 

6. Krúžok nemeckého jazyka 2 VK Petra Gaburjáková 

7. Literárny krúžok – Drama club VK Kristína Valášková 

8. Literárny krúžok 1 VK Zdenka Halandová 

9. Literárny krúžok 2 VK Alžbeta Holecová 

10. Literárny krúžok 3 VK Alžbeta Holecová 

11. Matematický krúžok 1 VK Júlia Urbánková 

12. Matematický krúžok 2 VK Róbert Mezei 

13. Matematický krúžok 3 VK Róbert Mezei 

14. Športový krúžok - florbal ŠK Ladisla Beňuš 

15. Športový krúžok - futbal ŠK Martin Dužek 

 

Poznámka: VK – vzdelávací krúžok, ŠK – športový krúžok. 
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ŠKOLOU ZÍSKANÉ OCENENIA 

 

Škola priateľská deťom (UNICEF) -  za pomoc školy deťom   

 

European Label (Európska komisia) – za jazykový projekt Európskych štúdií   

 

 

Ekonápad storočia 

 

Ocenenie školy a Mgr. Juraja Tomiša za organizáciu  

športových aktivít na podporu olympionizmu 

 

Za dlhoročnú prácu a osobitný prínos na rozvoji  

francúzskeho jazyka na Slovensku – ocenenie Mgr. Evy Kuštekovej.  

 

Ďakovný list škole, Ing. Márii Némethovej a PaedDr. Ružene  

Hudecovej od SZOPK za dlhoročnú spoluprácu. 

 

Ďakovný list predsedu krajskej komisie chemickej olympiády 

vyučujúcim chémie za dlhoročnú angažovanosť v súťažiach:  

RNDr. Dane Gašparovičovej, Ing. Jane Smerekovej a Mgr. Gabriele 

Majorošovej. 

 

 

Ocenenie Mgr. Evy Kuštekovej generálnym riaditeľom Metodicko – pedagogického centra za 

významný prínos pre pedagogickú a odbornú prax.  

 

 

Ocenenie Mgr. Pavla Hasona predsedom Bratislavského samosprávneho kraja za mimoriadny 

prínos v oblasti výchovy a vzdelávania  

 

 

 

 

 

 

Ocenenie PhDr. Dariny Fiebigovej za vedomostnú súťaž v medzinárodnom 

tíme pedagógov, Európsky parlament, Štrasburg. 

 

 

 

 

http://www.gympaba.sk/
mailto:info@gympaba.sk


Správa 2019/20, Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 

22 
www.gympaba.sk, info@gympaba.sk, 02 / 62 312 706 

Ocenenie Ing. Márii Reichovej a Mgr. Róberta Mezeiho a štyroch žiakov školy za dosiahnuté 

výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach.  

 

 

Ocenenie Mgr. Róberta Mezeiho za dlhoročné pedagogické pôsobenie a dvoch žiakov školy 

za dosiahnuté výsledky v súťažiach.  

 

 

Ocenenie žiačky Lucie Šimovičovej primátorom Bratislavy za študijné výsledky 

a reprezentovanie školy a Slovenska v plaveckých pretekoch na medzinárodnej úrovni 

v školskom roku 2015/16. 

Ocenenie PhDr. Dariny Fiebigovej predsedom Bratislavského samosprávneho kraja za 

mimoriadny prínos v oblasti výchovy a vzdelávania. 

 

Ocenenie Mgr. Danici Fullovej MŠVVaŠ SR za významný prínos a podiel na zlepšovaní 

postavenia zamestnancov v rezorte školstva. 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 

 

 

1) PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy 

2) Mgr. Iveta Pernischová, predsedníčka Rady školy 

3) Mgr. Róbert Mezei, zástupca riaditeľky školy 

4) Mgr. Pavol Hason, zástupca riaditeľky školy 

5) Mgr. Katarína Hlavnová, výchovná poradkyňa 

6) Lenka Perschlová, ekonómka školy 

 

 

Východiská a podklady: 

 

1) Vyhláška MŠ 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 

2) Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z. 

3) Plán práce školy na školský rok 2019/20 

4) Vyhodnotenie plnenia plánov práce predmetových komisií - Hodnotiaca správa za 

školský rok 2019/20 

5) Hodnotiace správy predmetových komisií, výchovnej poradkyne, školskej 

psychologičky a študentskej rady 

6) Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava 

7) Správa o finančnom hospodárení školy 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 28. 09. 2020. 
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Stanovisko rady školy 

 

Rada školy pri Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava  odporúča Bratislavskému 

samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava schváliť 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia, Pankúchova 

6, 851 04 Bratislava za školský rok 2019/20. 

 

 

 

Prerokované dňa  .......... 2020* 

 

 

 

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

              

         predseda rady školy 

                                                                                 pri Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava 5 

 

* Vzhľadom na skutočnosť, že do predpísaného termínu odovzdania tejto správy 

zriaďovateľovi sa nekonalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Spojenej škole 

Pankúchova 6, Bratislava, správa nemohla byť predložená Rade školy a preto zasielame túto 

správu na schválenie bez prerokovania Radou školy. 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava 

schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/20. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        

                                                                                                        predseda 

       Bratislavského samosprávneho kraja 
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PRÍLOHA č. 1: Plán (koncepcia) práce školy na školský rok 2019/20 
 

Výchova a vzdelávanie žiakov v našej škole sa  v školskom roku 2019/20 bude riadiť podľa  

Pedagogicko-organizačných pokynov  na  školský  rok  2019/20 (vydaných  Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky – ďalej len „POP“). V súlade 

s Národným programom rozvoja výchovy budeme realizovať zmeny v súvislosti 

s regionálnym školstvom. 

Legenda – význam použitých skratiek: 
MŠ – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) 

RŠ – riaditeľka školy    ZRŠ – zástupcovia riaditeľky školy 

VP – výchovná poradkyňa    Hs, Mz – príslušný zástupca RŠ 

TU – triedni učitelia    VPK – vedúci predmetových komisií 

PZ – pedagogickí zamestnanci   vyuč – všetci vyučujúci 

Ek – ekonómka školy    VŠJ – vedúca školskej jedálne 

VB – vedúci šk. bufetu    T - tajomníčka 

KŠR – koordinátor Študentskej rady   KP – koordinátor prevencie 

VPK – všetci vedúci PK     KVO – všetci koordinátori vzdelávacích oblastí 

S, AEŠ, NFR, SVP (NOS, ON, D, G), MI, B, FCH, U, TŠV – vedúci príslušnej predmetovej komisie 

Z – zodpovedný (í) za splnenie   VK – všetci vedúci záujmových krúžkov  

T – termín splnenia: P – priebežne, S – stály, web – termíny sledovať na internete  

KFG – koordinátor finančnej gramotnosti                KSK – koordinátor ZŠ + Spojená škola 

KEV – koordinátor environmentálnej výchovy 

 
Za hlavné úlohy našej školy v školskom roku 2019/20 považujeme nižšie uvedené oblasti 

a činnosti. Zároveň ukladáme zodpovedným osobám 

 

1. zakomponovať úlohy do plánu práce 2. realizovať pridelené úlohy 

3. vykonávať priebežnú kontrolu 4. prijímať korekčné opatrenia 

5. vykonať záverečnú kontrolu,  vyhodnotiť priebeh a výsledky  

 

Hlavné princípy činnosti školy  
Spoločné úlohy pre všetky PK:  

A. Aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese princípy spravodlivosti, individualizácie 

a celoživotného vzdelávania.     

B. Vytvárať podmienky maximálneho rozvíjania potencialít každého žiaka, prejavovať 

citlivosť k vzdelávacím potrebám žiakov z rozličných sociálnych, kultúrnych 

a jazykových prostredí. 

C. Realizovať spoluprácu medzi učiteľmi školy, rodičmi, miestnou komunitou a školami 

navzájom. 

D. Klásť dôraz na rovnováhu medzi dimenziami vzdelávania: vedomosti, zručnosti, postoje 

a hodnoty. Uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces v záujme realizácie cieľov 

vzdelávania pre 21. storočie: učiť sa poznávať (nástroje poznávania, kritické a nezávislé 

myslenie), učiť sa konať (životné zručnosti), učiť sa žiť spoločne s inými (rešpekt a úcta 

k iným), a učiť sa byť zodpovedným (sebareflexia, autoregulácia, zodpovednosť) – teda 

rozvíjať kompetencie ako komplex vedomostí, zručností, postojov a hodnôt. Vzdelávanie 

má byť dynamické a vedomosti majú byť vzájomne previazané. 
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A. Spolupráca školy s pedagogickými a inými inštitúciami  

 
P.č. Úloha Z T 

1. MŠ SR, ŠPÚ: 

A. Dodržiavať inovovaný ŠVP schválený dňa 20. 3. 2015 a jeho dodatky pre 

gymnáziá s 5-ročným a 8-ročným štúdiom schválený pod číslom 2015-

7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1.9.2015, www.minedu.sk, 

www.statpedu.sk. 

B. Dodatok č.1: prevencia pred prejavmi rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatných foriem intolerancie 

C. Dodatok č.2: vyňatie literárneho diela P. Pišťanek, D. Taragel: Sekerou 

a nožom zo zoznamu Autorov štandardizovaných literárnych diel 

D. Dodatok č.3: zmeny v poznámkach RUP  

A, B,  

VPK 

 

C 

S 

 

D 

Mz 

IX. 

2. MŠ SR:  

A. Riadiť sa materiálom Profilové predmety na prijímacie skúšky a jeho 

dodatkom (www.minedu.sk). 

B. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

MŠ SR zverejňuje zoznam oblastí a výzvy na podanie žiadosti o 

financovanie rozvojových projektov a poskytnutie dotácií v súlade so 

zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výzvy na 

predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov sú zverejnené 

na www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – Rozvojové projekty 

v regionálnom školstve. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácií v oblasti regionálneho školstva sú zverejnené na www.minedu.sk 

v časti Regionálne školstvo – Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho 

školstva.                                                                        

 

A 

Mz 

 

 

 

B 

RŠ 

Ek 

 

 

 

 

 

IX. 

3. ŠPÚ: Sledovať katalóg cieľových požiadaviek na MS a aktuálne pokyny 

k realizácii UFIČ MS. Vyučovanie v príslušných ročníkoch realizovať 

v súlade s týmto materiálom. 

VPK IX. 

4. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby: Realizovať 

elektronický výkon verejnej moci (www.slovensko.sk) - zákon č. 305/2013.  
RŠ 

T 
IX. 

5.  VUC - BSK:  

A. Zabezpečiť riadne, efektívne a hospodárne nakladanie s rozpočtom školy. 

B. Organizovať prijímanie uchádzačov na štúdium. Profilové predmety na 

prijímacie skúšky: www.minedu.sk. 

C. Koordinovať prípravu Dňa župných škôl a propagáciu školy. 

D. Spolupracovať pri zakladaní ZŠ a zriaďovaní Spojenej školy. 

A 

RŠ 

Ek 

B 

Mz 

C 

VP 

D 

KSK 

P 

6. Základné školy: pozornosť venovať propagácii štúdia v našej škole (aj 

prostredníctvom Dňa otvorených dverí). Zriaďovateľ bol požiadaný 

o otvorenie jednej triedy 8-ročného, dvoch tried 5-ročného štúdia v školskom 

roku 2020/21.  

RŠ 

ZRŠ 

VP 

1. 
polrok 

7. MPC – zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov. KVO 

VPK 

Mz 

P 
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8. NÚCEM: Zúčastniť sa celoštátnych meraní vedomostí žiakov, predovšetkým 

v súvislosti s maturitnou skúškou: overovanie testovacích nástrojov EČ+PFIČ 

MS (A, september-november, január-február) a Testovaním 9 (B, september-

október). Priebežne a s potrebným predstihom informovať študentov a ich 

rodičov o termínoch a organizácii aj prostredníctvom triednych aktívov 

a webovej stránky školy. Vykonať poučenie administrátorov. 

A 

Hs 

B 

Mz 

 

P 

9. IUVENTA, CVČ: zúčastňovať sa súťaží a vzorne reprezentovať školu 

(www.iuventa.sk, www.olympiády.sk, www.cvcgessayova.eu). Sledovať 

harmonogram súťaží.  

VPK 

Mz 
web 

10. SAAIC: pokračovať v spolupráci v programe Erasmus+.  

(www.erasmusplus.sk, www.minedu.sk, www.minedu.sk/program-erasmus)          

Mz 

AEŠ 

NFR 

P 

11. MŠ SR, CVTI:  

A. Plniť si úlohy súvisiace s informačným systémom pre oblasť 

regionálneho školstva  (RIS-RŠ). Vykazovať údaje do RIS v súlade 

s platnými legislatívnymi predpismi.    

B. Sledovať informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja 

nezamestnanosti absolventov stredných škôl (www.minedu.sk / 

Regionálne školstvo – výchova a vzdelávanie v SŠ, http://cvtisr.sk/ 

Školstvo / Regionálne školstvo).       

C. Sledovať zverejňované informácie o možnostiach štúdia na SŠ: „Ako 

na stredné školy?“ (http://www.cvtisr.sk/ v časti Školstvo / Regionálne 

školstvo) a „Mapa regionálneho školstva“ (http://mapaskol.iedu.sk) .                                                             

 

A 

Hs 

B 

Mz 

C 

VP 

P 

12. Školské výpočtové stredisko v Bratislave (www.svsba.sk) - zber údajov 

v súlade so školskou legislatívou (A) a v oblasti prijímacieho konania (B). 

A 

Hs 

B 

Mz 

P 

13. Slovenský červený kríž, Liga za duševné zdravie, Liga proti rakovine, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva: zúčastňovať sa aktivít - ochrana 

zdravia  

B P 

14. UNICEF: zúčastniť sa medzinárodných aktivít („Škola priateľská deťom“, 

www.unicef.sk, časť Programy na Slovensku/Školské vzdelávacie programy).                                                                    
B P 

15. UNESCO: koordinovať činnosť NFR, AEŠ, SJL, SVP, MI, VV, ET/NV pri účasti  

v projekte Škola pridružená UNESCO. 

NFR 

Fb 
P 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Priority výchovno-vzdelávacej oblasti v podmienkach školy 

B.1. Vzdelávacia oblasť 

 

http://www.gympaba.sk/
mailto:info@gympaba.sk
http://www.iuventa.sk/
http://www.olympiády.sk/
http://www.cvcgessayova.eu/
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://mapaskol.iedu.sk/
http://www.svsba.sk/
http://www.unicef.sk/


Správa 2019/20, Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 

28 
www.gympaba.sk, info@gympaba.sk, 02 / 62 312 706 

1. Výchovu a vzdelávanie uskutočňovať v aktuálnom školskom roku podľa  

iŠkVP:  

Osemročné štúdium - Európske štúdiá: P.A, S.A, T.A, T.B, K.A, K.B, Q.A, 

Q.B, Sx.A, Sp.A, Ok.A (11 tried). 

Päťročné bilingválne štúdium - Európske štúdiá (inovovaný ŠkVP): I.A, I.B, 

II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A, V.B (10 tried) 

VPK S 

2. Zvýšenú pozornosť venovať triedam prvého ročníka päť- a osemročného 

štúdia. Uskutočniť vstupné zisťovanie vedomostí zo slovenského jazyka 

a literatúry, cudzích jazykov a matematiky.  

S 

AEŠ 

NFR 

MI 

X./19 

3. Sledovať  a riešiť problémy s prechodom žiakov zo ZŠ.                                                  TU 

VP 

I. 

polrok 

4. Osobitnú pozornosť venovať vyučovaciemu procesu v oktávach a 5. ročníku. 

Aktivizovať žiakov, vhodne ich motivovať k dosiahnutiu dobrých študijných 

výsledkov. Prípravu žiakov na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na 

vysoké školy realizovať priebežne a to nielen v záverečnom ročníku. 

Sledovať a dodržiavať zmeny v cieľových požiadavkách na MS 

z jednotlivých predmetov prostredníctvom (www.statpedu.sk).   

V
P

K
 

V
y

u
ču

jú
ci

 

v
 m

at
u

r.
 r

o
č.

 

S 

5. Jasne a zreteľne formulovať ciele vyučovacieho procesu, do vyučovania 

zaraďovať kooperatívne, interaktívne a zážitkové formy vyučovania, ktoré 

sú prepojené so životom. Na zasadnutiach PK analyzovať a písomne 

vyhodnocovať plnenie cieľov. 

VPK S 

6. Maximalizovať v činnosti každého pedagogického zamestnanca zapájanie 

digitálneho edukačného obsahu do vzdelávacieho procesu. Využívať 

odborné učebne a na hodinách cudzích jazykov jazykové laboratórium (D7).  

VPK P 

7. Vo výchovno–vzdelávacom procese pozitívne motivovať žiakov, realizovať 

premyslené stratégie, rozvíjať ich učebný potenciál a viesť k autonómnemu 

učeniu sa. Prijímať konkrétne opatrenia na zníženie počtu menej 

úspešných žiakov. 

VPK  

8. Poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch 

spoločnosti (extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych 

médií na vytváranie postojov (korupcia, klientelizmus) a tým rozvíjať 

kritické myslenie a občianske kompetencie, 

SVP S 

9. Cudzie jazyky 

A. Pri vyučovaní cudzích jazykov používať moderné učebnice 

a doplnkové výukové prostriedky k nim, aplikovať činnostne 

zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov, cudzie 

jazyky učiť inovatívnymi formami a metódami s ohľadom na rôzne 

štýly učenia sa žiaka.  Na hodinách cudzích jazykov odporúčame 

používať jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia 

sa cudzieho jazyka. Informácie k európskemu jazykovému portfóliu sú 

zverejnené na elp.ecml.at.   

B. Odporúčame používať model Európskeho jazykového portfólia 16+, 

ktorý bol registrovaný Radou Európy pod číslom 2014.R014. Bližšie 

informácie: www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-

odborne-informacie-odborne-informacie/europske-jazykove-

portfolio-16/ . 

C. Odporúča sa sledovať informácie na www.ecml.at a zvážiť možnosť 

participovať v medzinárodných projektoch. 

A,B,C 

D,E,F 

G,H 

KVO 

AEŠ 

NFR 

 

J 

AEŠ 

I 

KVO 

AEŠ 

K 

B,CH

EŠ,G 
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D. Rozvíjať jazykové kompetencie žiakov prostredníctvom 

medzinárodnej spolupráce so strednými školami z iných krajín. 

E. Zúčastniť sa aktivít pri príležitosti Erópskeho dňa jazykov 

(http://edl.ecml.at) .  

F. Organizovať školské kolá jazykových olympiád a zapájať sa do 

vyšších kôl týchto súťaží (www.iuventa.sk). 

G. Zúčastniť sa aktuálneho ročníka súťaže Juvenes Translatores  

(http://ec.europa.eu/translatores). 

H. Zapojiť sa do súťaže „Európska značka pre jazyky“, ktorá je 

iniciatívou Európskej komisie (http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php)  

I. Zvýšenú pozornosť venovať príprave žiakov na maturitnú skúšku 

z druhého vyučovacieho jazyka v triedach V.A a V.B (úroveň C1). 

Dosiahnuť dobré postavenie školy medzi bilingválnymi školami na 

území BSK. 

J. Prehĺbiť jazykové kompetencie žiakov aplikáciou metódy CLIL 

v ostatných vyučovacích predmetoch. 

10. Globálne vzdelávanie, environmentálna výchova a k trvalo 

udržateľnému rozvoju 

A. uplatňovať globálne súvislosti  a globálnu vzdelávanie dimenziu 

v obsahu vzdelávania iŠkVP 

B. zvyšovať povedomie detí a oboznamovať ich o Agende 2030 pre 

trvalo udržateľný rozvoj (OSN) 

C. využiť pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovania 

„Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej 

dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri 

vytváraní spravodlivejšieho sveta (www.statpedu.sk – Publikačná 

činnosť a časopis/Metodiky) pod názvom Aktivizujúce metódy 

výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní. 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-

podnety/globalne-vzdelavanie.html 

D. rozvíjať osvetovú vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov na 

uvedomenie si globálnej previazanosti na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni 

E. rozvíjať kritické myslenie o globálnych sociálnych, 

environmentálnych, ekonomických a politických procesoch    

F. informácie a podporné materiály (www.globalnevzdelavanie.sk, 

www.iuventa.sk  v časti projekt PRAKTIK/Metodický materiál) pri 

začleňovaní do vyučovacích predmetov.   

A,B 

B 

 

C, 

D,E,F 

B 

SVPG 

 

P 
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11. Environmentálny program a ekokódex 

 

A. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja 

osobnosti žiakov zameranú predovšetkým na uvedomelú spotrebu 

zdrojov, separáciu odpadov, prevenciu a vytváranie uvedomelých 

postojov.  

B. Koordinátor environmentálnej výchovy s podporou vedenia školy 

realizuje ekologické aktivity počas školského roka, ako napr. aktivity 

ku Dňu Zeme.  

C. Doplniť inovovaný školský vzdelávací program v súlade 

s metodickým materiálom „Metodické usmernenie k zavádzaniu 

prierezovej témy do iŠkVP“.  
http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/zakladna-

skola/prierezove-temy/ 

http://www.stapedu.sk/sk/svp/zavadzabie-isvp-ms-zs-

gymnazia/prierezove -temy/ 

D. Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami na 

podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy, vytvárania 

vhodných podmienok k zdravému spôsobu života a vzdelávania 

k trvalo udržateľnému rozvoju. 

E. Aktualizovať a koordinovať environmentálny program školy pod 

vedením koordinátora pre environmentálnu výchovu a viesť žiakov k 

dodržiavaniu ekokódexu školy (stratégia výchovy a konania školy k 

ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor 

obnoviteľných zdrojov a pod.).  

F. Zapojiť školu do projektu, súťaže alebo programu 

s environmentálnym zameraním. Programy realizujú: Zelený 

vzdelávací fond, Štátna ochrana prírody, SAŽP, SM ochrany prírody 

a jaskyniarstva v LM, Slovenské banské múzeum BŠ, ZOO Bojnice. 

G. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, ako napr. 

medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (www.dofe.sk). 

H. Pokračovať v projekte Škola pridružená UNESCO (pamiatky a ich 

ochrana) – o aktivitách informovať v školskom časopise. 

I. Podporné materiály: www.globalnevzdelavanie.sk, www.iuventa.sk. 

J. Zvážiť si účasť v programe EU – Európsky zbor solidarity 

(dobrovoľnícke činnosti a pracovné činnosti), informácie: 

https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej, 

https://europa.eu/youth/solidarity.sk. 

H 

NFR  

 

J 

AEŠ 

 

 
ostatné 

B 

KEV 

 

 

P 

12. Neformálne vzdelávanie 

A. Prepájať formálne vzdelávanie s neformálnym (diskusie, 

štrukturovaný dialóg, participácia žiakov na aktívnom občianstve).  

B. Umožňovať žiakom účasť na akreditovaných vzdelávaniach v oblasti 

mládežníckej a školskej participácie. Informácie: www.iuventa.sk. 

www.zipcem.sk, www.rmzk.sk, www.rmkk.sk, www.rmpk.sk. 

C. Podporovať a koordinovať činnosť žiackej školskej rady v oblasti 

podpory aktívneho občianstva vo verejnom sektore a oblasti 

dobrovoľníckych činností. 

A,B 

SVP 

KŠR 

 

C 

KŠR 

P 
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13. V školskom roku 2019/20 bude možné využívať novú didaktickú pomôcku 

pre predmet geografia (kvarta). Posúdiť možnosti využívania tejto pomôcky. 

GEO IX/19 

14. Matematická, prírodovedná a informačná gramotnosť (MPIG) 

Rozvíjať úroveň MPIG vo výchovno-vzdelávacom procese. Umožniť 

žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom. Rozvíjať schopnosti 

žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií. 

V maximálnej miere využívať učebne vybavené s interaktívnou tabuľou 

a počítačmi.  

MI 

FCHT 

B 

P 

15. Kľúčové kompetencie 

Vyučovanie smerovať spôsobom, aby sa rozvíjali predovšetkým kľúčové 

kompetencie žiakov v súlade s praktickými požiadavkami modernej 

spoločnosti. Realizovať inovatívne vyučovacie metódy a aplikovať 

vedomosti získané na školeniach. Žiak má byť aktívnym účastníkom 

vyučovacieho procesu. 

VPK P 

16. Čitateľská gramotnosť 

A. Vypracovať koncepciu a plán aktivít (X) na podporu rozvoja čitateľskej 

gramotnosti, zaradiť ho do plánu činnosti PK a začleniť ho do iŠkVP za 

PK (Y). Explicitne sa zameriavať na hlavný cieľ – čítanie 

s porozumením. 

B. Oboznámiť sa s materiálom MPC „Vedenie školy ako koordinátor 

rozvoja čitateľskej gramotnosti“ (http://www.mpc-

edu.sk/aktuality/zbornik-prispevkov-z-medzinarodnej-odborno-

didaktickej-konferencie).  

C. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre. Aktivity na podporu 

čitateľskej gramotnosti zahrnúť do plánu práce predmetovej komisie. 

Realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti 

žiakov. Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy 

PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk v rámci všetkých 

predmetov. 

D. Zúčastňovať sa súťaží v čitateľských zručnostiach. Podporovať 

voľnočasové aktivity zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a literárne 

súťaže, školský časopis – zaradiť tému: „Pamiatky UNESCO na 

Slovensku ). 

E. Využívať zdroje (didaktické a metodické materiály) na rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti na www.nucem.sk. 

F. Podporné materiály pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti: 

Centrum literatúry pre deti a mládež: http://www.bibiana.sk/sk/knizna-

kultura. Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice: 

www.spgk.sk 

X 

FCH 

 

Y 

FCH 

B 

 

B 

RŠ 

 

C,D,F 

S 

 

 

17. Finančná gramotnosť(FG) 

A. Koordinátor FG zabezpečí plnenie aktualizovaného Národného 

štandardu FG a jeho zakomponovanie do ŠkVP (účinnosť od 1.9.2017):  

www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/ v položke Dokumenty a predpisy, 

www.minedu.sk/financna-gramotnost v položke Národný štandard 

finančnej gramotnosti. Využiť pri tom materiál „Metodika pre 

zapracovanie a aplikáciu tém FG do ŠkVP ZŠ a SŠ“: 

 

KFG 

SVP 

MI 
 

A 

IX. 

 

 

ostatné 

P 

http://www.gympaba.sk/
mailto:info@gympaba.sk
http://www.mpc-edu.sk/aktuality/zbornik-prispevkov-z-medzinarodnej-odborno-didaktickej-konferencie
http://www.mpc-edu.sk/aktuality/zbornik-prispevkov-z-medzinarodnej-odborno-didaktickej-konferencie
http://www.mpc-edu.sk/aktuality/zbornik-prispevkov-z-medzinarodnej-odborno-didaktickej-konferencie
http://www.statpedu.sk/
http://www.nucem.sk/
http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura
http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura
http://www.spgk.sk/
http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/
http://www.minedu.sk/financna-gramotnost


Správa 2019/20, Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 

32 
www.gympaba.sk, info@gympaba.sk, 02 / 62 312 706 

www.minedu.sk/financna-gramotnost 

B. Na podporu FG sa odporúča využívať:http://www.minedu.sk/dalsie-

informacne-zdroje/. 

C. Pri výučbe FG klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie: ochrana 

spotrebiteľa a boj proti korupcii a klientelizmu. (www.statpedu.sk: 

Korupcia – námety na vyučovanie) 

D. Zabezpečiť vhodné učebné materiály, sledovať a vyhodnocovať úroveň 

vedomostí z FG, prijímať opatrenia na skvalitnenie výsledkov. Vykonať 

kontrolu splnenia úloh finančného vzdelávania a výsledky zachytiť 

v zápisnici PK.  

E. Zabezpečiť externé (kontinuálne) a interné vzdelávanie pedagógov školy 

týkajúce sa rozvoja FG. (http://www.minedu.sk/data/att/9376.pdf). 

F. Odporúčame zapojiť sa do projektu Viac ako peniaze s možnosťou 

získať konzultanta z praxe (www.viacakopeniaze,sk). 

G. Oboznámiť sa so správami z testovania FG žiakov SŠ: https://ssiba.sk. 

H. Organizovať tematické dni alebo týždne (Deň, Týždeň finančnej 

gramotnosti). 

18. Podnikateľské zručnosti 

A. Nástroje pre podporu podnikateľského vzdelávania pre učiteľov 

stredných škôl sú k dispozícii na www.tesguide.eu . 

B. Na rozvoj praktického myslenia v podnikaní je k dispozícii vzdelávací 

program na www.jaslovensko.sk/jazakladypodnikania 

C. Odporúčame zapojiť sa do programu podnikanie v cestovnom ruchu – 

Vitajte v našom regióne: www.pvcr.jaslovensko.sk . 

D. Oboznamovať žiakov s významom podnikateľských zručností a formami 

podnikania. Využívať tvorbu projektov (napr. v cestovný ruch). 

A,B,C 

SVP 

 

D 

GEO 

P 

19. Digitálne vzdelávanie 

A. Priebežne sledovať časť Digitálne vzdelávanie (www.minedu.sk) 

a realizovať inovačné pedagogické metódy s využitím digitálnych 

technológií. Rozvíjať informačnú a digitálnu gramotnosť a kompetencie 

žiakov. 

B. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí pri používaní internetu 

(www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk, 

www.neZavislost.sk) 

C. Zvyšovať povedomie žiakov o trestnoprávnej zodpovednosti pri 

prejavoch kyberšikany a o možnostiach ako sa brániť. Preventívne 

aktivity v oblasti bezpečného internetu ponúkajú CPPPaP.  

D. Odporúčame využívať digitálny edukačný obsah v maximálnej miere 

v každodennom vyučovaní. Digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ 

(www.planetavedomosti.sk), www.eaktovka.sk. 

E. Využívať projekt Centrálneho úložiska s digitálnym edukačným 

obsahom (https://viki-test.iedu.sk, momentálne v skúšobnej prevádzke, 

ostrá prevádzka s predpokladom od konca 2019) 

F. Odporúčame využívať portály: www.slovakiana.sk, www.webumenia.sk 

(knižnica, galéria, výstavy),  

G. Odporúčame sa zapájať do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning:  

www.etwinning.net, www.etwinning.sk).  

H. Projekt Digitálne učivo na dosah umožňuje prostredníctvom RIAM 

konta využívať digitálne zdroje (www.edu-centrum.sk). Zapájať sa do 

využívania zdrojov.  
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G,I 

M 
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I. Projekt Digiškola poskytuje komplexné nástroje pri tvorbe ŠkVP 

(www.digiskola.sk). 

J. Oboznámiť sa s národným projektom VÚDPaP KomposyT – systém 

výchovného poradenstva a prevencie. 

K. Dodržiavať Koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva 

s výhľadom do roku 2020. 

L. Informovať učiteľov a žiakov o možnosti získať certifikát ECDL 

prostredníctvom ŠVS BA. 

M. Vytvárať priaznivé podmienky na implementáciu digitálnych technológií 

vo výchovno-vzdelávacej činnosti, pokiaľ je to vhodné. 

20. Realizovať a koordinovať rôzne aktivity pripomínajúce význam historických 

udalostí: 2019/20 – Rok MRŠ, SNP a víťazstvo nad fašizmom (75 a 74 

rokov). Kalendár celoslovenských podujatí: www.mksr.sk. 

D P 

21. Pripomenúť si 100. Výročie vzniku SND návštevou divadelného 

predstavenie pripomínajúceho si toto výročie (2020 – rok slovenského 

divadla). 

S P 

22. Koordinovať prácu vzdelávacích oblastí. Zabezpečiť účinnú spoluprácu 

predmetových komisií v rámci vzdelávacích oblastí v záujme napĺňania 

cieľov iŠkVP.                                             

KVO P 

23. Mediálna výchova 

Podklady a zdroje k prierezovej téme mediálna výchova sú k dispozícii na 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialna-

vychova.html. Mediálnu výchovu zakomponovať do príslušných 

pedagogických materiálov (iŠkVP). Venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu 

kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných zdrojov obzvlášť na 

sociálnych sieťach. 

MI 

Hy 

 

IX./19 

24. „Školská knižnica“ 

A. Systematicky budovať knižničný fond v školskej knižnici. 

Informácie a dokumenty, nevyhnutné pre činnosť školských 

knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk v časti Školské knižnice.  

B. Koordinátor školskej knižnice vypracuje plán ročnej činnosti, 

tento plán prerokuje pedagogická rada a schvaľuje riaditeľka 

školy. Ciele  činnosti školskej knižnice sa zakomponujú do 

iŠkVP. Na konci školského roka koordinátor vypracuje ročnú 

hodnotiacu správu, ktorá  obsahuje prehľad aktivít konaných 

v školskej knižnici a zhodnotenie  využívania školskej knižnice 

(návštevnosť).  

C. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc 

odporúčame zapojiť sa do česko-slovenského projektu Záložka 

do knihy spája školy a do súťaže Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice.    

D. Odporúčame využívať knižnično-informačné služby (ako 

rovnocenného zdroja získavania informácií v porovnaní 

s internetom) a podujatia knižníc. Viesť žiakov k využívaniu 

zdrojov dôveryhodných knižničných informácií. Sledovať 

zoznam evidovaných kníh v školskej knižnici prostredníctvom 

www.gympaba.sk/známky/knižnica.        

E. Využívať školskú knižnicu na vyučovanie slovenského jazyka 

a literatúry, etickej výchovy a občianskej náuky. 

F. Priebežne dopĺňať knižničný fond dielami súčasnej, ale aj staršej 

A,B 

Pm 

 

F 

S, Pm 

 

C 

S 
 

D 

VPK 

 

E 

S 

SVP 
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literatúry pre deti a mládež.  

25. Náboženská / etická výchova 

Zabezpečiť písomné prihlasovanie sa žiakov na vyučovanie etickej / 

náboženskej výchovy. Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlásiť 

najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy. Dodržiavať počty v skupinách: 

maximálne 20 žiakov v jednej skupine (možno spájať žiakov z rôznych 

tried), ak počet klesne pod 12, je možné spájať žiakov z rôznych ročníkov.                                                                        

Mz 

TU 
V./20 

26. Overovať a kontrolovať vedomosti žiakov prostredníctvom riaditeľských 

previerok v ročníku kvarta z predmetov: slovenský jazyk a literatúra,  

anglický jazyk, matematika,. 

ZRŠ P 

27. Zapojiť sa do projektu vzdelávacích poukazov. Ponúknuť žiakom rôzne 

vzdelávacie a športové krúžky. Podľa kapacitných možností umožniť účasť 

na krúžkoch aj žiakom, ktorí neodovzdali škole vzdelávací poukaz. Zvýšenú 

pozornosť venovať účelnému využívaniu finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. V 

rámci vzdelávacích krúžkov zvýšenú pozornosť venovať žiakom so 

slabšími výsledkami z daného predmetu. 

Mz 

VK 

16.9. 

resp.  

P 

28. Zapojiť sa do projektu kultúrnych poukazov. Kultúrne poukazy prednostne 

využívať na organizované školské akcie. 

Mz 

TU 
S 

29. Využívať exkurzie ako mimoriadne účinnú vyučovaciu metódu. Dôsledne 

a s predstihom zabezpečiť organizáciu exkurzie, poučiť žiakov, 

zabezpečiť informovaný súhlas rodičov a dodržiavať príslušné predpisy. 

Všetky potrebné materiály odovzdať vedeniu školy najneskôr 3 pracovné dni 

pred uskutočnením exkurzie. V prípade jednodňových a kratších exkurzií sa 

ich majú zúčastňovať ucelené triedy a týmito exkurziami nemá byť narušené 

vyučovanie vo viacerých triedach. Pri poskytovaní osobných údajov 

dôsledne dodržiavať príslušné predpisy a spolupracovať s osobou 

zodpovednou za ochranu osobných údajov. Požiadavky na zoznamy žiakov 

s ich osobnými údajmi pre oprávnené inštitúcie predkladať s dostatočným 

časovým predstihom. Plán exkurzií (domácich a zahraničných) je súčasťou 

plánu práce predmetovej komisie ako aj plánu práce triedneho učiteľa. 

Plánované exkurzie, jazykové pobyty a lyžiarske zájazdy nahlásiť písomne 

najneskôr do 17. 9. 2019. 

VPK 

TU 
17.9. 

30. Pokračovať v realizácii exkurzií súvisiacich s holocaustom.  SVP 

DEJ 

P 

31. Realizovať účelové cvičenia (Ochrana života a zdravia) v príslušných 

ročníkoch gymnázia. V predmaturitnom ročníku zorganizovať športovo-

turistický kurz. Sledovať a aplikovať aktuálne materiály (www.minedu.sk, 

www.statpedu.sk), aktualizovať dokumenty PK TŠV.   

TŠV 

OŽAZ 

2x 

ročne 

32. V tercii, kvinte a 1. ročníku zabezpečiť LVVK podľa záujmu žiakov a 

rodičov. Pripraviť kompletnú pedagogickú dokumentáciu a odovzdať ju 

príslušnému zástupcovi s dostatočným predstihom pred nástupom na LVVK 

alebo športovo-turistický kurz. Zabezpečiť zdravotníka v zmysle platných 

predpisov. 

TŠV 
II.-

III./20 

33. Realizovať podľa záujmu žiakov a rodičov školu v prírode resp. jazykové 

pobyty. Pripraviť kompletnú pedagogickú dokumentáciu a odovzdať ju 

príslušnému zástupcovi s dostatočným predstihom (3 pracovné dni pred 

nástupom do školy v prírode resp. na jazykový kurz).  
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B.2. Výchovná oblasť  

34. Zvýšenú pozornosť venovať BOZ počas vyučovacích hodín, prestávok 

a mimoškolských akcií. Poučiť žiakov o BOZ a prevádzkových poriadkoch 

jednotlivých učební na úvodných vyučovacích hodinách.  Poučenie 

zaznamenať do triednych kníh. Prevádzkové poriadky majú byť vyvesené 

v odborných učebniach. 

všetky 

PK 

P
o

u
če

n
ie

 n
a 

 

1
. 
v
y

u
č.

 h
.,
  

o
st

at
n

é 
P

 

35. Priebežne pripravovať žiakov ročníka kvarta na testovanie 9 zo slovenského 

jazyka a literatúry a z matematiky. V januári realizovať riaditeľské previerky 

z týchto predmetov v kvarte a v mesiacoch február – marec realizovať 

tematický týždeň prípravy na testovanie.  

PK 

S, M 

p
ri

eb
ež

n
e 

1. Znižovanie informačnej nerovnosti 

A. Sledovať vývoj nezamestnanosti absolventov školy (www.minedu.sk, 

regionálne školstvo/Výchova a vzdelávanie v stredných školách, 

http://www.cvtisr.sk, Regionálne školstvo ).  

B. Sledovať správnosť a aktuálnosť informácií v súvislosti s prijímaním 

žiakov (http://www.cvtisr.sk, Regionálne školstvo, 

http://mapaskol.iedu.sk)  

C. Zabezpečovať preukázateľným spôsobom informované súhlasy 

zákonného zástupcu (prijateľnou formou, písomne s primeraným 

poučením, s vlastnoručným podpisom zákonného zástupcu s uvedením 

poznámky, že zákonný zástupca bol poučený o dôsledkoch svojho 

súhlasu. Je potrebné poskytnúť zákonnému zástupcovi nevyhnutné 

informácie zrozumiteľným spôsobom, s prihliadnutím na konkrétnu 

situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas 

vyžaduje). Informovaný súhlas musí byť získaný ako platný prejav 

vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito. 

(www.gympava.sk/doc) 

A 

VP 
 

B 

Mz 

 

C 

všetci 
 

P 

2. Ľudské práva 

Na základe medzinárodných záväzkov SR a Celoštátnej stratégie ochrany 

a podpory ľudských práv v SR (schválenej vládou SR uznesením č. 71/2015)  

A. Vytvoriť stratégiu na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu 

k demokratickému občianstvu (DO) a ĽP a zakomponovať ju do 

iŠkVP. 

B. Implementovať do učebných osnov jednotlivých predmetov témy 

súvisiace s DO a ĽP.  

C. Naďalej sa zapájať do Olympiády ľudských práv (www.olympiady.sk, 

www.olp.sk)  

D. Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa 

stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany 

ľudských práv 

E. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych 

organizácií a širokej miestnej komunity 

F. Organizovať besedy, súťaže, stretnutia, tematické výstavy, návštevy 

divadelných predstavení s tematikou ľudských práv v SR 

G. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie 

multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov 

H. Poskytnúť žiakom informácie o inštitúciách a mimovládnych 

neziskových organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských 

A,C 

H,  

L, M, 

N 

SVP 

 

B, 

D,J 

AEŠ 

NFR 

SVP 

DG 

 

 

E, F 

SVP 

D, G 

 

 

G 

RŠ 
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IX./19 
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práv (verejný ochranca práv, prokuratúra, komisár pre deti) ako aj 

o možnosti vykonávať a podporovať dobrovoľnícku činnosť v lokalite 

školy / komunite / regióne: Informačné centrá mladých (www.icm.sk). 

I. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole 

J. Do iŠkVP zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou 

výchovou, výchovou v duchu humanizmu, právami dieťaťa, rovnosťou 

muža a ženy, predchádzaním všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a migráciou (Migračná 

politika SR s výhľadom do roku 2020). Metodické materiály: 

www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.vudpap.sk.  

K. Viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní žiackej školskej rady, 

podporovať ich participáciu, ako aj ich rodičov na tvorbe školského 

poriadku a riadení života školy. Podporovať spoluprácu žiackej 

školskej rady s regionálnymi radami mládeže. 

L. Zvážiť si absolvovanie podujatia Živá knižnica – búranie predsudkov 

a stereotypov (Iuventa). 

M. Informovať žiakov o možnosti zapojiť sa do aktivít EU – dialóg 

mladých (www.strukturovanydialog.sk).  

N. V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a národným 

akčným plánom pre deti využívať námety orientované na globálne 

témy a hodnotovú výchovu pri výučbe rôznych predmetov. 

www.statpedu.sk: Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, 

extrémizmus, migračná kríza.  

 

I 
všetci 

 

K 

KŠR 

3. Práva detí a žiakov 

A. V pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach detí. Veku 

primeraným spôsobom oboznamovať žiakov s ich právami 

a povinnosťami. 

B. Veku primeraným spôsobom informovať žiakov o zmysle 

a ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa: 

o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (oznámenie č. 256/2009 Z.z.) 

o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (č. 424/2004 

Z.z.), o procedúre oznámení (č. 91/2014 Z.z.), o Dohovore Rady 

Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym 

zneužívaním a Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím.   

C.  Odporúča sa využiť metodické materiály v súlade s Koncepciou boja 

proti extrémizmu na roky 2015-19 (www.minedu.sk, www.statpedu.sk, 

www.vudpap.sk) 

D. Pre zvýšenie informovanosti pedagógov sa na nasledovných stránkach 

sa nachádzajú relevantné informácie, metodiky a príklady dobrej praxe: 

www.statpedu.sk, http://bezpre.mpc-edu.sk/. 

E. Uplatňovať Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím a rozvíjať 

kompetencie pedagógov školy v tejto oblasti.  

F. Odporúča sa využiť informácie v texte metodická pomoc k téme 

osobnostný a sociálny rozvoj žiakov (www.statpedu.sk) – pri 

uplatňovaní prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj a tiež 

v rámci triednických hodín. 

G. sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu 

v oblasti vzdelávania a prípravy na povolanie 

H. prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú 

zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou žiaka 

A, F 

TU 

 

B,C 

E 

SVP 
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I. Pedagogickí pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať zákon č. 

365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon) 

J. Uplatňovať Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti v SR na roky 2016 – 2020 a odporúča sa aplikovať článok 5 

Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym 

vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním vo výchovno – 

vzdelávacom procese na triednických hodinách  a mimovyučovacích 

aktivitách. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-

koordinacne-stredisko/lanzaroteconvention_svk.pdf 

K. Zapracovať do školského poriadku explicitnú garanciu zákazu postihu 

dieťaťa z dôvodu uplatnenia si svojich práv. 

L. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti práv 

detí. 

4. Antidiskriminácia 

A. Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. 

Eliminovať všetky formy vylúčenia v dôsledku etnickej príslušnosti 

alebo znevýhodnenia. 

B. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov 

voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva.  

C. Realizovať inkluzívne vzdelávanie u žiakov, u ktorých je to vhodné 

s využitím špecifických metód výučby. Pri zavádzaní inkluzívneho 

vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy.  

A 
všetci 

B  

VP 

TU 

C 

VP 
 

P 

5. Cudzinci 

A. Vzdelávanie detí cudzincov je legislatívne zabezpečené podľa § 146 

školského zákona za rovnakých podmienok ako vlastným štátnym 

príslušníkom. 

B. Využívať príručku pre učiteľov: „Slovenčina ako cudzí jazyk“ 

(https://mpc-edu.sk). 

C. Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania 

so zameraním na deti cudzincov a azylantov (MPC). 

D. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami 

realizovať osvetovú činnosť na zvýšenie informovanosti žiakov 

o migrantoch.  

E. Vzdelávacie materiály:www.minedu.sk. 

A, C 

RŠ 
 

B 

S 
 

D,E 

SVP 

 

S 

6. Zdravý životný štýl 

A. Venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu 

k zdraviu a zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym 

politickým rámcom Zdravie 2020 a Akčným plánom prevencie obezity 

2015-2025.  

B. Realizovať a zapájať žiakov do aktivít  podporujúcich zdravý životný 

štýl. 

C. Organizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného 

zdravia (medzitriedne športové súťaže, Športový deň, športové 

krúžky). Zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít, efektívne 

využívať telocvične a športoviská. 

D. Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú na zdravú výživu. 

E. Zvýšenú pozornosť venovať prevencii užívania alkoholu a tabaku. 

F. Informovať žiakov o účinkoch nelegálnych a dopingových látok. 

G. Odporúčame zapojiť sa do Európskeho týždňa športu 

A, B, 

C 

D, E 
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(www.tyzdensportu.sk). 

H. Odporúčame využívať metodiky:  

http://bezpre.mpc-edu.sk, www.statpedu.sk, www.schools-for-

health.eu, http://icm.sk/index.php/zipcem. 

I. Žiakom vykonávajúcich aktívnu športovú činnosť umožniť vzdelávanie 

formou individuálneho učebného plánu alebo formou úľav 

z vyučovania. 

J. Vyhlasovať tematické týždne  (Svetový deň výživy – 16.10., Svetový 

deň zdravia – 7.4., Svetový deň mlieka – 3.5.) – www.opotravinach.sk, 

www.skolskeovocie.sk 

K. Informovať žiakov a rodičov o taxatívnom vymedzení opatrení pred 

šírením drog v školskom poriadku, prevenciu pred drogovými 

závislosťami realizovať pod gesciou CPPPaP 

L. Informovať zákonných zástupcov o týchto aktivitách školy 

a o možnostiach odbornej pomoci CPPPaP. 

M. Venovať pozornosť efektivite preventívnych programov, využívať 

odbornú garanciu aktivít a programov CPPPaP. 

N. V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS zamerať sa 

na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. 
Realizovať besedy s lekárom, resp. psychológom na túto tému. Zapojiť sa 

do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky 

(www.cervenestuzky.sk). 

O. Zabezpečiť plnenie Školského programu prevencie obezity. 

P. Užitočné informácie o 11-, 13-, 15-ročných školákoch: 

https://hbscslovakia.com/. 

Q. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov s dôrazom na 

Národný akčný plán prevencie obezity 2015 – 2025. 

R. Metodiky: www.statpedu.sk, www.schools-for-health.eu.  
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7. Bezpečnosť a prevencia 

A. Stanoviť si školskú stratégiu a vypracovať školský program prevencie.  

B. Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny. V prípadoch 

oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného 

vývinu, prípadne zneužívania, bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu 

ochranu (vedenie školy, zákonný zástupca, školský psychológ, 

CPPPaP, v prípade potreby aj pediater, sociálny kurátor, polícia). 

Nástroje na monitorovanie: https://www.komposyt.sk/pre-

odbornikov/odborne-zdroje/uzitocne-linky. 

C. Škola je povinná (36/2005 a 305/2005 Z.z. a vyhlášky č. 543/2005): 

predkladať správy súdom, poskytovať súčinnosť sociálnej kuratele, 

poskytovať informácie orgánu ochrany, poskytovať súčinnosť obci 

a VUC v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, spolupracovať 

s orgánmi ochrany pri vstupe orgánu ochrany v sprievode policajta do 

obydlia dieťaťa na vyzvanie tohto orgánu (v prípade prizvania a v 

prípade, že to môže napomôcť k prevereniu stavu dieťaťa a v prípade, 

že škola súhlasí so svojou účasťou). Dôsledne uplatňovať rozhodnutia 

súdov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, najmä 

v súvislosti so striedavou starostlivosťou. 

D.  Ak vznikne dôvodné podozrenie, že žiak je zanedbávaný, týraný alebo 

zneužívaný, škola oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti 
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orgánu činnému v trestnom konaní, úradu PSVaR alebo súdu. 

E. V zmysle § 12 vyhlášky č. 207/2016 Ministerstva spravodlivosti SR 

škola poskytuje súčinnosť v prípade odňatia dieťaťa v priestoroch 

školy (šetrné zaobchádzanie, aby odňatie bolo najmenšou ujmou pre 

dieťa, aby pri výkone neboli prítomné iné deti a ani ich zákonní 

zástupcovia. 

F. Monitorovanie verejne prístupných priestorov školy sa bude vykonávať 

len na účely verejného poriadku, bezpečnosti, ochrany zdravia 

a majetku. Záznamy sa môžu použiť na účely priestupkového alebo 

trestného konania. 

G. V súlade so smernicou EP a Rady 2011/93/EÚ (boj proti sexuálnemu 

zneužívaniu) veku primeraným spôsobom informovať žiakov 

o rizikách. 

H. V zmysle Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2019-

2021 realizovať besedy v súčinnosti s CPPPaP: riziká práce 

v zahraničí, obchodovanie s ľuďmi: http://bezpre.mpc-edu.sk/, 

www.statpedu.sk, www.obchodsludmi.sk. 

I. Vopred si overiť ponúkané aktivity rôznych organizácií a predísť 

nežiadúcemu vplyvu laických a neodborných aktivít a škodlivému 

vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov. 

J. Uskutočňovať efektívne preventívne aktivity v súčinnosti s študentskou 

radou, radou školy a zriaďovateľom (odporúčajú sa aktivity CPPPaP). 

Jednorázové činnosti sa nepovažujú za efektívne. 

K. V zmysle Národnej stratégie na ochranu detí informovať žiakov a ich 

rodičov o ich právach v prípade násilia páchaného na deťoch, 

o možnostiach pomoci.  

L. Pokračovať v realizácii školského programu prevencie pred 

šikanovaním, vrátane kyberšikany (Metodické usmernenie č. 7/2006-R, 

www.prevenciasikanovania.sk). Odporúčame využívať rovesnícku 

mediáciu. Zvyšovať povedomie trestnoprávnej zodpovednosti u žiakov. 

Zvyšovať povedomie  trestnoprávnej zodpovednosti u učiteľov  

v prípade neriešenia šikanovania (Smernica 36/2018). 

M. Evidovať záznamy o šikanovaní. Prostredníctvom štatistických 

výkazov sa budú zbierať údaje o riešení šikanovania. 

N. Uskutočniť revíziu školského poriadku sa zaangažovaním všetkých 

dotknutých strán a viesť žiakov k porozumeniu tohto materiálu. 

O. V oblasti školskej úrazovosti dodržiavať lehotu zavádzania každej 

udalosti do web aplikácie (metodické usmernenie č. 4/2009-R čl.4 

ods.1: 7 kalendárnych dní od vzniku školského úrazu. V prípade 

nejasností obrátiť sa na odborného radcu BOZP okresného úradu. 

Sledovať vývoj školskej úrazovosti, odstraňovať zdroje a príčiny. 

Viesť Zošit evidencie vzniku nebezpečných udalostí, spôsoby 

a termíny ich odstraňovania. 

P. Zapisovať úrazy do zošita úrazov. Zapisovať aj vznik nebezpečných 

situácií do príslušného zošita (nebezpečná situácia je taká, pri ktorej sa 

nestal úraz, ale vznikla situácia možného ohrozenia žiaka). 

Q. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa (článok 28) prijímať 

efektívne opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky. 

R. V oblasti prevencie extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných 

foriem intolerancie využívať metodické materiály: www.minedu.sk, 
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www.statpedu.sk, www.vudpap.sk.  

S. Odporúčame využiť text Školská socializácia a nové výzvy v prevencii. 

http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/metodiky/skolska-

socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf. 

T. Možnosť získať metodické materiály:“Všetci to robia!“, „K prevencii 

v škole“, „Alkohol, skrytý nepriateľ“.  

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vsetci-

robia-k-prevencii-skole.html 

Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania: 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-

podnety/vychodiska-k-tvorbe-strategie-skoly-prevencii-rizikoveho-

spravania-deti-ziakov.html. 

 

8. Legálne a nelegálne drogy 

A. Sledovať Národnú protidrogovú stratégiu SR na roky 2013-20 

(https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-

1&matEID=6256). Vykonávať účinné preventívne opatrenia. Prevenciu 

drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP. 

B. V školskom poriadku sú taxatívne vymedzené opatrenia proti šíreniu 

legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí. 

Oboznámiť zákonných zástupcov a žiakov školy s prijatými 

opatreniami, ako aj s možnosťami prevencie a odbornej pomoci. 

(www.statpedu.sk – „Všetci to robia“, „K prevencii v škole“) 

C. V rámci uskutočňovania preventívnych aktivít a projektov uplatňovať 

len odborne garantované preventívne programy (preveriť si ponúkané 

aktivity) ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod 

gesciou CPPPaP. 

D. V prípade, že u žiaka ide o závažnú otravu nelegálnou drogou, či 

inou látkou, zabezpečiť pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť, okamžite informovať zákonného zástupcu 

žiaka. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, 

riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 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 (ďalej len „zákon č. 

596/2003 Z. z.“). Pedagogickí zamestnanci nezisťujú požitie alkoholu, 

resp. inej návykovej látky u žiakov pomocou testerov. Ďalšie riešenie 

zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch 

neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka, 

poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia. 
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9. Civilná ochrana 

Spolupracovať s odborom krízového riadenia okresného úradu v sídle kraja. 
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10. Dozory 

Dôsledne dodržiavať pracovné postupy pri vykonávaní pedagogického dozoru 

počas prestávok, v školskej jedálni a v priestoroch, kde je najväčší predpoklad 

vzniku školských úrazov. 
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11. Triednické hodiny a triedne aktívy 

A. Realizovať triednické hodiny na základe plánu práce triedneho učiteľa. 

Triednické hodiny realizovať v rozsahu 1 hodina týždenne, pričom 

každá druhá triednická hodina môže byť vyčlenená na administratívne 
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činnosti súvisiace s triednictvom (bez účasti žiakov). Do plánu práce 

triedneho učiteľa zaradiť minimálne 1-krát za polrok dopravnú 

výchovu (bezpečná a zdravá doprava – aj v súvislosti so zvýšenou 

premávkou v lokalite školy), v prvom polroku aktivity k „Mesiacu úcty 

k starším“ (1. október – Medzinárodný deň starších ľudí vyhlásený 

OSN), v druhom polroku aktivity k „Mesiacu knihy“ (marec).  

B. Na úvodných triednických hodinách poučiť žiakov o BOZ, PO 

a evakuácii školy. Dôsledne oboznámiť žiakov so  školským 

poriadkom, BOZ, PO a zásadami evakuácie školy (vrátane 

zhromaždiska) . Vyhotoviť písomný záznam o poučení žiakov. 

C. Priebežne sledovať a hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a vytvárať 

podmienky pre tvorivú prácu, ktorá motivuje k učeniu. V triedach 

vytvárať tolerantné sociálne prostredie.        

D. Neodkladne prijímať efektívne opatrenia v súvislosti so zanedbávaním 

školskej dochádzky (článok 28 Dohovoru o právach dieťaťa). Dôsledne 

kontrolovať dochádzku, viesť evidenciu v zázname o chorobnosti 

žiaka. Záznam o chorobnosti musí obsahovať originálny podpis TU 

a originálny odtlačok pečiatky školy. V prípade podozrenia zo 

záškoláctva neodkladne o tom informovať rodičov preukázateľným 

spôsobom.  

E. Upozorniť žiakov na včasnú dochádzku (najneskôr 5 minút pred 

zahájením úvodnej hodiny) do školy v zmysle školského poriadku, na 

povinnosť celoročného prezúvania sa a na režim (ne)používania 

mobilov v budove školy. Oboznámiť žiakov a ich rodičov s 

opatreniami v prípade nedodržiavania ustanovení vnútorného poriadku 

školy (zvlášť v prípade mobilov, šikanovania – telesného aj duševného, 

užívania legálnych a nelegálnych drog, neoprávneného opustenia 

budovy školy).        

F. Výsledky žiakov oznamovať rodičom predovšetkým prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky a na konzultačných hodinách počas 

zasadnutí ZRPŠ. Zabezpečiť pravidelnosť v oboznamovaní 

výsledkov cez internet spôsobom, aby známky boli aktualizované 

vždy k 15-mu a poslednému dňu v mesiaci. Viesť žiakov k tomu, aby 

svoje výsledky pravdivo a neodkladne oznamovali svojim rodičom. 

Dodržiavať príslušné predpisy ohľadne klasifikácie žiakov a všímať 

si špecifiká klasifikácie jednotlivých predmetov a žiakov so ŠVVP.      

G. Informovať rodičov, že ak žiak svojou agresivitou ohrozuje 

bezpečnosť alebo zdravie ostatných účastníkov výchovno-

vzdelávacieho procesu alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací 

proces, § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 (školský zákon) nariaďuje 

osobitný postup: izolovanie žiaka pod dozorom pedagóga a následné 

oznámenie a zavolanie zákonného zástupcu, zdravotnej pomoci 

a príslušníkov policajného zboru.           

H. Poučiť žiakov o svojich právach a povinnostiach. Okrem ďalších bodov 

školského poriadku im zdôrazniť režim prevádzky školskej jedálne, 

včasnú dochádzku do školy a nedovolené opustenia budovy školy po 5. 

vyučovacej hodine.  

I. Zvlášť dôrazne upozorniť žiakov na opatrenia proti šíreniu drog a iných 

návykových látok. Na tieto opatrenia zvlášť upozorniť aj rodičov 

(okrem ďalších bodov VPŠ). Škola je pripravená v tomto smere 
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pôsobiť preventívne, ale aj represívne.    

J. Zabezpečiť vedenie agendy triedneho profesora. Zhromažďovať a 

archivovať písomnosti, ktoré sa týkajú výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov resp. potvrdzujú vykonanie rôznych poučení 

v triednom kolektíve.  

K. Zákonný zástupca žiaka v zmysle § 144 ods. 6 školského zákona má 

právo na informácie o svojom dieťati (bez ohľadu na to, či je 

rozvedený, či je dieťa zverené do jeho výlučnej alebo striedavej 

starostlivosti). Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine garantuje právo rodiča, 

ktorému nebolo dieťa zverené do starostlivosti získavať informácie od 

druhého rodiča, ktorému dieťa bolo zverené do výlučnej starostlivosti.                           

12. Pri organizácii vyučovania venovať pozornosť psychohygienickým zásadám 

vyučovacieho procesu (koordinácia písomných prác, dodržiavanie času 

vyučovacej hodiny a prestávok na oddych).  

Hs 

TU 

vyuč 

S 

13. Výchovu k vlastenectvu uplatňovať predovšetkým na hodinách ON, S, D, G, 

NS a TV. Viesť žiakov k úcte svojho pôvodu, rodnej krajiny a symbolom 

štátu. Za účelom posilňovania národnej identity a hrdosti venovať zvýšenú 

pozornosť zaraďovaniu tém UNESCO (pamiatky) do vyučovacieho procesu. 

S 

SVP 

TŠV 

P 

14. Realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu.  B P 

15. Uskutočniť úvodné vstupy do nových tried, vysvetliť žiakom možnosti 

riešenia problémových situácií, ktoré nastávajú pri prechode na strednú školu. 

Počas školského roka zabezpečiť ďalšie vstupy do týchto tried na riešenie 

aktuálnych problémových situácií. Počas školského roka výchovná poradkyňa 

zabezpečí vstupy aj do ostatných tried. Úzko spolupracovať s výchovnou 

poradkyňou pri riešení aktuálnych výchovnovzdelávacích problémov.  

VP 

IX./19 

 

resp. 

 

P 

16. Vyhľadávať kandidátov spomedzi našich žiakov do projektu Detský čin roka 

a v prípade opodstatnenia navrhovať kandidáta na ocenenie. 
KŠR S 

17. Dopravná výchova 

A. Vychádzajúc z Koncepcie vyučovania dopravnej výchovy na 

základných školách (http://www.minedu.sk/8010-sk/dopravna-

vychova) v súlade s uznesením vlády SR č. 798 „Stratégia zvýšenia 

bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 

2020“ viesť žiakov k dodržiavaniu pravidiel bezpečnej a zdravej 

premávky na cestách. Dopravnú výchovu realizovať v rámci telesnej 

výchovy, účelových cvičení OŽAZ a fyziky. Zakomponovať príslušné 

tematické celky podľa uvedeného materiálu do učebných osnov 

a časovo-tematických plánov týchto predmetov do príslušných 

ročníkov tak, aby pre ročníky príma – kvarta bol zakomponovaný 

kompletný obsah učiva v uvedenom materiály pre ročníky 5. – 9. ZŠ.  

B. Dopravnú výchovu realizovať vo všetkých triedach našej školy v rámci  

triednických hodín (aspoň 1x za polrok). 
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18. Zvýšenú pozornosť venovať možnému zriadeniu zdravotnej telesnej výchovy 

podľa aktuálneho stavu žiadostí o oslobodenie / preradenie na osobitnú telesnú 

výchovu. 
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B.3. Podporné činnosti 

 

1. Koordinátori  

Zodpovedne si plniť úlohy príslušných koordinátorov. Vedenie školy bude 

napomáhať a vytvárať primerané podmienky k činnosti jednotlivých 

školských koordinátorov. Hlavnou náplňou činnosti koordinátorov má byť 

poradenstvo a koordinácia špecifických činností. Na druhej strane vedenie 

školy očakáva, že budú aktívne navrhovať, koordinovať, uskutočňovať a 

kontrolovať preventívne opatrenia a programy,  realizovať aktivity, ktoré 

vyplývajú z okruhu ich činnosti alebo ktorými boli priamo poverení vedením 

školy. Zoznam koordinátorov a ich personálne obsadenie oznamuje riaditeľka 

školy na pedagogickej porade začiatkom školského roka. 

v
še

tc
i 

k
o
o
rd

in
át

o
ri

 

S 

2. Výchovné poradenstvo 

A. metodicky spolupracovať pri zabezpečovaní úloh výchovného 

poradenstva s CPPPaP. 

B. zapojiť sa do kontinuálneho vzdelávania v záujme zvyšovania 

odborných kompetencií, rozšíriť si vedomosti o dobrovoľníctve. 

C. poskytovať s dostatočným predstihom poradenskú činnosť žiakom, 

rodičom a kolegom. 

D. poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve (spôsob získavania 

zručností s ohľadom na voľbu povolania) 

E. spolupracovať so základnými, vysokými školami a výchovnými 

poradcami. 

F. odporúča sa využívať elektronickú pomôcku KomposyT 

(www.komposyt.sk). 

G. využívať materiály zverejnené na http://www.minedu.sk/vychovne-

psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo 

H. v spolupráci s rodičmi príp. so školskou psychologičkou iniciatívne 

riešiť aktuálne výchovné problémy žiakov,  

I. Realizovať znižovanie informačnej nerovnosti pre záujemcov o 

štúdium v strednej škole. Sledovať trendy vývoja nezamestnanosti 

absolventov a informácie o možnostiach štúdia na 

SŠ(www.minedu.sk, www.cvtisr.sk) a tieto informácie sprístupňovať 

uchádzačom. 

J. Sledovať informácie zverejňované na webových sídlach ŠVS 

v súvislosti s prijímacím konaním. 

K. Preukázateľne zaznamenávať výsledky monitorovania zameraného na 

zisťovanie hodnotovej orientácie žiakov a k negatívnym zisteniam 

prijímať opatrenia. 

VP P 

3. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní (štátny vzdelávací 

program). www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk 
VPK P 

4. Sledovať aktuálne informácie o pedagogickej dokumentácii. ZRŠ P 

5. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním: 

http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-

znevyhodnením-vseobecnym-intelektovym-nadanim/. 

VP P 

6. S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by 

mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo podnecovaniu nenávisti 

a intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy účasť na V
še

tc
i 

v
y

u
ču

j

ú
ci

 

S
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vyučovaní a aktivitách školy iba so súhlasom riaditeľky školy. 

7. Zverejnenie osobných údajov žiakov alebo učiteľov sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 18/2018. Zabezpečiť informovanosť a získanie 

vyjadrenia (súhlasu / nesúhlasu) zákonného zástupcu resp. žiaka (staršieho 

ako 16 rokov) so zverejnením osobných údajov v špecifikovaných prípadoch. 

TU 

Mz 
15.9. 

8. Poskytovať do Centrálneho registra údaje k 15. septembru, následne od 

októbra do júna opakovane ku koncu každého mesiaca odosielať údaje za 

príslušný mesiac – aj keď nenastala zmena. Info: 

www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/.  

Tieto údaje budú slúžiť na rozpis finančných prostriedkov (597/2003). 

Táto povinnosť nenahrádza povinnosť vyplniť iné štatistické výkazy. 

Hs P 

9. Nahlasovať aktuálne údaje alebo zmeny týkajúce sa IČO, telefónneho čísla, 

webového sídla. E-mailovej adresy a mena riaditeľa na okresný úrad, odbor 

školstva. 

Hs P 

10. Pri prijímaní žiakov overovať správnosť osobných údajov na základe 

rodného listu. U žiakov, ktorí majú občiansky preukaz, overovať údaje 

z občianskeho preukazu. U cudzincov využívať obdobné doklady, pas, 

preukaz slovenského zdravotného poistenia. Pozor na správny tvar krstného 

mena a poradie krstných mien, ak je ich viac. 

TU 

ZRŠ 
IX./18 

11. Riadiť sa pokynmi metodického materiálu „Bezpečnosť pri práci 

s chemickými faktormi na základných a stredných školách. (www.siov.sk, 

Aktuality/Bezpečnosť pri práci) 

FCHT S 

12. Zabezpečiť vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

Odporúčaný vzor týchto plánov je zverejnený v učiteľskej sekcii (Tgate) 

našej stránky: www.gympaba.sk/doc.ý 

VPK 16.IX. 

13. Učebnice a školské tlačivá 

A. pravidelne sledovať informácie k učebnicovej politike MŠ: 

https://edicnyportal.iedu.sk/. Hlavné objednávacie konanie pre 

nasledujúci školský rok je v mesiaci november 2019. 

B. Dbať na aktuálnosť kontaktných údajov školy  v systéme RIAM 

v spolupráci so ZRŠ (Hs). 
C. riadiť sa skutočnosťou, že po ukončení hlavného objednávacieho 

konania na nákup učebníc si môžu objednať učebnice len 

novozriadené školy. V priebehu roka môže MŠ realizovať 

špecializované objednávkové konanie (napr. pre nové, pripravované 

učebnice), preto je nutné pravidelne využívať RIAM konto a sledovať 

edičný portál.  
D. zohľadniť skutočnosť, že počty objednaných učebníc budú 

kontrolované porovnaním s údajmi zo štátneho výkazu. Objednávky 

môžu byť pred distribúciou upravované. 
E. zabezpečiť objednávky učebníc pre školu v úzkej spolupráci s 

vedúcimi PK. 
F. sledovať národný register učebníc, ktorým bola vydaná schvaľovacia 

doložka MŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents. Digitálne verzie 

učebníc a ďalšie materiály: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase.  
G. Zoznam schválených učebníc, textov, zošitov a odporúčaných 

učebníc, na zakúpenie ktorých MŠVVaŠ SR poskytne finančné 

prostriedky: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents  
H. využívať digitálne verzie učebníc, ktoré sú zverejnené na 
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www.eaktovka.sk, https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase. 
I. odporúčame v prípade záujmu sledovať rezortný predpis na tvorbu 

učebníc: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents, www.statpedu.sk, 

www.siov.sk. 
J. Záujemcovia o prácu recenzenta sa môžu prihlásiť na ŠPÚ alebo 

ŠIOV. 
K. Vzory pedagogickej dokumentácie: www.minedu.sk/pedagogicka-

dokumentacia-a-ine-tlaciva/ (Regionálne školstvo, Pedagogická 

dokumentácia a iné tlačivá, Knižnica vzorov ...), 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms (Vzory pedagogickej 

dokumentácie).    

L. Štatistické výkazy: www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-

kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skolmsvvs-

sr.html?page_id=9989 (Informácie v školstve). Zoznamy formulárov 

od roku 2015: http://www.minedu.sk/prehlad-statistickych-zistovani-

v-rezorte-skolstva/. 

M. Dbať na to, aby sa biológia vyučovala podľa aktuálnych učebníc 

uvedených v POP 2018/19 bod č. 8, časť 5 Učebnice (s.60, 61) 

pri akceptácii ŠkVP a doteraz prebraného učiva.  

N. Oboznámiť sa s pokynmi k uvádzaniu úrovne EKR/SKKR 

(európskeho a slovenského kvalifikačného rámca) na vysvedčeniach: 

https://www.minedu.sk/slovensky-kvalifikacny-ramec-a-narodna-

sustava-kvalifikácií, http://www.minedu.sk/pedagogicka-

dokumentacia-a-ine-tlaciva, www.siov.sk.  

O. Od roku 2019 Národné centrum Europass začne vydávať dodatky 

k vysvedčeniam pre vybrané študijné odbory (www.siov.sk). 

14. Program Erasmus+ 

A. Pokračovať v projekte Erasmus+ Dobrý učiteľ – tajomstvo jeho 

úspechu  a aplikovať nadobudnuté kompetencie vo výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

B. Zvážiť si zapojenie žiakov do projektu školské partnerstvá. 

C. Informačné zdroje: http://www.minedu.sk/program-erasmus/, 

www.erasmusplus.sk, 

http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/index.htm (School 

Education Gateway), www.eurodesk.sk (Európska informačná sieť). 

A 

FRN 

 

B, C 

AEŠ 

 

 

 

15. Organizovať Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole. 

Pripraviť informačné materiály a sprievodné akcie. 
VP, S 

AEŠ, MI XI./19 

16. Organizovať kurz prípravy na prijímaciu skúšku do prímy 8-ročného 

gymnázia a I. ročníka 4-ročného a  5-ročného bilingválneho štúdia. 

S 

MI 

II.-

V./20 

17. A. Podporovať činnosť a iniciatívne podnety Študentskej školskej rady 

(ŠŠR) pri Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava, poskytnúť členom ŠŠR 

priestor na realizáciu ich návrhov, ktoré sú v súlade s cieľmi výchovy 

a vzdelávania. ŠŠR spolupracuje so školou predovšetkým prostredníctvom 

(pedagogického) koordinátora študentskej rady. Viesť žiakov k aktívnej 

účasti na činnosti ŠŠR, podporovať participáciu žiakov a rodičov pri tvorbe 

Školského poriadku. Využiť možnosť akreditovaného vzdelávania „Líder 

žiackej školskej rady“ (www.rmzk.sk). Materiály o fungovaní  ŠŠR: 

www.iuventa.sk, www.rmzk.sk, www.rmpk.sk, www.rmtnk.sk. 

B. Riadiť sa materiálmi: Stratégia SR pre mládež na roky 2014-20, 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou.  

A,B,C 

KŠR 

 

 

 

B 
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C. Oboznámiť s materiálom z bodu B pedagogických zamestnancov na 

pedagogickej porade. 

 

18. Pokračovať vo zverejňovaní materiálov na webovej stránke školy, ktorých 

úlohou je poradenstvo pre rodičov v oblasti školskej legislatívy (štúdium 

v zahraničí, prijímacie skúšky a školské dokumenty) 

Mz P 

19. Pokračovať v informatizácii školy. Zlepšiť počítačové vybavenie kabinetov, 

pracovať na zvýšení počtu počítačov prístupných žiakom v bežnom 

vyučovacom procese.  

ZRŠ 

Hs 
P 

20. Proporcionálne využívať multimediálne učebne. Na vyučovacích hodinách 

vytvárať moderné vyučovacie prostredie. Vytvárať zbierku multimediálnych 

študijných materiálov. Dávať podnety a návrhy riaditeľke a ekonómke školy 

na zakúpenie týchto materiálov. 

VPK P 

21. Holokaust a Medzinárodný deň mieru 

A. V súlade s obsahom rezolúcie 55/282 VZ OSN sa odporúča 

realizovať aktivity vo vyučovacom procese a v mimoškolskej činnosti 

pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru – 21.september.  

B. V súlade s Deklaráciou európskych ministrov školstva zo dňa 18. 

októbra 2002 sa odporúča 9. september pripomínať ako Pamätný deň 

holokaustu. 

C. Uskutočňovať aktivity na základe Dodatku č. 1 k ŠVP (s platnosťou 

od 1.9.2016 – https://www.minedu.sk/data/att/10211.pdf) k efektívnej 

a cielenej prevencii pred prejavmi rôznych foriem intolerancie 

(besedy, exkurzie, súťaže, projekty) 

SVP 

D 

S 

A, B 

IX./19 
 

C  

P 
 

22. Aktualizovať a odovzdať zásady prevencie úrazových situácií a oboznámiť 

s týmto materiálom ostatných pedagógov školy.  TŠV X. 

 

 

B.4. Školská integrácia 

 

1. Školská integrácia 

A. V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť podmienky na 

vzdelávanie detí v školskej integrácii v súlade so ŠVP 

a vzdelávacími programami pre deti žiakov so zdravotným 

znevýhodnením (ZZ) a všeobecným intelektovým nadaním (VIN), 

tak aby mali zabezpečený rovný prístup ku vzdelávaniu.  

B. Odborná a metodická pomoc:  

ZZ – školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie 

VIN – môže zabezpečovať aj VÚDPaP s vedomím, poradenského 

zariadenie, ktoré má žiaka v starostlivosti 

Príslušná dokumentácia: www.vudpap.sk, www.statpedu.sk 

C. Riadenie výchovy a vzdelávania žiakov ZZ začlenených v bežnej 

triede SŠ je v kompetencii OŠ OÚ.  

Odborná a metodická pomoc: ŠPÚ. 

D. Riadiť sa Národným programom rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 20. 

E. Ak sa ŠVVP žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky 

a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných 

náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie 
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rozhodnutie o prijatí dieťaťa nevydáva. 

F. Žiak so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenený 

v bežnej triede sa vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak je to 

vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVP 

vypracúva škola (triedny učiteľ, výchovná poradkyňa, vyučujúci) 

v spolupráci s CPPPaP. 

G. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výsledky žiaka so 

zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, 

ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu niektorého predmetu nie sú 

uspokojivé a súhrnné hodnotenie žiaka je „nedostatočné“, je 

potrebné prehodnotiť a upraviť obsah a formu vzdelávania 

v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto 

žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, ktoré 

majú na jeho neúspešnosť vplyv v dôsledku jeho diagnózy.  

H. Ak sa na prospechu žiaka okrem zdravotného znevýhodnenia 

podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu 

„nedostatočný“ možno pristúpiť, ale len po posúdení a odporučení 

tohto postupu príslušným poradenským zariadením. 

I. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia 

redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvádza 

v doložke vysvedčenia. 

J. Pri vzdelávaní žiakov s nadaním dôsledne postupovať v súlade s § 

104 až 106 zákona č. 245/2008 Z.z. pri vzdelávaní žiakov 

s intelektovým nadaním aj v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 307/2008. 

Príslušné nadanie musí byť preukázané pred zaradením príslušného 

žiaka ako individuálne začleneného žiaka s nadaním. 

K. Pedagogické postupy a prístup ku každému žiakovi s pervazívnymi 

vývinovými poruchami (Aspergerov syndróm, detský autizmus a 

ďalšie), ktorých stav výrazne ovplyvňujú a zhoršujú rôzne, aj 

nepredvídateľné vplyvy prostredia a reakcie osob je nevyhnutné 

konzultovať s centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a 

dôsledne dbať na odporúčania psychologa a špeciálneho pedagóga. 

http://www.gympaba.sk/
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2. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

A. V prípade žiakov zo SZP zabezpečiť pravidelnú školskú dochádzku 

a vytvárať pre nich potrebné individuálne podmienky. 

B. Zvyšovať povedomie pedagógov o vzdelávacích potrebách žiakov 

a zabezpečiť poradenskú činnosť pre rodičov. 

C. V prípade potreby využívať odborno-metodickú pomoc v oblasti 

podpory inklúzie detí, vrátane detí s rómskych pôvodom.  

D. Zabezpečiť súčinnosť s poradenskými zariadeniami – v prípade 

informácií o žiakoch na základe informovaného súhlasu zákonného 

zástupcu. 

E. Zabezpečiť dodržiavania ustanovenie Dohovoru o právach osôb so 

zdravotným postihnutím, ktorý má prednosť pred zákonmi SR (čl. 7 

ods. 5 Ústavy SR). Dbať na zákaz vylúčenia a zabezpečenie 

rovnakého prístupu k stredoškolskému vzdelaniu ako majú ostatné 

deti.  

F. Žiakom so zdravotným znevýhodnením (ZZ) umožniť používanie 

kompenzačných a iných pomôcok aj v mimovyučovacom čase. 

G. Rediagnostické vyšetrenie žiaka so ZZ vykonať vždy, ak je 

predpoklad, že sa zmenil charakter ŠVVP. Metodické usmerňovanie 

pri vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením v školskej 

integrácii poskytuje ŠPÚ. 

H. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so ZZ dodržiavať § 55 ods. 4 

školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu 

(zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011). 

I. Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu pre žiaka so 

ZZ spolupracovať s poradenským zariadením. 

J. Vzdelávanie žiaka so ZZ môže byť dôvodom na povolenie 

individuálneho učebného plánu. 

K. Ak nie je potrebné žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávať 

podľa IVP, školské zariadenie výchovného poradenstva  

a prevencie vypracuje konkrétne odporúčania pre učiteľov ako 

postupovať vo výchovno-vzdelávacom procese. 

L. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný 

obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia. 

M. Sledovať legislatívne a metodické postupy pri práci so žiakmi 

vyžadujúcimi ŠVVP. Vykonávať poradenskú činnosť pre rodičov 

a pedagogický kolektív (pedagogické porady). U žiakov so ŠVVP 

dodržiavať pokyny a odporúčania poradenského zariadenia 

a zohľadňovať ich potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Pravidelne o tom informovať pedagogický kolektív vyučujúci 

v príslušnej triede.          

N. Oboznámiť sa s materiálmi: Dodatok č. 1 a č. 2 k vzdelávacím 

programom pre žiakov so ZZ a všeobecným intelektovým nadaním.                          

V
P

 v
 s

p
o

lu
p

rá
ci

 s
 T

U
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 v
y
u

ču
jú
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m

i 

P 

3. Poruchy správania 

Pri vzdelávaní žiakov s poruchami správania uplatňovať postupy podľa 

metodicko-informatívneho materiálu „Žiak s poruchami správania 

v základnej a strednej škole, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 

2013 pod č. 2013-3982/16490:4-914 s účinnosťou od 1. 9. 2013. 

V
P

  
v

še
tc

i 
v
y
u

ču
jú

ci
 

P 

4. U žiakov so ŠVVP dodržiavať úpravy vyplývajúce z vyhlášky MŠ SR č. 

318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, podľa V. časti 

prílohy. 

Hs S 

5. Na prijímacích skúškach na štúdium na strednej škole zohľadniť príslušný Mz III.-V. 
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kód vzdelávania (zdravotné znevýhodnenie) k úpravám podmienok 

prijímacej skúšky.  

VP 

 

 

B.5. Súťaže, projekty a programy 

 

1. Pravidelne sledovať harmonogram vedomostných a športových súťaží. 

Odkazy na stránky so súťažami sú na našej stránke v sekcii súťaže 

(www.olympiády.sk – zabezpečuje Iuventa). Ďalšie súťaže sú zverejnené 

na www.siov.sk, www.statpedu.sk a www.minedu.sk. Zoznam športových 

súťaží je zverejnený na www.minedu.sk (Šport – povinne zverejňované 

a iné informácie). Prihlasovanie škôl do športových súťaží žiakov je možné 

iba prostredníctvom www.skolskysport.sk. Zúčastňovať sa predovšetkým 

súťaží, ktorých vyhlasovateľom alebo spoluvyhlasovateľom je  MŠ SR. 

VPK 

w
eb

 
te

rm
ín

o
v

n
ík

 

2. Naďalej organizovať školské kolá olympiád a súťaží. Zúčastňovať sa 

vyšších kôl týchto súťaží. Informácie: www.iuventa.sk. Zvýšenú pozornosť 

venovať jazykovým olympiádam (predovšetkým z AJ) a olympiáde 

ľudských práv (www.olp.sk). v
še

tk
y

 P
K

 

web 

3. Zúčastniť sa súťaže Modelový európsky parlament (www.iuventa.sk). SVP web 

4. Zapojiť sa do súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR. Metodické 

listy: http://www.stapedu.sk/sk/sutaze/pritomnost-unesco-vo-vzdelavani-

slovenskej-republike-ma-svojich-vitazov/metodicke-listy/. 

NFR 

Fb 
web 

6. Evidovať výsledky žiakov a zverejňovať ich prostredníctvom elektronickej 

kroniky na webovej stránke školy. Vedúci PK zabezpečia plynulý presun 

informácií o výsledkoch smerom k vedeniu školy (meno účastníka, trieda, 

súťažný odbor, umiestnenie, fotografie, diplomy, ...).   

Mz P 

7. Finančne motivovať pedagógov, ktorí pripravovali žiakov s úspešnými 

umiestneniami v súťažiach na úrovni aspoň kraja, predovšetkým 

v predmetových olympiádach, v stredoškolskej odbornej činnosti 

a športových súťažiach. Umožniť účasť pedagógov v súťažných komisiách.  

RŠ S 

8. Školské predmetové súťaže organizovať ako motivačný prostriedok hlavne 

pre žiakov, ktorých individuálne schopnosti prevyšujú bežné učivo a 

prejavujú tvorivosť v danej oblasti. Požiadavky o podporu (ceny pre 

žiakov) zo strany školy predkladať písomne riaditeľke školy s dostatočným 

predstihom.  

V
P

K
 

P 

9. Venovať pozornosť súťažiam podporujúcich využívanie IKT. Poučiť 

a viesť žiakov k bezpečnému využívaniu internetu. (www.zodpovedne.sk, 

www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk).   

MI P 

10. Spropagovať stredoškolskú odbornú činnosť medzi žiakmi. Zapojiť za 

predmetovú komisiu aspoň jedného žiaka do krajského kola SOČ.  

Hy 

FCHT 

B 

SVP 

web 

11. Pokračovať v účasti na podujatiach „vedeckých cukrární“, ktoré vytvárajú 

príležitosť pre žiakov stretnúť popredných slovenských alebo zahraničných 

vedcov.  

FCHT 

B 
web 

12. Zabezpečovať prednášky v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied 

v rámci „Týždňa vedy na Slovensku“. 

FCHT 

B 

MI 

P 

13. Realizovať rozvoj podnikateľských zručností prostredníctvom „Cvičnej 

firmy“. 

AEŠ 

(Kj) 
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C. Priority na pedagogickom úseku 

 

1. Zabezpečiť plnenie koncepcie rozvoja školy. RŠ P 

2. Zabezpečiť plnenie plánu práce školy. KVO 

VPK 
P 

3. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní – www.minedu.sk, 

www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk.  
VPK S 

4. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní žiakov so ZZ 

a všeobecným intelektovým nadaním: 

www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim. 

VP S 

5. Sledovať pedagogické a pracovné pokyny resp. informácie v učiteľskej 

sekcii (Tgate) webovej stránky školy: www.gympaba.sk/doc. 
všetci S 

6. Profesijný rozvoj - od 1.9.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 138/2019 

o pedagogických a odborných zamestnancoch. Zabezpečiť uplatnenie tohto 

zákona aj s ohľadom na jeho prechodné ustanovenia. 

RŠ 

T 
IX./19 

7. Zákon o ochrane osobných údajov 

Dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s ohľadom na 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov - v režime poskytovania osobných údajov 

podľa pokynov školy. Zabezpečiť písomný súhlas zákonného zástupcu resp. 

žiaka. 

Mz 

TU 

Taj 

všetci 

S 

8. Dôsledne sledovať právne predpisy a rezortné pokyny. V rámci 

pedagogických porád ďalej prehlbovať poznatky a právne vedomie 

pracovníkov.  

RŠ 

ZRŠ 

VPK 

P 

9. A. Podporovať vytváranie otvorenej klímy a tímovej spolupráce v kolektíve 

pedagógov. Vytvárať pozitívne vzťahy medzi pedagógmi, žiakmi a rodičmi, 

uplatňovať profesionálne postupy a  vzťahy vzájomnej úcty. Hľadať také 

postupy v komunikácii, ktoré vedú k prevencii pred vznikom konfliktných 

situácií. Konfliktné situácie riešiť spôsobom, ktorý pri zachovaní vzájomnej 

úcty rieši podstatu problému. Rodič a žiak majú právo byť informovaní 

o pedagogických postupoch, ktoré sa ich týkajú. Úzko spolupracovať so 

zástupcami ZRPŠ.  

B. V triednych kolektívoch vytvárať priaznivú sociálnu klímu podporujúci 

tímovú spoluprácu. 

A 

RŠ 

všetci 

 

 

 

 

B 

TU 

S 

 

D. Pedagogickí zamestnanci, kontrola a efektivita 
 

1. Využívať činnosť predmetových komisií k internému vzdelávaniu 

pedagógov, skvalitňovaniu vyučovania a monitorovaniu a hodnoteniu 

vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať analýzu zistení. Tieto 

skutočnosti zápisnične evidovaťv zápisniciach PK. 

VPK S 

2. Realizovať pravidelnú hospitačnú činnosť s následnou spätnou 

väzbou. Zistenia využívať pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania.  
RŠ 

ZRŠ 

VPK 

S 
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3. Vnútornú kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie 

a) kvality výchovy a vzdelávania, 

b) kvality výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP a detí 

z marginalizovaných skupín, 

c) účinnosti používaných pedagogických inovácií smerujúcich 

k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov. 

RŠ 

ZRŠ 

VPK 

VP 

S 

4. Činnosť predmetových komisií zamerať na skvalitňovanie činnosti 

pedagógov, na rozvíjanie odborných a pedagogických kompetencií, 

na identifikovanie silných a slabých stránok pedagogickej činnosti 

a na monitorovanie výsledkov žiakov. Všímať si potreby a prínosy 

kontinuálneho vzdelávania. Uplatňovať autoevalvačné procesy 

v práci PK. 

VPK 

Mz 
P 

5. Pri výbere školských administrátorov a školských koordinátorov 

dodržiavať pokyny NÚCEM (nekumulovať tieto funkcie, ak v škole 

prebieha aj testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením). 

Dôsledne realizovať školenia administrátorov. 

RŠ P 

6. Nedôsledné plnenie pokynov NÚCEM pri EČ MS koordinátormi 

a administrátormi sa klasifikujú ako závažné porušenie pracovnej 

disciplíny. Túto skutočnosť uviesť v internom predpise školy. 

RŠ 

Hs 
P 

7. Hospitačnú činnosť zamerať na stratégie vyučovania prírodovedných 

predmetov – motivácia a tvorivosť. 

RŠ 

ZRŠ 

FCH 

B 

P 

8. Dôsledne sledovať a kontrolovať realizované učebné plány. 

V školských dokumentoch zreteľne uvádzať, na čo sa využili 

rozširujúce hodiny.  

KVO 

VPK 
IX./19 

9. Vykonať kontrolu využívania dostupných učebníc, odbornej 

literatúry, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo 

výchovnovzdelávacom procese. Využívanie iných učebníc ako 

zabezpečovaných MŠ SR prerokovať na PK, zdôvodniť a zápisnične 

zachytiť. Informovať o tejto skutočnosti rodičov.  

VPK IX./19 

10. Riaditeľka školy posilňuje autonómnosť predmetových komisií a ich 

participáciu na zefektívnení celkovej práce školy a zároveň stanovuje 

zodpovednosť vedúcich predmetových komisií za činnosť 

predmetovej komisie a jej členov, za skvalitňovanie činnosti členov 

predmetovej komisie vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj za 

monitorovanie vzdelávacích výsledkov detí a žiakov. Stanovuje 

vedúcim predmetových komisií vykonávať pravidelnú kontrolnú 

činnosť a dôslednú analýzu zistení v spolupráci s vedením školy. Plán 

práce predmetovej komisie obsahuje aj plán kontrolnej činnosti za 

predmetovú komisiu. 

VPK P 

11. Pokračovať v internom sebahodnotení školy v súlade s výstupnými 

materiálmi Národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy 

podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ (www.ssiba.sk, 

časť Projekty ESF) a využiť ich v praxi pri realizácii 

sebahodnotiaceho procesu školy. Výsledky využiť v autoevalvačnom 

procese. 

ZRŠ 

Mz 
P 

12. Pedagogickí zamestnanci, ktorí sú povinní vykonávať kontrolnú RŠ plány 
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činnosť podľa hierarchie kontrolnej činnosti: 1. riaditeľka školy, 2. 

zástupcovia riaditeľky školy, 3. koordinátori VO, 4. vedúci PK, 5. 

uvádzajúci učitelia.  

Vedenie školy a všetci vedúci PK písomne vypracujú plán kontrolnej 

činnosti. Pedagogickí zamestnanci majú byť oboznámení s plánom 

kontrolnej činnosti vedenia školy (zverejniť na nástenke) a vedúcich 

PK preukázateľným spôsobom (v pláne práce PK – zápisnica).  

ZRŠ 

KVO 

VPK 

IX./19 

 

ostatné 

P 

13. Kontrolná činnosť bude sledovať aj stav pedagogickej dokumentácie 

jednotlivých pedagogických zamestnancov. Hlavný dôraz budeme 

klásť na triedne knihy, katalógy a rozpracovanie plánov pre žiakov 

s individuálnym učebným plánom zo strany triednych profesorov.  

ZRŠ P 

14. Vedenie školy priebežne bude monitorovať úroveň vedomostí žiakov 

z jednotlivých vyučovacích predmetov. Kontrolná činnosť bude 

zameraná predovšetkým na nové triedy a triedy na základe 

aktuálneho monitoringu výchovno-vzdelávacieho procesu.  

ZRŠ P 

15. Kontrolovať a dodržiavať didaktické postupy na hodinách TV. 

Vytvoriť bezpečné prostredie v telocvičniach a ihriskách a prísne 

dbať na dodržiavanie BOZ. Poučiť všetkých členov PK TV o 

aplikovaných zdravotníckych a administratívnych postupoch 

v prípade úrazov a zabezpečiť odborné ošetrenie zraneného. Vždy na 

začiatku školského roka zabezpečiť kontrolu technického stavu 

športového náradia. Športové náradie, ktoré nie je vo vhodnom 

technickom stave, odstrániť alebo zabezpečiť zreteľne spôsobom, aby 

sa nedalo používať.                                 

Hs 
Be 

poučenie IX./19 

 

ostatné P 

16. Ochrana pedagogických a odborných zamestnancov (PZ, OZ) 

A. Utvárať priaznivé pracovné podmienky zamestnancov. 

Zabezpečiť transparentné riadenie a eliminovať sociálno-

patologické javy ako mobbing (formy znepríjemňovania 

života na pracovisku, ide o útoky skupiny proti jednotlivcovi), 

bossing (druh šikany na pracovisku, kedy osoba správajúca sa 

šikanózne voči pracovníkovi – obeti, je k nej v nadriadenom 

postavení) a staffing (zamestnanci systematicky šikanujú 

svojich nadriadených). 

B. V rámci ochrany pred útokmi na PZ a OZ určiť zásady 

komunikácie s externým prostredím. 

C. PZ a OZ (ako každej fyzickej osobe) poskytuje ochranu 

priestupkový zákon. 

D. Praktická príručka k ochrane práv PZ a OZ: 

http://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf. 

E. Pri riešení sporov sa odporúča uprednostniť mimosúdne 

riešenie pre súdnym konaním a využitie mediácie (420/2004 

Z.z.)  

  

 

E. Školské stravovanie (školská jedáleň a bufet) 
 

1. Zabezpečovať stravovanie žiakov v súlade s personálnymi a materiálno-

technickými požiadavkami. 

RŠ 

VŠJ 
P 

2. Pri zabezpečovaní zdravej výživy žiakov vychádzať z Akčného plánu 

prevencie obezity na roky 2015 – 2025. 
VŠJ IX. 

3. Výrobu a výdaj jedál možno zabezpečovať s využívaním Národného VŠJ S 
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registra potravín Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

podľa  

a) materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské 

stravovanie v roku 2018 s aplikáciou metodiky princípov, 

b) materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém 

vydaných MŠ v roku 2009. 

4. Pri príprave jedál prihliadať na vekové potreby žiakov a vhodný výber 

surovín podľa Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské 

stravovanie, určených pre vekovú kategóriu A. Vyhotovovať osobitný 

týždenný jedálny lístok a denne nadväznú dokumentáciu pre školské 

stravovanie.  

VŠJ S 

5. Suchú stravu sa podávať len vo výnimočných prípadoch (havárie, 

školské výlety a pod.). Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať 

§ 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.  

  

6. Pri poskytovaní stravy iným stravníkom postupovať podľa § 140 a § 

141 zákona č. 245/2008 Z.z. a prevádzkového poriadku zariadenia 

školského stravovania tak, aby pri stravovaní detí a žiakov 

nedochádzalo k ohrozovaniu ich zdravotného stavu a kultúry 

stolovania. 

VŠJ S 

7. Propagovať zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť 

formou poskytovania informácií o školskom stravovaní, organizovaním 

ochutnávok jedál zdravej výživy aj v čase konania rodičovských 

združení. Spolupracovať s koordinátorom prevencie (Smereková). 

VŠJ 
1x počas rodič. 

združenia 

8. Spolupracovať s riaditeľom školy  najmä pri 

- zabezpečovaní pedagogického dozoru nad žiakmi v čase výdaja stravy 

v školskej jedálni, 

- vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a 

oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo 

zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov;  

- výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, 

hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych 

stravovacích návykov detí a žiakov, 

- zabezpečovaní podnikateľskej činnosti, 

- realizácii celospoločenských programov podpory zdravia, 

- zabezpečovaní diétneho stravovania žiakom, 

- poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa a žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácie v zmysle § 4 

ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR) 

nahlasovaním, či sa dieťa alebo žiak zúčastňuje na výchove a 

vzdelávaní v materskej škole a v základnej škole, a to prostredníctvom 

asistenta učiteľa. 

- zabezpečovaní evidencie stravníkov v nadväznosti na účasť žiakov na 

vyučovaní a odbere jedál 

VŠJ S 

9. Podľa Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025 zabezpečiť 

obmedzenie predaja nealkoholických sladených nápojov v školách a pre 

pitný režim bude využívaná pitná voda z vodovodu alebo iné vhodné 

zdroje vody. Ďalší sortiment tovaru nemôžu tvoriť alkoholické nápoje, 

nápoje s pridaným cukrom, nápoje s obsahom kofeínu, chinínu, 

energetické nápoje a tabakové výrobky. Doplnkové jedlá musia byť 

výživovo hodnotné bez marketingovej podpory jedál s vysokým 

RŠ 

Ek 

VB 
S 
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obsahom soli, tuku a cukru. Neumiestňovať reklamy na podporu 

predaja nezdravých potravín, medzi nimi aj na potraviny s vysokým 

obsahom soli, tuku a cukru, vrátane reklám umiestnených na 

predajných automatoch.   

10. Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov 

v zariadeniach školského stravovania používať e-model HACCP 

a prevádzkový poriadok a metodickú príručku  pre verejné obstarávanie 

potravín v zariadeniach školského stravovania vydané MŠVVaŠ SR.  

Ek 

VŠJ 

VB 

S 

11. Sledovať plnenie odporúčaných výživových dávok (Vestník MZ SR, 

vydanie 4-5/2015) v zariadeniach školského stravovania za časové 

obdobie jedného mesiaca a výsledky plnenia porovnávať s povoleným 

percentuálnym rozdielom poľa § 10 vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na 

zariadenia spoločného stravovania; pre žiakov základných škôl nie je 

možné pripravovať jedlá na výber (mäsité, múčne a pod.) 

VŠJ S 

12. Odporúča sa využívať ponuku odborných vzdelávacích a informačných 

seminárov I. Asociácie pre školské stravovanie. 
VŠJ S 

14. Zabezpečiť dostatočný priestor a kapacitu pre účely stravovania.  VŠJ S 

15. Znižovať biologicky rozložiteľný odpad v ŠJ a školskom bufete. VŠJ 

bufet 

 

S 

 

 

Tento plán práce školy bol prerokovaný a schválený na 1. pedagogickej porade dňa 2. 

septembra 2019. Plán práce školy nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 
Súčasťou tejto koncepcie sú aj prílohy (č. 1 a 2 - zoznam právnych a rezortných predpisov, koncepcií a stratégií). 

          

 

Spracoval: Mgr. Róbert Mezei, z.r.š.     

       

 

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

 

Bratislava, 02. 09. 2019     Schválila: PaedDr. Zuzana Butler, r.š. 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – prázdniny 

Informácie sú zverejnené na www.gympaba.sk. 
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Príloha č. 2 – právne predpisy a koncepcie  
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PRÍLOHA č. 2: Hodnotiaca porada – 2019/20 

HODNOTENIE REALIZÁCIE KONCEPCIE - PLÁNU PRÁCE ŠKOLY 

  Predmetové komisie v našej škole realizovali vlastné plány práce, ktoré boli 

prerokované a vyhodnocované na zasadnutiach predmetových komisií. Hlavnými úlohami 

predmetových komisií boli: realizovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 

príprava žiakov na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na domáce a zahraničné vysoké 

školy, zapájanie žiakov do mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti a reprezentovanie školy 

v súťažiach.  

 Realizáciou rozmanitých projektov pre učiteľov a žiakov sme podporovali vzdelávanie 

pedagógov, prepájanie školy s praxou a rozmanité dobrovoľnícke činnosti. Intenzívne sme 

pripravovali žiakov na externé merania ich vedomostí.  

 Vo vzdelávacej činnosti sme aplikovali moderné vyučovacie metódy, k čomu 

napomáhalo nové, moderné vybavenie školy interaktívnou technikou. Intenzívne sme 

realizovali finančné vzdelávanie žiakov. Zamerali sme sa na vyučovacie metódy prepojené 

s praxou. Pre učiteľov sme organizovali aktualizačné vzdelávanie zamerané na rozvoj 

digitálnych zručností.  

Mnohé aktivity školy museli byť zrušené z dôvodu pandemickej situácie a následných 

nariadení hlavného hygienika SR, zriaďovateľa školy a MŠVVaŠ SR.  

Naša škola v priebehu niekoľkých dní začala realizovať dištančné vzdelávanie 

prostredníctvom týchto nástrojov: Edupage, mailová komunikácia, MS Teams. Ako 

najúčinnejšie vzdelávanie sa ukázalo online vyučovanie prostredníctvom MS Teams 

a rôznych vzdelávacích portálov podľa usmernení MŠVVaŠ SR. 

 Maturitné skúšky sa realizovali administratívnou formou, rovnako ako aj prijímaciu 

skúšku do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia. Prijímacia skúška do prvého 

ročníka osemročného štúdia sa uskutočnila prezenčnou formou.  

 Naše skúsenosti z dištančného vzdelávania: 

 Pozitívne: zvýšenie počítačovej gramotnosti učiteľov a žiakov, rozvoj projektovej 

činnosti a kooperácie žiakov a učiteľov, tvorba kreatívnych úloh. 

 Negatívne: niektoré tematické výchovno – vzdelávacie plány nemohli byť v plnej 

miere splnené (učivo sa presúva do vyšších ročníkov), nie celkom objektívne podmienky na 

koncoročnú klasifikáciu žiakov, technické problémy (málo počítačov v domácnostiach, 

problémy s kvalitou počítačov, kvalitou prenosu signálu a pod.), nerovnaká úroveň prístupu 

žiakov k plneniu si povinností, obmedzený počet hodín, ktoré sa z technických dôvodov dali 

realizovať online, veľká časová náročnosť pri kontrole žiackych úloh a projektov 

 Požiadavky vedúcich predmetových komisií, ktoré boli uvedené v hodnotiacich 

správach, boli plnené. Požiadavka ohľadom navýšenia hodín biológie z 2 na 4 hodiny pre 

maturantov bola prednesená pred posledným ročníkom štúdia. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu 

rozdelenia hodín na základe školského vzdelávacieho programu tejto požiadavke nemohlo 

byť vyhovené. Vedenie školy ako náhradné riešenie podporilo zriadenie biologického krúžku, 

ktorý bude určený pre maturantov. 

    Záver: Predmetové komisie splnili podstatnú časť svojich úloh. Je potrebné so žiakmi 

dobehnúť zameškané učivo, zopakovať si prebrané učivo. Budeme pokračovať v prezentácii 

výsledkov školy, aj napriek tomu, že v uplynulom školskom roku väčšina súťaží bola zrušená. 

Našim cieľom do nastávajúceho školského roka je potvrdiť dobré výsledky školy, pokračovať 

v úspešnej účasti v súťažiach (snažiť sa dosiahnuť umiestnenia na úrovni kraja a SR). Škola 

má technicky dobre vybavené priestory na efektívne využívanie vyučovacích hodín pomocou 

interaktívnej techniky. Naša trojnásobná účasť v projektoch Erasmus+ v posledných troch 

rokoch poukazuje na to, že naši učitelia majú chuť sa vzdelávať a prenášať moderné formy 

vyučovania do každodenného života školy.  
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PRÍLOHA č. 3: Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok - 2019 
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