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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

Názov školy:  Gymnázium 

Adresa školy: Metodova 2, 821 08 Bratislava 

Telefónne číslo:  02/ 50 10 24 12                      faxové číslo: 02/ 55 64 30 04 

Internetová adresa:  www.gmet.sk                  e-mailová adresa: office@gmet.sk 

Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

 

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 

Meno a priezvisko Funkcie 

Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 

Ing. Michal Falath  zástupca riaditeľky školy  

Mgr. Hana Kubalová  zástupkyňa riaditeľky školy  

PaedDr. Tamara Karelová  zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Rudolf Reháček koordinátor VVP 

Daniela Škridlová vedúca ŠK a ŠJ 

 

ÚDAJE O RADE ŠKOLY A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠKOLY 

RADA ŠKOLY 

Rada školy pri Gymnáziu, Metodova 2, Bratislava (ďalej len „rada školy“) bola ustanovená 

podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s ustanovením 

§ 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom 

a finančnom zabezpečení. Funkčné obdobie Rady školy je na obdobie 4 rokov. 

Zloženie rady školy po voľbách zo dňa 22.októbra 2014: 

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

1. JUDr. Igor Sidorjak predseda rodičov 

2. Ľubica Slobodová  
podpredseda  

tajomník 
nepedagogických zamestnancov 

3. Ing. Miroslav Mihalík člen rodičov 

4. JUDr. Milan Valašik člen rodičov 

5. Mgr. Lucia Bujnová člen pedagogických zamestnancov 

6. PaedDr. Jozef Varga člen pedagogických zamestnancov 

7. Mgr. Martin Benkovič člen zriaďovateľa - OÚ Bratislava 

8. PaedDr. Igor Mariančík člen zriaďovateľa - OÚ Bratislava 
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9. Mgr. Bc. Miriam Valašiková člen zriaďovateľa - OÚ Bratislava 

10. Ing. Margita Zátorská člen zriaďovateľa - OÚ Bratislava 

11. Bartalska Sára* člen žiakov 

 

*  Sára Bartalská nahradila Michaelu Zatrochovú, ktorá sa vzdala písomne mandátu  

5. októbra 2015. 

INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

správu vypracoval JUDr. Igor Sidorjak, PhD., predseda Rady školy 

V priebehu školského roka 2015/2016 sa Rada školy zišla trikrát.  Na svojich stretnutiach sa 

zaoberala aktuálnymi problémami školy súvisiacimi s výchovno - vzdelávacím procesom ako aj 

s priamym chodom školy. 

Rada školy uskutočnila výberové konanie dňa 5. mája 2016 na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 

zákona vzhľadom na koniec funkčného obdobia riaditeľa a navrhla na základe výberového konania 

kandidáta Ing. Zuzanu Vaterkovú na vymenovanie do funkcie riaditeľa. 

Rada školy sa vyjadrovala dňa 8. októbra 2015 a 13. júna 2016  k návrhom riaditeľky školy  Ing. 

Zuzany Vaterkovej a to: 

1. počtom prijímaných žiakov a počtom tried na nový školský rok, 

2. školskému vzdelávaciemu programu, 

3. návrhu rozpočtu, 

4. správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) 

zákona, 

5. správe o výsledkoch hospodárenia školy, 

6. koncepčných zámeroch rozvoja školy, 

7. informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

Návrhy schválila s pripomienkami o čom pri každom zasadnutí bola vyhotovená zápisnica zo 

zasadnutia Rady školy, ktorá bola predložená zriaďovateľovi. 

 

STRAVOVACIA KOMISIA RADY ŠKOLY 

1. Ľubica Slobodová, za nepedagogických zamestnancov 

2. Ing. Miroslav Mihalík, za rodičov 

3. Sára Bartalská, za  žiakov 

 

Stravovacia komisia rady školy vykonala kontrolu v školskej jedálni v prítomností vedúcej 

školskej jedálne Daniely Škridlovej dňa 22. októbra 2015 a 9. marca 2016, o každej kontrole vyhotovila 

zápis, ktorý predložila rade školy.  
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ÚDAJE O PREDMETOVÝCH KOMISIÁCH 

- PORADNÝCH ORGÁNOCH RIADITEĽA ŠKOLY 

 

Komisie sa zúčastňujú na rozhodovacej, výkonnej činnosti manažmentu školy, metodicky 

usmerňujú, pomáhajú zabezpečovať vzdelávanie členov PK, plánujú a organizujú vlastnú činnosť 

komisií, záujmovú činnosť žiakov, realizujú kompetencie delegované vedením školy.  

V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 PRACOVALI PREDMETOVÉ KOMISIE: 

 

Vzdelávacia 

oblasť 
Vedúci PK Predmet/ročník 

Učiteľ zodpovedný 

za predmet 

Jazyk 

a komunikácia I 

(vyučovací 

jazyk) 

Mgr. Anna Vančová 
slovenský jazyk  

a literatúra 
Mgr. Anna Vančová 

Jazyk 

a komunikácia II 

(cudzie jazyky) 

Mgr. Agáta Lintnerová 

 / 

 Mgr. Broňa Jedličková  

pre FJL bilingválnej 

sekcie 

anglický jazyk Mgr. Agáta Lintnerová 

francúzsky jazyk 

 

Mgr. Martina Obertová  

 

francúzsky jazyk a 

literatúra 
Mgr. Broňa Jedličková 

nemecký jazyk Mgr. Martina Obertová 

španielsky jazyk Mgr. Martina Obertová 

Človek a príroda 

RNDr. Marta 

Murányiová 

/ 

Mgr. Eva Proksová  

pre prírodovedné 

predmety a matematiku 

bilingválnej sekcie 

fyzika  

Mgr. Ružena Karvašová 

Mgr. Iveta Obšivanová 

(pre bilingválnu sekciu) 

chémia 

RNDr. Marta Murányiová 

Ing. Michal Falath 

(pre bilingválnu sekciu) 

biológia 

Mgr. Lucia Križanová 

RNDr. Emile N. Kindji, CSc. 

(pre bilingválnu sekciu) 

Človek 

a spoločnosť PaedDr. Jarmila 

Javorková  

dejepis Mgr. Juraj Šuchter  

geografia Mgr. Blanka Machová 

náuka o spoločnosti 

občianska náuka 

Mgr. Mária Fábryová -

Popluhárová 

ekonomika Ing. Marin Grešš 

Človek 

a hodnoty 

etika/ náboženská 

výchova   
Mgr. Lucia Križanová 
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psychológia Mgr. Michal Hacaj 

Umenie a kultúra 

výtvarná výchova 

výchova umením 

umenie a kultúra 

dejiny umenia 

PaedDr. Jarmila Javorková  

hudobná výchova Mgr. Eva Štulajterová 

Človek a svet 

práce 
Mgr. Erika Očková technika Mgr. Erika Očková 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

RNDr. Mário Boroš 

/ 

 Mgr. Eva Proksová  

pre prírodovedné 

predmety a MAT 

bilingválnej sekcie 

matematika 

RNDr. Mário Boroš 

RNDr. Silvia Dingová  

(pre bilingválnu sekciu) 

informatika Mgr. Eva Haratíková 

Zdravie a pohyb Mgr. Libor Meravý 

telesná a športová 

výchova  

telesná výchova 

Mgr. Libor Meravý 

 

 

SPRÁVY PREDMETOVÝCH KOMISIÍ (PK) ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA I 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Anna Vančová 

V školskom roku 2015/2016 členovia predmetovej komisie v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom aktualizovali úlohy a ciele v rámci školského vzdelávacieho programu, vypracovali  

tematické výchovno- vzdelávacie plány pre jednotlivé triedy, ktorých súčasťou sú aj prierezové témy 

uvedené v školskom vzdelávacom programe ako aj využitie medzipredmetových vzťahov. 

Vedúcou predmetovej komisie v spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry bol 

vypracovaný plán činnosti predmetovej komisie. 

V súlade s platným vzdelávacím štandardom ako aj s novelizovanou vyhláškou o ukončovaní štúdia 

boli inovované zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

Pri vzdelávaní žiakov s poruchami učenia vyučujúci postupovali podľa osobitných plánov a 

metodických postupov vypracovaných v  spolupráci so školským psychológom. 

Členovia predmetovej komisie realizovali opravu písomnej formy externej časti maturitnej skúšky 

zo slovenského jazyka a literatúry a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského 

jazyka a literatúry - úlohy s krátkou odpoveďou.  

Plnenie školského vzdelávacieho programu prebiehalo podľa stanoveného plánu. 

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry vyučujúci viedli žiakov k  rozvíjaniu čitateľských,  

interpretačných a komunikačných  zručností. Zvýšená pozornosť sa naďalej venovala systematickej 

práci s textom, čítaniu s porozumením –  umeleckých, vecných, odborných súvislých a nesúvislých  

textov. Rozvíjal sa vzťah žiakov k umeleckej literatúre. Vyučujúci kládli dôraz na rozvoj kultivovaného 



5 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Gymnázia, Metodova 2, Bratislava za školský rok 2015/2016 

jazykového prejavu žiakov v písomnej i ústnej forme, na rozvoj argumentačných zručností i na prácu 

s informáciami. Bola podporovaná vlastná tvorba žiakov. 

V školskom roku 2015/2016 Gymnázium Metodova dosiahlo v celoslovenskom meradle PFEČ MS 

SJL percentil  91,9.   

V rámci vyučovacích hodín i v mimotriednych aktivitách bola rozvíjaná tvorivosť žiakov 

prostredníctvom problémového vyučovania, tvorby projektov, tvorivého písania, dramatizácie. Žiaci 

mali k dispozícii školskú knižnicu. Na zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovania boli využívané 

moderné didaktické technológie a prostriedky IKT. 

V rámci profesijného rastu sa členovia predmetovej komisie absolvovali odborné školenia 

a semináre- Elektronická triedna kniha. Členka predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry 

PhDr. Adelaida Mezeiová realizovala v rámci aktivít Metodicko- pedagogického centra v Bratislave 

prednášku Interpretácia literárneho textu v ŠVP. 

Členovia predmetovej komisie spolupracovali na realizovaní projektu Anasoft litera fest, 

zorganizovali  autorské čítanie a besedy s poetkou Katkou Kucbelovou, Irenou Brežnou a Michalom 

Hvoreckým. Boli zrealizované viaceré exkurzie (Univerzitná knižnica v Bratislave, Primaciálny palác, 

Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Národná knižnica v Martine, Slovenský rozhlas). Členovia predmetovej 

komisie pravidelne zabezpečovali pre žiakov návštevu divadelných predstavení SND, Divadla Astorka, 

Divadla Ludus, Divadla v podpalubí, Divadla Lab, Štúdia 12, Teatro Moliere.   

K rozvoju talentovaných žiakov naďalej prispievali členovia predmetovej komisie i organizáciou 

školských kôl vedomostných a talentových súťaží. V školskom roku 2015/2016 boli zorganizované a 

uskutočnené školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategóriách A,B,C, súťaže v 

prednese povestí Šaliansky Maťko, súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, súťaže 

Európa v škole a Literárny Kežmarok. Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže- projektu Vráťme knihy 

do škôl. Bolo zorganizované školské kolo korešpondenčnej súťaže Čo čítali naši rodičia. Víťazi 

školského kola jednotlivých súťaží dôstojne reprezentovali školu v obvodných, okresných i krajských 

kolách. Viacerí z nich sa umiestnili na popredných miestach: David Jakubík- 1. miesto v okresnom kole 

súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín , Samuel Lambert- 2. miesto v okresnom kole 

súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín , Tomáš Všetečka 1. miesto v krajskom kole 

súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko, Katarína Jungová- 3. miesto v okresnom kole Olympiády 

zo slovenského jazyka, vecné ocenenie v projekte Vráťme knihy do škôl získala R. Schererová. 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA II 

ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Agáta Lintnerová 

Prvoradým cieľom práce predmetovej komisie AJ (PK ANJ) bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu ANJ 

na našej škole, motivovať žiakov k takým výsledkom, aby dokázali samostatne komunikovať a vyjadriť 

svoj názor v cudzom jazyku a dosiahnuť úroveň B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca 

Rady Európy. Tento cieľ sa nám podarilo dosiahnuť. 

Podľa Plánu hlavných úloh školy sa zasadnutia PK ANJ konali v mesiacoch september, február, 

apríl , jún, a operatívne podľa potreby. V priebehu septembra sa konalo zasadnutie PK ANJ, na ktorom 

sa zostavil plán práce ako aj tematické plány. 

Počas celého školského roka 2015/2016 sme sa zameriavali na plnenie prierezových tém. 

Počas celého školského roka sme pripravovali študentov štvrtého, piateho ročníka a oktávy na 

maturitnú skúšku. Maturitné zadania sú vypracované podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a 

zručnosti maturantov z anglického jazyka. 

Pri výuke ANJ členky PK využívali dostupné materiálno-technické vybavenie učební: jazykové 

laboratóriá, interaktívnu tabuľu, dataprojektor a počítač pripojený na internet. 

Členky PK ANJ zorganizovali školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 

48 študentov malého gymnázia a 65 študentov veľkého gymnázia našej školy. Pripravili testy a 
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zabezpečili ich opravu i ústnu časť súťaže. Do okresného kola v kategórii 1A postúpila Nhung Nguyen 

zo Sekundy A  a v kategórii 1B Sylvia Kasanická z Kvarty B. 

Členky PK ANJ organizačne pripravili aj okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom 

sa zúčastnilo 36 žiakov, z rôznych škôl. V kategórii 2B zvíťazil žiak nášho gymnázia Samuel Majoroš 

z 5.AF. 

Členky PK ANJ poskytli študentom možnosť zapojiť sa do súťaže pre najlepších prekladateľov v 

Európskej Únii – Juvenes Translatores. Súťaže sa zúčastnilo 5 študentov, ktorí získali čestné uznanie. 

Členky PK ANJ zorganizovali pre žiakov vyšších ročníkov interaktívnu prezentáciu 

vysokoškolského učiteľa z Nového Zélandu, pôsobiaceho na Univerzite Komenského v Bratislave. V 

rámci prezentácie, ktorá prebiehala v anglickom jazyku, sa študenti populárno-náučným spôsobom 

dozvedeli zaujímavé informácie o Novom Zélande, najmä jeho histórii a kultúre. 

Členky PK ANJ zorganizovali prednášku bývalého študenta nášho gymnázia Michala Mlčouška, 

pôsobiaceho v Kanade. Témou prednášky v anglickom jazyku bola filantropia. 

Členky PK ANJ zabezpečili objednávku kníh a časopisov a ich pravidelnú distribúciu, ako aj 

zapožičanie beletrie v anglickom jazyku študentom. 

Členky PK ANJ aktualizovali maturitné zadania a obrázky im zodpovedajúce. 

Členky PK ANJ pripravili zaraďovacie testy a poskytli podklady pre rozdelenie tried novoprijatých 

žiakov. 

Členky PK ANJ zostavili a dozorovali koncoročné ročníkové testy v príme A a v príme B. Je to 

pilotný projekt, v ktorom budeme pokračovať a plánujeme ho postupne rozšíriť aj na klasickú a 

bilingválnu sekciu. 

V oblasti profesijného rastu sa členky PK AJ priebežne venovali najmä mladým kolegyniam, 

zúčastňovali sa na vzájomných hospitáciách, niektoré vykonávali funkciu fakultného učiteľa. Niektoré 

členky PK AJ sa zúčastnili na odborných seminároch a v rámci modernizácie výuky angličtiny na 

hodinách používali IKT, najmä za účelom prezentácií v programe Powerpoint. 

Členky PK AJ celkove vypracovali 12 hodnotení a odporúčaní v anglickom jazyku pre našich 

študentov. 

 

FRANCÚZSKY JAZYK (FRJ) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Oľga Janků 

Vyučovanie francúzskeho jazyka bolo zamerané na rozvíjanie a aktívne zvládnutie rečových 

zručností, akými sú písomný prejav, ústny prejav, čítanie a počúvanie, s cieľom dosiahnuť úroveň B2 

Spoločného európskeho rámca Rady Európy. 

V školskom roku 2015/ 2016 pracovali vyučujúci predmetu francúzsky jazyk podľa plánu činností 

predmetovej komisie (PK). Zasadnutia PK prebiehali v súlade s pokynmi riaditeľstva a plánom školy, 

ale aj podľa potreby, najmä v súvislosti s písomnými, ako aj ústnymi maturitnými skúškami. 

Členovia PK aktualizovali školský vzdelávací program pre 8-ročné a 4-ročné gymnázium v súlade 

so štátnym vzdelávacím programom, na základe ktorého pripravili a schválili časovo –tematické plány 

pre jednotlivé ročníky. Vyučovací proces prebiehal v súlade s tematickými plánmi, ktoré boli splnené. 

Do výchovno-vzdelávacieho procesu podľa školského vzdelávacieho programu boli zapracované 

prierezové témy ako multikultúrna výchova, environmentálna výchova, mediálna výchova. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese sa členovia PK snažili vytvárať multikultúrne prostredie, viesť žiakov 

k odstraňovaniu predsudkov a podporovať vzájomnú toleranciu. Zamerali sa aj na komunikáciu 

a prehlbovanie vedomostí v oblasti kultúry a civilizácie. Členovia PK využívali na vyučovaní projektové 

vyučovanie a interaktívnu  tabuľu, čo inovovalo vyučovanie cudzieho jazyka. Členovia PK vypracovali 

v súlade s cieľovými požiadavkami maturitné zadania a aktualizovali obrazový materiál v maturitných 

zadaniach. 
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Aj v tomto školskom roku členovia PK zorganizovali školské a krajské kolo olympiády z 

francúzskeho jazyka. Víťazi krajského kola reprezentovali našu školu v celoslovenskom kole. Žiacka 

Tercie B  Petra  Štefanková vyhrala celoslovenské kolo v kategórií 1C . 

Ďalej sme sa zúčastnili súťaže Spievam po francúzsky. Žiaci z Kvinty A  vyhrali  2. miesto 

v krajskom kole. Žiaci Kvarty B sa zúčastnili aj skúšok DELF, ktoré boli organizované bilingválnou 

sekciou - pripravovala Svetlana Morvan. 

Počas dňa otvorených dverí si Oľga Janků so žiakmi Prímy A pripravila otvorenú hodinu. 

Gabriela Hančíková sa zúčastnila stretnutia predsedov krajských kôl olympiády vo FRJ a participovala 

pri tvorbe nových otázok a nového priebehu olympiády. Bola aj na školení organizovanom francúzskym 

inštitútom - používanie interaktívnej tabule pri vyučovaní FRJ a používanie hier a divadla pri výučbe 

FRJ. Zúčastnila sa na otvorení knižnice románskych jazykov a na otvorení mesiaca frankofónie na 

Pedagogickej fakulte UK (účasť na programe a návšteva filmového predstavenia vo FRJ). 

 

NEMECKÝ JAZYK (NEJ) 

správu vypracovala Mgr. Kristína Poláčková 

     V školskom roku 2015/2016 pracovali vyučujúce predmetu nemecký jazyk podľa plánu 

hlavných úloh školy. Predmetová komisia zasadala podľa potreby. Analyzovali sme žiacke práce, 

diskutovali o zlepšení výučby nemeckého jazyka a vymieňali si poznatky získané z rôznych kurzov a 

školení, ktoré sme absolvovali v novom školskom roku. 

     Hlavným cieľom práce PK NEJ bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu NEJ na našej škole a 

motivovať žiakov ku každodennej komunikácii v CJ na všetkých úrovniach Spoločného európskeho 

referenčného rámca Rady Európy. 

     Zostavili sme Plán práce a časovo-tematické plány pre jednotlivé ročníky osemročného a 

štvorročného Gymnázia. Cieľ sme splnili. 

     Učitelia absolvovali viaceré kurzy a školenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a žiaci sa 

zúčastnili na zaujímavých akciách, kde prišli do kontaktu s rodenými hovorcami a okrem jazykových 

zručností získali aj prehľad o súčasnom dianí v Európe. 

     PK NEJ zabezpečila objednávku kníh, pracovných zošitov, časopisov a ich pravidelnú 

distribúciu pre všetky ročníky. Takisto zorganizovala aj Predvianočnú výstavku nemeckej literatúry 

spojenú s jej predajom. 

     PK NEJ zorganizovala ŠK Olympiády v nemeckom jazyku v 3 kategóriách. Pripravili sme testy 

a zabezpečili ich opravu. Pripravili sme žiakov na obvodné kolo olympiády. Pripravovali a sprevádzali 

sme žiakov na krajské kolo OLNEJ. Žiačka kvinty B Veronika Laluhová obsadila na krajskom kole 3. 

miesto. 

     Vyučujúci sa zúčastnili na DAF seminári v Rakúskom kultúrnom inštitúte, absolvovali 

dvojtýždňový vzdelávací kurz pre učiteľov nemeckého jazyka v Heidelbergu a zúčastnili sa na 

jednodňovom seminári k písomnej časti nemeckého jazykového diplomu DSD II. 

     Žiaci mali v tomto školskom roku prvýkrát možnosť absolvovať skúšky k nemeckému 

jazykovému diplomu DSD I na úrovni B1 SERR. Vyučujúci v spolupráci s nemeckou lektorkou 

pripravovali žiakov na tento jazykový diplom- Deutsches Sprachdiplom Stufe I, ktorý vydáva 

Ministerstvo kultúry SRN. Všetci žiaci úspešne zvládli skúšky na úrovni B1. 

     V júni mali žiaci kvinty B možnosť diskutovať o výhodách a nevýhodách Európskej únie pre 

potreby študentky z Nemecka, ktorá robila projekt, v rámci ktorého navštevovala školy na Slovensku. 

Žiaci si rozšírili slovnú zásobu v tejto téme, nakoľko sme sa na túto diskusiou pripravovali. 

     Koncom školského roka sa zúčastnili žiaci kvinty B na celoslovenskom finále debatnej súťaže 

„Jugend debattiert international“ a zároveň sa zúčastnili interaktívnej výstavy „Utečenci v Európe“ v 

Kunsthalle v Bratislave. 

     V rámci modernizácie výučby CJ sme na hodinách nemčiny využívali IKT. 
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     V budúcom školskom roku bude pokračovať príprava žiakov na DSD I pod vedením Mgr. 

Kristíny Poláčkovej a nemeckej lektorky Esther Herrig. Systematicky sa budú pripravovať aj vyučujúci, 

ktorí si budú robiť kurz na oboznámenie sa s týmto jazykovým certifikátom a prípravou naň. 

 

ŠPANIELSKY JAZYK (SJA) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Martina Obertová 

Cieľom práce predmetovej komisie španielskeho jazyka bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu 

španielskeho jazyka, aby žiaci dosiahli požadované vedomosti a zručnosti, dosiahli schopnosti, ktoré 

umožňujú konkrétnu komunikáciu v rôznych situáciách v španielskom jazyku s dosiahnutím úrovne B1 

a B2 Spoločného referenčného rámca Rady Európy. Pri výučbe sa členovia predmetovej komisie 

zameriavali hlavne na komunikatívnu stránku v súlade s multikultúrnou výchovou. K dosiahnutiu 

daného cieľa členovia predmetovej komisie v rámci 

prípravy a výučby španielskeho jazyka využívali informačné technológie, okrem iného aj za 

účelom zvýšenia efektívnosti a modernizácie metodických postupov s cieľom skvalitniť výchovno-

vzdelávací proces. Predmetová komisia zorganizovala nákup učebníc Aventura 1, Aventura 2. 

Predmetová komisia vypracovala tematické plány podľa platných učebných osnov, vzdelávacích 

štandardov a cieľových požiadaviek. 

Predmetová komisia zorganizovala návštevu festivalu brazílskeho filmu Brazil visual. Na preklade 

filmu Rio 2096 a výrobe titulkov organizátori spolupracovali so študentmi prekladateľstva (kombinácia 

portugalský a španielsky jazyk).Aj týmto krokom sme chceli ukázať študentom možnosť využitia 

znalostí cudzích jazykov. 

  

VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA 

FYZIKA (FYZ) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Ružena Karvašová 

V školskom roku 2015 /2016 sme sa zamerali na aktivity : tvorivé dielne, exkurzie, prednášky, 

súťaže, projekty, výstavy. 

Tematické výchovnovzdelávacie plány boli vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu 

konkretizovanom v školskom vzdelávacom programe, v 1.roč. kls sekcie a v kvinte podľa inovovaného 

programu. 

Aktivity organizované školou: 

Noc výskumníka, tvorivé dielne v rámci celoslovenskej prezentácie zúčastnili sa naše žiačky zo 

4.C so svojou Rubensovou trubicou 

DOD SHMÚ – zviditeľnenie našej školy cez žiacke projekty 

DOD FMFI UK, spolupráca so SAV, FCHPT STU, spolupráca s OZ Planetárium pri SNM 

každoročne organizujeme na jeseň pozorovanie nočnej oblohy aj pre verejnosť, škole bolo zapožičané 

malé prenosné planetárium 

Odborné prednášky : Prvá slovenská družica, Svetlo základ informácie pre štúdium vesmíru, 

Žijeme v kvantovanom svete, Astronomická žatva, Kozmické preteky, kozmický odpad. 

DOD  na našej škole bol pripravený formou tvorivej aktivity pre návštevníkov 

Týždeň vedy a techniky –exkurzia na pracovisku  EÚ SAV. 

Absolvovali sme exkurzie : Hornonitrianske bane Nováky, baňa Cígeľ, sklárne Valašská Belá, 

Onkologický ústav sv. Alžbety nukleárna medicína pre vybranú skupinu tretiakov, Vedecká show Ako 

produkty telekomunikačných technológií menia náš svet, exkurzie sme obmedzili  z titulu štrajku 

učiteľov a situácie v Európe.  
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Súťaže: zorganizovali sme celoslovenské kolo vo vedomostnej súťaže - neumiestnili sme sa na 

poprednom mieste,  SOČ – Daniel Plakinger získal 3. Miesto v krajskom kole s prácou Meranie času, 

Festival fyzikálnych filmov – nominované boli v kategórii do 2 min : D. Kováčová, D. Vlčková, 

D:Lechtová s filmom Pokus so sviečkou 

FyzikFoto tento rok  nahradila výstava projektov z niekoľkých tried 

Krúžková činnosť : na škole pracovali 2 fyzikálne krúžky 

Zdravý životný štýl : celoškolský projekt rast rastliny sa žiakom páčil, separácia odpadu, šetrenie 

s energiou, zdravé potraviny 

 

BIOLÓGIA (BIO) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Lucia Križanová 

V školskom roku 2015/2016 členovia PK aktualizovali v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom školský vzdelávací program predmetu a vyučovací proces prebehol v súlade s ním.  

V rámci vyučovacích hodín sme sa zamerali na ďalšie prehlbovanie aktivít zameraných na rozvoj 

tvorivosti a samostatnosti žiakov. Na zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovania boli využívané 

prostriedky IKT v učebniach biológie. 

PK aktualizovala maturitné zadania a doplnila k nim obrazový materiál. 

Členovia PK absolvovali so študentmi jednotlivých ročníkov exkurzie a prednášky v súlade 

s preberaným učivom: prednášky Čas premien, Bobor, Zubor, Rastliny a ich život, Krv a jej darcovstvo, 

návšteva SNM, ZOO Bratislava, ZOO Praha, Ústavu molekulárnej biológie SAV.  

P. Košiarová organizovala na škole Deň narcisov a zapojenie študentov do Avon pochodu proti 

rakovine prsníka. Pripravovala družstvo študentov na súťaž družstiev mladých zdravotníkov, v ktorej 

získali 1. miesto. 

Zapojili sme sa do DOD školy otvorenou hodinou s ukážkami pokusov z učiva biológie človeka. 

Členky PK RNDr. Soňa Puterková  a Mgr. Lucia Križanová boli fakultnými učiteľkami 

Prírodovedeckej fakulty UK. 

 

CHÉMIA (CHE) 

správu vypracovala vedúca predmetu RNDr. Marta Murányiová 

Členovia PK za chémiu  uskutočňovali výuku chémie v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku 

klasického  všeobecného  gymnázia , pre žiakov 5. ročníka bilingválneho gymnázia, ktorí si vybrali 

slovenský seminár z chémie  a v tercii a  kvarte  osemročného  gymnázia    podľa  tematických plánov 

vytvorených v súlade so ŠkVP a novými požiadavkami na reformu vzdelávania. 

Maturitné zadania boli upravené podľa nových cieľových požiadaviek vydaných MŠ. Študenti boli 

k maturitným skúškam dobre pripravení. 

Pri vyučovaní chémie členovia PK za chémiu  využívali  chemické  pokusy,  počítačovú  techniku,  

počítačové  programy,  internet, multimediálnu učebňu, nové učebnice, kvalitnú a novú odbornú 

literatúru.. 

Členovia PK za chémiu svoje výchovné pôsobenie  zamerali  aj na prevenciu proti civilizačným 

ochoreniam, na správnu životosprávu, na podporu zdravého životného štýlu a prevenciu pred 

experimentovaním s drogami v rôznej podobe. Zamerali sa  na  prevenciu proti alkoholizmu, fajčeniu, 

užívaniu mäkkých, či tvrdých drog. 

Viedli žiakov  k ochrane  životného  prostredia,  zvýšeniu  povedomia  v oblasti  separácie  odpadov.  

Zvyšovali  informovanosť  žiakov  o toxických,  rádioaktívnych, a  škodlivých látkach pre živé 

organizmy. Na túto problematiku  robili študenti rôzne prezentácie a projekty, ktoré potom prezentovali 

na hodinách chémie,  prípadne na nástenkách. 
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Členovia PK za chémiu pripravovali žiakov na všetky kategórie a kolá CHO. V kategórii D boli v 

okresnom kole úspešní riešitelia: Gravina, Bestrová, v kategórii C  bol úspešný riešiteľ v krajskom kole: 

Mišík. 

Členovia PK za chémiu sa zúčastňovali  na  vzdelávacích aktivitách organizovaných FCHPT STU,  

MPCMB  a Prir.Fak.UK ( prednášky z rôznych oblastí chémie.) Zúčastnili sa konferencie ZUCH v 

Nitre. 

Počas celého roka  viedli pedagogickú prax z chémie   študentov 3.,4,,5..ročníka Prírodovedeckej 

fakulty UK .              

Členovia PK za chémiu sa spolu so študentmi zúčastňovali rôznych aktivít a seminárov  týkajúcich 

sa chémie a životného prostredia vo Vedeckej cukrárni. Na Ústave experimentálnej onkológie sa 

zúčastnili  prednášok o onkologických chorobách. 

Zapojili sa do aktivít Ligy proti rakovine (  Deň narcisov),navštívili Baňu Cígeľ, sklárne Valaská 

Belá. 

Počas Dňa otvorených dverí  učitelia so študentmi pripravili a prezentovali na otvorenej hodine 

experimenty  pod názvom  Farebná chémia, dôkazy cukrov a bielkovín v potravinách, pôsobenie 

žalúdočných enzýmov na mlieko, dôkazy pôsobenia enzýmov  z kvasníc a zemiakov, dôkazy DNA v 

slinách a rôznom ovocí. 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY, UMENIE A KULTÚRA  

DEJEPIS (DEJ) 

správu vypracoval vedúci predmetu Mgr. Juraj Šuchter 

Členovia predmetovej komisie / ďalej PK / počas celého školského roka plnili stanovené úlohy. Vo 

výchovno – vzdelávacej oblasti prebiehala výučba dejepisu podľa cieľových požiadaviek. Žiaci na 

hodinách dejepisu aktívne pracovali s historickými prameňmi, dokumentmi, mapami a obrazovým 

materiálom. V prvom ročníku a v príme sa vyučovalo podľa inovovaného ŠVP v ostatných ročníkoch 

prebiehala výuka podľa doteraz platného ŠVP.. Dôraz bol kladený na čítanie s porozumením, prácu s 

historickým prameňmi a na analyzovanie textov. 

V predmete členovia PK vytvárali medzipredmetové vzťahy – multikultúrna a mediálna výchova, 

posilňovanie multiperspektívnych pohľadov na udalosti. Táto časť práce bola sťažená takmer nulovým 

prepojením učiva slovenskej literatúry a dejepisu, keďže sa po prijatí štátneho vzdelávacieho programu 

zmenila obsahová náplň jednotlivých ročníkov. Členovia PK absolvovali v priebehu školského roka 

vzájomné hospitácie s cieľom skvalitnenia vyučovania predmetu dejepis. 

V oblasti mimotriednej a mimoškolskej činnosti sa uskutočnili exkurzie: Krakow, Oswiecim, 

Kopcany, Skalica, Mikulčice – veľkomoravské pamiatky, prehliadka stredovekej Bratislavy s výkladom 

Veľká Morava  - Bratislavský hrad, Exkurzia do Martina 

Študenti sa v rámci výuky dejepisu zúčastnili výstav: Advent a vianočné tradície Biedermaier – 

výstava SNG výstava - Portréty - Mirbachov palác, výstava na hrade Veľká Morava - príprava 

pracovného listu. 

Absolvovali workshop v spolupráci s nadáciou Post Bellum na tému – život v totalite – disent. 

Študenti našej školy sa aktívne zapojili do dejepisnej súťaže organizovanej  mestom Cheb :"  

Československa v rokoch 1945 – 48.  

Členovia PK pokračovali  v práci na školskom vzdelávacom programe – SMILE, pôsobili ako 

fakultní učitelia. 

V školskom roku 2015/2016 absolvovalo úspešnú  maturitnú skúšku z predmetu dejepis   29 

študentov. 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia jednotliví členovia využívali prístupné disky 

školského serveru na variovanie hodín a poskytnutie študijného materiálu žiakom. Prostredníctvom 
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spoločného disku  vytvorili databázu dokumentov, ktorá bola využívaná tak pri bežnom vyučovaní, ako 

aj pri inovovaní maturitných zadaní. 

 

GEOGRAFIA (GEG) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Blanka Machová 

Predmetová komisia pracovala podľa plánu činnosti.  Bol vypracovaný školský vzdelávací program 

v prvom ročníku osemročného štúdia a v prvom ročníku štvorročného štúdia. 

Členovia predmetu pripravili a schválili maturitné zadania podľa cieľových požiadaviek. 

Vyučujúci vypracovali časovo-tematické plány pre jednotlivé triedy a postupovali podľa plánov počas 

celého roka. Časovo-tematické plány boli splnené. 

Študenti na hodinách geografie pracovali s atlasmi, rôznymi odbornými schémami a obrázkami, 

pracovnými zošitmi. Učitelia aj študenti (pri prezentovaní projektov) na hodinách geografie využívali 

IKT pomôcky. 

Poznatky získané na hodinách študenti uplatnili pri zahraničnom výmennom pobyte, kedy svojich 

spolužiakov informovali o jednotlivých miestach, cez ktoré prechádzali. 

 

NÁUKA O SPOLOČNOSTI (NAS), OBČIANSKA  NÁUKA (OBN) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Mária Popluhárová - Fábryová 

V školskom roku 2015/2016 pracovala predmetová komisia podľa plánu činnosti predmetovej 

komisie. V súlade s požiadavkami inovovaného štátneho vzdelávacieho programu  členovia 

predmetovej komisie upravili školský vzdelávací program. 

 Vyučujúci  zodpovední za vypracovanie inovovaného školského vzdelávacieho programu: 8-

ročné gymnázium - Mgr. V. Porgesová, 4-ročné gymnázium- Mgr. M. Popluhárová-Fábryová a 

bilingválna sekcia -Mgr. M. Šefc. 

 Členovia predmetovej komisie : 

M. Košíková, M. Popluhárová Fábryová, V. Porgesová, M. Šefc. 

Mgr. M. Šefc ukončil pracovný pomer na našej škole 31.1.2016 a na zastupovanie nastúpila Mgr. 

M. Miháliková. 

 Počas celého školského roka sme pripravovali žiakov 4.ročníka klasického gymnázia, oktávy 8-

ročného gymnázia a 5. ročníka bilingválnej sekcie na maturitnú skúšku. Maturitné zadania sme pripravili 

podľa cieľových požiadaviek a boli prerokované a schválené na PK 18.3.2016. 

 Počas celého školského roka sme viedli žiakov k pochopeniu a osvojeniu si ľudských práv a 

slobôd. Zamerali sme sa na prácu s dokumentami, na vnútroštátny i medzinárodný spôsob ochrany 

ľudských práv, na výchovu žiakov k tolerancii. 

 Počas celého školského roka sme sa snažili vytvárať na škole multikultúrne prostredie, viesť 

žiakov k odstraňovaniu predsudkov a podporovať vzájomnú toleranciu a úctu. 

 Zorganizovali sme školské kolo Olympiády ľudských práv. V prvej časti olympiády žiaci 

napísali vedomostný test a v druhej časti súťaže každý žiak obhajoval a argumentačne vysvetľoval 

zadanú tézu z ľudských práv a slobôd. Víťazom školského kola sa stal Ivar Smaho z Oktávy A a druhé 

miesto obsadil Patrik Fejda z Kvarty A. Ivar Smaho postúpil do Krajského kola Olympiády ľudských 

práv, získal prvé miesto a postúpil do celoštátneho kola. V celoštátnej súťaži získal štvrté miesto a 

preukázal celú šírku a hĺbku svojich komplexných vedomostí z danej oblasti. 

 Pani Košíková a Porgesová v apríli 2016  zorganizovali pre žiakov  Kvarty B a Kvarty A 

exkurziu na Obvodnom súde Bratislava 1. Žiaci sa oboznámili s funkciami súdov, s prácou prokurátora, 

sudcu, obhajcu. Rozšírili si teoretické vedomosti a zručnosti z trestného práva a zúčastnili sa reálneho 

súdneho procesu v trestnoprávnej veci. Na záver besedovali so sudcami a hovorcom súdu, pánom 

Adamčiakom. 
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 Počas celého školského roka sme spolupracovali s Právnickou fakultou UK. Vysokoškolskí 

študenti pripravili pre žiakov prvého a druhého ročníka  interaktívne hodiny z trestného a rodinného 

práva. 

ETICKÁ VÝCHOVA (ETV) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Lucia Križanová 

V školskom roku 2015/2016 napĺňali členovia PK v jednotlivých ročníkoch školský vzdelávací 

program pre predmet etická výchova.  

V nižších ročníkoch 8- ročného gymnázia používali učitelia individuálnu aj skupinovú prácu 

žiakov, diskusiu, hravé formy práce, uvádzanie príkladov z praktického života. 

Na hodinách etickej výchovy vo vyšších ročníkov učitelia využívali najmä diskusiu, dialóg a 

konfrontáciu názorov. V druhom ročníku sa na hodinách k vybraným témam premietli filmy z festivalu 

dokumentárnych filmov Jeden svet poskytované občianskym združením Človek v ohrození aj s využitím 

pracovných listov s úlohami k premietnutým filmom.  

Vybraní učitelia sa počas roka zapojili do projektu Sme v škole pre etickú výchovu. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VYV), VÝCHOVA UMENÍM (VUM),  

UMENIE A KULTÚRA (UKL), DEJINY UMENIA (DEU) 

správu vypracovala vedúca predmetu PaedDr. Jara Javorková 

Počas školského roku 2015/2016 pracovala predmetová komisia v  podľa plánu činnosti a PK  a 

plnila stanovené úlohy. V jednotlivých ročníkoch a triedach pracovali členky PK podľa tematických 

výchovno - vzdelávacích plánov. V príme sme inovovaný ŠVP pre predmet VYV pre prímu. 

Počas celého školského roka sme pripravovali  študentov štvrtého, piateho ročníka a oktávy  na 

maturitnú skúšku. Maturitné zadania  sú vypracované podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a 

zručnosti maturantov z  Dejín umenia. 

Na vyučovacích hodinách  UKL a DEU členky PK využívali dostupné materiálno – technické  

vybavenie školy: interaktívnu tabuľu, v multimediálnej učebni dataprojektor a počítač s využitím 

pripojenia školy na internet. Členky PK aktualizovali  databázu vizuálov využívanú  pri teoretických 

vyučovacích hodinách. Vďaka darom a spolupráci s redakciami umeleckých a kultúrnych časopisov 

stále rozširujeme   zbierku umeleckých a kultúrnych časopisov. 

Počas celého školského roka sme sa  zamerali v  PK na plnenie prierezových tém v intenciách 

polyestetickej výchovy. Na hodinách VYV sme kládli dôraz na radosť z tvorby a rozvoj kreativity. 

Hodiny UKL boli zamerané na mediálnu výchovu, so snahu naučiť študentov orientovať sa 

v komunikačnom prostredí kultúry a rozumieť  vyjadrovacím prostriedkom  umenia. Tvorbou projektov 

a recenzií si študenti zlepšovali schopnosť získať a vyhodnocovať informácie z rôznych zdrojov 

mediálnej prevádzky. Hodiny  DEU boli tradične zamerané na  multikultúrnu výchovu a národnú 

kultúru.               

Členky PK zorganizovali počas školského roka pre študentov odborné exkurzie a návštevy 

umeleckých výstav. Študenti DEU navštívili BIB, stále expozície v SNG, v Starej radnici  a v  

Primaciálnom paláci, ako i  bratislavské kultúrne pamiatky a múzeum Milana Dobeša. V rámci UKL si 

študenti prezreli BIB,  aktuálne výstavy v SNG a Kunsthalle, v rámci  VYV BIB a tvorivé dielne SNG. 

Pomohli sme s organizáciou Vianočných  trhov a Metodkárskeho vianočného koncertu. 

Počas školského roka členky PK usporiadali na chodbách  oboch budov výstavy žiackych prác, 

zorganizovali školské kolo medzinárodnej súťaže Európa v škole, posielali výtvarné práce do súťaží. 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA (HUV) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Eva Štulajterová 

Mgr. E. Štulajterová vypracovala časovo-tematické plány hudobnej výchovy pre školský rok 

2015/2016. 

Vo všetkých ročníkoch – príma - tercia boli realizované a overované osnovy a časovo- tematické 

plány vypracované v zmysle požiadaviek školského vzdelávacieho programu a platného vzdelávacieho 

štandardu. 

Na hodinách HUV sa usilovala rozvíjať hudobnú aktivitu žiakov vo viacerých hudobných 

činnostiach, konkrétne vo vokálnych, inštrumentálnych a percepčných. 

Žiaci spoznávali hudbu rôzneho typu, žánru, boli vedení k spoznávaniu hudby svojho a iných 

národov. Verbálne i neverbálne vyjadrovali svoj názor a zážitok z počúvania hudby. 

Na hodinách HUV sa rozvíjali medzipredmetové vzťahy (literatúra, dejepis, výtvarná výchova, 

anglický jazyk, nemecký jazyk) 

Mgr. Eva Štulajterová v decembri 2015 spoluzorganizovala vianočný koncert žiakov našej školy.   

V apríli zorganizovala školské kolo Slávik Slovenska. V školskom kole sa zúčastnilo 10 žiakov z 

prímy A, prímy B a zo sekundy B. 

V okresnom kole Slávik Slovenska úspešne školu reprezentovali Martina Olexíková zo sekundy B 

a Lucia Olexíková z prímy A, obidve  získali 3. miesto vo svojej kategórii. 

  

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

TECHNIKA 

správu vypracovala Mgr. Erika Očková 

V školskom roku 2015/2016 prebiehala činnosť PK v predmete Technika  

plnením cieľových požiadaviek ŠkVP.   

Zasadnutia PK sa uskutočňovali  podľa plánu práce školy. 

Vyučujúcimi predmetu boli RNDr. Eva Bališová, RNDr. Jana Camara a  Mgr. Martina Vrabčeková, 

vyučovanie sa realizovalo po jednej hodine v ročníkoch tercia a kvarta. 

Vzdelávací obsah predmetu bol rozdelený do piatich tematických okruhov: Človek a technika, 

Grafická komunikácia, Materiály a technológie, Elektrická energia, Technika – domácnosť – 

bezpečnosť. 

Žiaci tercie realizovali technický náčrt periskopu a spektroskopu s výberom materiálu a návrhom 

konštrukčného riešenia, kde prakticky prezentovali svoje vedomosti o vlastnostiach technických 

materiálov, pričom vyžívali vedomosti z matematiky a fyziky a prakticky predviedli svoju kreativitu 

a zručnosť. 

O slovenských vedcoch a vynálezcoch sa žiaci učili v historickom a geografickom kontexte 

s prepojením na zvyšovanie národného povedomia a hrdosti na svojich krajanov. 

Na poznatky o výrobe a prenose elektrickej energie  nadviazali žiaci kvarty akčným výskumom 

týždennej spotreby elektrickej energie a vody v domácnosti, v ktorej žijú, prepočítanej na finančné 

zaťaženie rodinného rozpočtu a po osobnom rozhovore s rodičmi a ostatnými členmi domácnosti hľadali 

možnosti šetrenia. Precvičili si tak svoje vedomosti z finančnej gramotnosti, ekológie i komunikačné 

zručnosti. 

Zo systémom ústredného kúrenia, jeho výhodách a nevýhodách sa žiaci oboznámili počas odbornej 

prednášky Ing. Libora Navarčíka, ktorý netradičnou formou prezentoval žiakom hlavne technické 

novinky v tomto odvetví. 

Žiaci si osvojili aj základy zdravotnej prípravy najmä s cieľom vedieť ošetriť drobné poranenia 

v domácnosti a prakticky vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zásahu elektrickým prúdom. 
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Vedu, techniku i ekológiu v praxi zažili žiaci aj počas Dňa otvorených dverí v Slovenskom 

hydrometeorologickom ústave, ich vlastnoručne vyrobené spektrometre, periskopy a práce na tému 

ochrana životného prostredia tvorili výstavu v SHMÚ. Akcia  bola prínosom nielen pre našich žiakov, 

pre pracovníkov SHMÚ ale aj pre širokú verejnosť. 

Žiaci často pracovali s odbornou literatúrou a pre porozumenie  textu a hľadanie si vlastného 

učebného štýlu si vyskúšali viaceré vybrané čitateľské stratégie. Podľa možností využívali IKT 

v multimediálnych učebniach a sledovali aj vzdelávací seriál Sedem divov technickej civilizácie. 

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 

správu vypracoval vedúci PK RNDr. Mário Boroš 

V školskom roku 2015/2016 členovia predmetovej komisie overovali a upravovali učebné osnovy, 

vychádzajúce zo školského vzdelávacieho programu. Menili a upravili zadania na ústnu maturitnú 

skúšku v tomto školskom roku v súlade s cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. 

Učitelia si vzájomne odovzdávali skúsenosti a vylepšovali uplatnenie informačných technológií vo 

vyučovacom procese. 

            Naši žiaci sa zúčastnili na rôznych súťažiach. V okresnom kole matematickej olympiády v 

triedach príma až kvarta sa zúčastnilo 11 žiakov, 7 z nich boli úspešní riešitelia. Najlepšie sa umiestnili 

Natália Slobodová (príma B) – 1. miesto, Tereza Repková (sekunda B) – 3. miesto, a Nina Šmálová 

(príma B) – 9. miesto. Peter Grajcár z 2.C postúpil do krajského kola matematickej olympiády v 

kategórii B, kde získal 12. miesto. Na medzinárodnej súťaži Matematický klokan súťažilo spolu 46 

žiakov, hlavne z tried príma - kvarta OG. Naši žiaci sa zúčastnili aj na matematickej súťaži Pytagoriáda, 

na ktorej sa zúčastnilo  113 žiakov. 15 z nich boli úspešnými riešiteľmi. V tejto súťaži získal Ľubomír 

Bujna - (sekunda B) 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola, kde získal 6. miesto. Makrym Sabatko 

3. miesto, Dominika Némethová 7. miesto a Tereza Repková 7. Miesto.  

V rámci profesionálneho rastu si učitelia zvyšovali kvalifikáciu prostredníctvom školení 

akreditovaných ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 

 

Dodatok ku správe z predmetu matematika 

vypracovala riaditeľka školy Ing. Zuzana Vaterková 

V ankete „Zlatý Amos 2016“ o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku v kategórii 

„Naj učiteľ matematiky“ vyhral náš kolega – vedúci PK matematiky RNDr. Mário Boroš, ktorého na 

ocenenie navrhli bývalí žiaci, ktorí v tom čase študovali na vysokých školách. 

 

INFORMATIKA 

správu vypracovala vedúca PK Mgr. Eva Haratíková 

Predmetová komisia pracovala podľa plánu činnosti na školský rok 2015/2016. 

Členovia predmetovej komisie v súlade so štátnym vzdelávacím programom a inovovaným štátnym 

vzdelávacím programom aktualizovali úlohy a ciele v rámci školského vzdelávacieho programu, 

vypracovali časovo – tematické plány pre jednotlivé triedy, ktorých súčasťou sú aj prierezové témy: 

mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

V súlade s platnými cieľovými požiadavkami o ukončení štúdia boli aktualizované zadania ústnej formy 

maturitnej skúšky. 

Cieľom práce predmetovej komisie informatiky bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu  predmetu, viesť 

žiakov vhodne a efektívne využívať výpočtovú techniku, k samostatnej práci pri riešení úloh, samostatne 

či v skupinách nachádzať algoritmické riešenia problémov, tvorbe projektov, rozvoj čítania 
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s porozumením pri vyhľadávaní informácií na internete a schopnosť argumentovať svoje riešenia, 

rozumieť rizikám spojeným s používaním internetu. 

Učebne informatiky boli doplnené výpočtovou technikou tak, aby výučba mohla prebiehať so 

zvýšeným počtom žiakov – maximálne 15, keďže triedy 4-ročného gymnázia, 5-ročného gymnázia  

a 8-ročného gymnázia Kvinty a Sexty bolo nutné deliť do dvoch skupín.  

Členovia PK spolupracovali pri zavádzaní IKT v rámci medzipredmetových vzťahov. Pokračovali 

v konzultáciách o používaní IKT (konzultácie pre žiakov a učiteľov) a v konzultáciách k IS školy. 

Naďalej  prebiehala u vybranej časti študentov druhého, tretieho a štvrtého ročníka implementácia časti 

obsahu učiva zo sieťového programu Cisco Network Academy ( ďalej CA) do výuky. Rovnako 

pokračovali v používaní  Open Source Softwaru vo vyučovaní ako alternatív ku plateným programom. 

Marek Farkaš sa zúčastňoval stretnutí k CA, zapájal sa do aktivít pri šírení a osvete Open Source 

Technológií.  

V rámci európskeho týždňa programovania študenti Kvarty absolvovali workshop Programujeme  

s legom a študenti 3. a 4. ročníka absolvovali workshop Vytvor si vlastnú sieť. Tieto akcie organizovala 

FIIT STU v Bratislave.  

Členovia PK  sa zúčastnili spolu so žiakmi  dvojdňového Semináru z matematicko-počítačového 

modelovania organizovanom Stavebnou fakultou STU v Bratislave, ktorý je určený pre žiakov s reálnym 

záujmom o štúdium tohto odboru. 

Zapojili sme žiakov do informatických súťaží iBobor a Zenit Webdizajn – školské kolo. Peter 

Grajcar, žiak 2.C triedy získal diplom za úspešné riešenie letnej série 33. Ročníka Korešpondenčného 

seminára z programovania. 

Aj v tomto školskom roku sa naše študentky zapojili  do projektu „Aj ty v IT“, iniciátorom ktorého 

je FIIT STU. Jeho cieľom je umožniť dievčatám spoznať prostredie IT, poskytovať školám a študentkám 

dostatočné množstvo informácií o danej oblasti a motivovať ich k štúdiu v tomto odbore. Tento rok sa 

ho zúčastnili dievčatá tretieho a štvrtého ročníka štvorročného gymnázia. 

Študentky 3. ročníka 4-ročného gymnázia absolvovali seminár zameraný na základy jazyka HTML, 

CSS.  Viedol ho lektor FIIT STU, bývalý absolvent našej školy Ondrej Zvara. 

  

ZDRAVIE A POHYB 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (TSV), TELESNÁ VÝCHOVA (TEV) 

správu vypracoval vedúci predmetu Mgr. Libor Meravý 

V školskom roku 2015/16 pracovalo v PK TEV, TSV 8 učiteľov s potrebnou kvalifikáciou. Od 

marca 2016 len 7, p. Bučeková odišla. Tematické výchovno-vzdelávacie plány boli splnené. Pri 

vyučovaní TEV boli využívané tri telocvične, posilňovňa, pohybové štúdio a športový areál. Na 

vyučovanie telesnej výchovy sú vytvorené výborné podmienky. Výchovno-vzdelávací proces bol 

realizovaný v neustále lepšiacich sa podmienkach. 

Školský vzdelávací program v predmete telesná výchova bol vypracovaný pre 1.až 4.ročník 

klasickej sekcie a pre osemročné gymnázium -príma, sekunda, tercia, kvarta. V rámci pohybových 

aktivít v prírode so zameraním na zimné športy boli zorganizované dva lyžiarske kurzy. Aktivity členov 

PK TSV boli zamerané na prípravu a realizáciu Účelových cvičení, lyžiarskych kurzov, Kurzu na 

ochranu života a zdravia, Letného kurzu pohybových aktivít v prírode, športových súťaží, reprezentáciu 

školy v medziškolských súťažiach. 

Práca členov PK TSV súvisela s materiálno – technickým zabezpečovaním školy, úpravou 

športového areálu školy a krúžkovou činnosťou. V tomto školskom roku boli zorganizované 

Majstrovstvá školy vo futbale, florbale ml. žiakov, Vianočný turnaj vo vybíjanej dievčat, mix volejbale 

st. žiakov a st. žiačok. 

Na škole pracovalo  5 krúžkov so športovým zameraním v rámci nepovinnej telesnej výchovy. V 

športových súťažiach boli dosiahnuté dobré výsledky  v mimoškolských súťažiach. Pekný úspech opäť 

dosiahli chlapci vo florbale starších žiakov. Po víťazstve v Obvodnom kole Bratislava II, postúpili na 
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Majstrovstvá kraja, kde obsadili celkové 2.miesto. Vo florbale starších žiačok získali 2.miesto v obvode. 

Vo futbale st. žiakov na turnaji  v obvodnom kole  BA II obsadili chlapci 2.miesto. Vo futsale SŠ obsadili 

chlapci na obvode 1.miesto,na kraji 3.miesto. V basketbale dievčat sme boli v obvode 1.miesto,v kraji 

1.miesto a na M-Slovenska 6.miesto.Na Obvodnom kole BA II v atletike získal žiak Bujna 1.miesto za 

skok do výšky , 1.miesto v behu na 60 m žiak Bystrian , Volná skončila v hode kriketkou  druhá, vo 

vrhu guľou tretia. Štafeta chlapcov 4x60m 2.miesto. Na kraji sme obsadili: 4.miesto Bujna v skoku do 

výšky a Bystrian finále v behu na 60m.V orientačnom behu naše  študentky  v Okresnom kole skončili 

na 2.mieste a postúpili na Majstrovstvá kraja. Žiačka Šmelíková postúpila na M-SR v Košiciach, kde 

obsadila 1.miesto.Chlapci obsadili 2.miesto na obvode, v kraji Papp 6.miesto, na M-Slovenska 

8.miesto.V Obvodnom kole vo volejbale st.. dievčatá získali celkové 2.miesto. V rámci družby so 

Základnou školou v Neusiedli am See /Rakúsko/ boli zohrané 2 priateľské zápasy vo volejbale dievčat 

a vo futbale chlapcov. 

 

PSYCHOLÓGIA (PSY) 

správu vypracoval vedúci predmetu Mgr. Michal Hacaj 

V školskom roku 2015/2016 napĺňal vyučujúci predmetu tematické výchovno - vzdelávacie plány 

v súlade s požiadavkami školského vzdelávacieho programu. Osvojili si učivo zo všetkých prierezových 

tém, ktorými boli základy Všeobecnej psychológie, Sociálnej psychológie, Vývinovej psychológie a 

Psychológie osobnosti. Tieto témy sme doplnili o tie, ktoré sú v tejto dobe vysoko aktuálne: Psychológia 

práce a reklamy, Psychológia zdravia, Poradenská psychológia a rôzne druhy psychologických terapií. 

Žiaci si prakticky vyskúšali napr. pracovný pohovor, asertívne správanie, niektoré diagnostické metódy. 

Absenciu učebníc a študijných materiálov sme nahradili textami z odbornej literatúry používanej na 

vysokých školách. Ďalšie študijné materiály sme získavali a čerpali z odborných internetových stránok, 

odborných časopisov a zo seminárov a vzdelávaní, ktoré vyučujúci počas roka absolvovali. Výučba 

prebiehala v tematických blokoch, ktoré trvali 3 vyučovacie hodiny. Tieto bloky kopírovali požiadavky 

k maturite. V jednom bloku sme prebrali jednu maturitnú tému. Výučba prebiehala formou výkladu 

učiva, dialógu, diskusie, prezentácie žiakov, praktického nácviku. Žiaci si prakticky vyskúšali rôzne 

druhy psychologických testov, vedenie rozhovoru, pracovné interview a formy komunikácie, ktoré 

prispejú k asertívnemu riešeniu konfliktov. Tiež si prakticky vyskúšali testy na kognitívne procesy, ako 

pozornosť alebo pamäť. K lepšiemu pochopeniu preberaných tém sme používali prezentácie v 

PowerPoint a sledovanie dokumentov.  

Ročník bol ukončený úspešnou maturitnou skúškou všetkých maturujúcich žiakov. 

 

PREDMETOVÉ KOMISIE BILINGVÁLNEJ SEKCIE 

PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY VYUČOVANÉ VO FRANCÚZSKOM JAZYKU 

správu vypracovala vedúca PK Eva Proksová 

Členovia PK vypracovali tematicko-vzdelávacie plány pre 1.-5.ročník podľa platných učebných 

osnov, vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek jednotlivých vyučovacích predmetov v súlade 

so ŠkVP. 

Učitelia matematiky pripravili vstupné testy pre 1.ročníky, aby porovnali úroveň ôsmakov a 

deviatakov. 

V tomto školskom roku  členovia PK pripravili maturitné otázky z chémie a zodpovedne pripravili 

študentov na písomné aj ústne maturitné skúšky.   

V rámci spolupráce s ostatnými bilingválnymi sekciami, učitelia fyziky sa zúčastnili spoločného 

semináru v Brne o spracovaní výsledkov laboratórnych prác, všetci členovia PK vypracovali a opravili 

spoločné testy z matematiky, vypracovali maturitné témy a opravili maturitné písomky pre všetky 

prírodovedné predmety. 
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Oprava maturitných písomiek z fyziky a chémie  sa uskutočnila v Brne, matematiky v Banskej 

Bystrici  a biológie v Banskej Bystrici.   

Počas „Dňa otvorených dverí“ pripravili členovia predmetovej komisie vzorové otvorené   z 

matematiky a chémie  a ukážky zaujímavých pokusov z fyziky a pozorovanie mikroskopom z biológie. 

Členovia PK aktívne spolupracovali so školským psychológom pri riešení akútnych problémov 

študentov. Na priebežných zasadnutiach PK analyzovali výsledky písomných prác, spôsoby hodnotenie 

a úroveň jednotlivých ročníkov. Využívali vo veľkej miere prenosnú ITK a multimediálnu učebňu  pri 

vyučovaní.      

 

PK FRANCÚZSKEHO JAZYKA BILINGVÁLNEJ SEKCIE 

FRANCÚZSKY JAZYK A LITERATÚRA 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Broňa Jedličková  

Predmetová komisia počas celého školského roka plnila stanovené úlohy. Zasadnutia predmetovej 

komisie sa konali pravidelne a zúčastňovali sa ich všetci vyučujúci. 

Výchovno-vzdelávací proces: 

Všetky tematické výchovno – vzdelávacie  plány jednotlivých ročníkov boli upravené podľa 

platných učebných osnov, vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek v súlade so ŠkVP  k dátumu 

16. október 2015. Vyučujúci prvého ročníka sa pravidelne stretávali za účelom prípravy spoločného 

testu na konci mesiaca. Ostatní vyučujúci pravidelne tímovo konzultovali učebné obsahy a metódy práce 

a spolupodieľali sa i na organizácii mimoškolskej činnosti žiakov.   

Bronislava Jedličková bola uvádzajúcim pedagógom kolegyni Zuzane Kováčovej, u ktorej 

vykonávala hospitačné hodiny. Pravidelne spolu konzultovali priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Hospitácie sa vykonávali aj u ostatných členov predmetovej komisie. 

V dňoch 1. a 2. októbra 2015 sa konala porada lektorov v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili 

kolegovia Christelle Laffort, Gwenael Gobert a Matthias Quemener. 

19. - 21. 10. 2015 bol v Bratislave seminár prípravy skúšajúcich pre diplom DELF (A1-B2), za 

sekciu boli prítomní G. Gobert a CH. Laffort. 

V novembri 2015 sa L. Bujnová a Z. Hianiková zúčastnili dvojtýždennej stáže v lingvistickom 

vzdelávacom centre Cavilam – Vichy vo Francúzsku. 

Seminár s názvom « Techniques et activités théâtrales pour la ludification de l’enseignement-

apprentissage du français » (Divadelné aktivity vo vyučovaní francúzskeho jazyka) sa v dňoch 4.-5. 

decembra 2015 konal v Bratislave a zúčastnila sa ho B. Jedličková. 

Výber koncoročných testov pre 1. a 2. ročník sa konal 4. decembra 2015 v Banskej Bystrici, za 

našu sekciu boli prítomní Martina Králiková a Gwenael Gobert. 

Seminár k novej téme „pamäť“, ktorá vstúpi do platnosti budúci školský rok pre študentov štvrtého 

ročníka sa konal v Bratislave v dňoch 14. - 15. 12. 2015 a zúčastnili sa ho členovia PK L. Bujnová, Z. 

Hianiková, M. Quemener, G. Gobert. Seminár viedla p. Pellegrini z Université Bordeaux. 

V dňoch 16.-17. decembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil výber maturitných zadaní, ktorého sa za 

našu sekciu zúčastnila Bronislava Jedličková. 

V novembri 2015 (Banská Bystrica) a v januári 2016 (Trenčín) sa konali schôdze vyučujúcich 

francúzskeho jazyka za účelom vypracovania koncepcie, stupnice hodnotenia a vyhľadávania 

materiálov pre potreby ústneho testu tretích ročníkov a zároveň prípravy novej formy ústnych 

maturitných skúšok, ktoré vstúpia do platnosti v školskom roku 2016/2017. Oboch porád sa zúčastnila 

B. Jedličková. 

Vo februári 2016 sa G. Gobert a B. Jedličková zúčastnili prípravnej schôdze aktivít konajúcich sa 

v rámci Mesiaca frankofónie. B. Jedličková sa zároveň 6. mája 2016 zúčastnila aj záverečnej schôdze, 

počas ktorej bol Mesiac frankofónie vyhodnotený. 
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Opravy písomných maturitných skúšok sa konali 10.-13. 5. 2016 na Gymnáziu M.R. Štefánika 

v Košiciach a zúčastnili sa ich Lucia Bujnová, Bronislava Jedličková, Zuzana Hianiková, Martina 

Králiková, Matthias Quéméner, Gwenael Gobert a Christelle Laffort.   

Výsledná tabuľka maturít: 

Bratislava 4.AF    71,5%  14,3 / 20 

Bratislava 4.BF    58,3%   11,66 /20 

Celkovo      64,9% 12,98 /20 

Na písomných maturitných skúškach neuspela jedna študentka, ktorá bude mať náhradný termín v 

septembri 2016. 

Ústne maturitné skúšky sa konali v dňoch 20.-23. júna 2016. Štyria žiaci neuspeli a budú konať 

opravné skúšky v septembri 2016. 

V prvých ročníkoch prebiehala výučba francúzštiny podľa metód Latitudes I. Latitudes II. a Alter 

Ego Plus 1,2. 

V druhom ročníku sme si tvorili vlastný pedagogický materiál, ktorý by najviac zodpovedal  našim 

potrebám. Prioritne sme sa opierali o učebnice Nouvel Edito I. a Nouvel Edito II. Tento systém mienime 

zopakovať aj v budúcom školskom roku. 

1. apríla, 6. mája a 27. mája  sa v priestoroch Francúzskeho Inštitútu konalo odborné školenie pre 

skvalitnenie vyučovacieho procesu na hodinách francúzskeho jazyka pod vedením p. E. Daill. Školenia 

sa zúčastnili Christelle Laffort, Bronislava Jedličková a Katarína Holecová. 

Naše gymnázium sa v tomto školskom roku stalo miestom na vykonávanie skúšok DELF. V dňoch 

7. a 8. júna sa konali prvé skúšky, 2 študenti na úrovni A2, 11 študenti na úrovni B1 2 študenti na úrovni 

B2. 

Matthias Quéméner sa 27. júna 2016 zúčastnil stretnutia zástupcov slovenských a českých 

bilingválnych sekcií v Prahe. Na stretnutí sa diskutovalo o výsledkoch maturitných skúšok, o zmenách 

v ústnych maturitných skúškach, ktoré vstúpia do platnosti v školskom roku 2016/2017, ako aj 

stanovenie termínovníka testov, porád a maturitných písomných a ústnych skúšok. V jej náplni bola i 

koordinácia všetkých vyučujúcich bilingválnych sekcií na Slovensku.  

Na  poslednom stretnutí PK FJL, ktoré sa konalo 29.06.2016 sme hodnotili školský rok 2015/16 

a rozhodli sme sa, vychádzajúc zo skúseností v 1. ročníku, že v nasledujúcom školskom roku nebudeme 

hromadne zakupovať učebnice Alter Ego Plus, ale objednáme pre každého žiaka Grammaire 

Progressive, vynikajúci študijný materiál, ktorý nám umožní znížiť náklady na fotokópie. Budeme 

používať program Alter Ego Plus pre Interaktívne tabule. Z tohto dôvodu a tiež v snahe čo najviac sa 

priblížiť modernému učeniu a práci IKT sme formulovali aj požiadavky za PK FJL krátkodobého 

i strednodobého charakteru, ktoré sme predložili riaditeľstvu školy. Predovšetkým to boli požiadavky 

zvýšenia možnosti využívať multimediálne učebne, spojazdniť internet na 3. poschodí budovy zo strany 

Jelačičova a z dlhodobejšieho hľadiska počítať s vybavením jednej miestnosti ako odbornej učebne FJL 

pre BLS, vybavenej internetom a interaktívnou tabuľou. 

Mimotriedna a mimoškolská činnosť 

V septembri,  v rámci Európskeho dňa jazykov, sa študenti prvých ročníkov zúčastnili premietania 

krátkometrážnych filmov v kone Mladosť a rôznych aktivít organizovaných jednotlivými jazykovými 

inštitútmi na Slovensku. 

12. októbra 2015 sa kolega G. Gobert spolu s 3 študentmi 2. ročníka a 5 študentmi 4. ročníka 

zúčastnili Simulácie Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici. 

Súťaž video nahrávok „Prečo sa učiť po francúzsky?“ bola organizovaná Francúzskym inštitútom 

v novembri 2015. Zúčastnili sa jej študenti druhého ročníka pod vedením Ch. Laffort. 

Všetci vyučujúci spolu so žiakmi prvých, druhých a tretích ročníkov pripravovali Deň otvorených 

dverí bilingválnej sekcie, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 8.12.2015 v popoludňajších hodinách.  

Olympiáda z francúzskeho jazyka sa konala na našej skole 19.1.2016. Tento školský rok 

zabezpečovala organizáciu Gabika Hančíková, kategóriu 2C mala na starosti Martina Králiková. 
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1. Emma Popjaková, Okráva (p. Hančíková) 

2. Andrej Erdelský, II.Af (p. Králiková) 

3. Adam Baláž, V.Af 

V rámci  Mesiaca Frankofónie sa naša škola zúčastnila viacerých kultúrnych podujatí:  

Študenti  1.BF a 2 Abf si mohli vypočuť u nás v škole hudobnú formáciu Carousel zo Švajčiarska, 

spojenú s besedou.  

So žiakmi 2. ABF a 3.ABF sme sa zúčastnili filmového predstavenia „Loin des hommes“ v Kine 

Európa v rámci prehliadok frankofónnych filmov Crème de la crème. Študenti sa následne zúčastnili aj 

besedy s režisérom filmu p. Olhsenom. 

Konala sa aj súťaž „Jar mladých básnikov“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. 

Ďalšou bola súťaž o návrh „Odznak mesiaca frankofónie“, v ktorej sme získali  

1. miesto v celoslovenskom kole Nina Fillová, Viktor Krkoška  

V marci prebehla súťaž „Spievam po francúzsky“, ktorú organizoval Francúzsky Inštitút. Tohto 

roku sme ako diváci s triedami prvých a druhých ročníkov prišli v pondelok  povzbudiť Hanku 

Mrázkovú zo 4.AF, Ninu Kuchárekovú so skupinou – 1. AF,  Natáliu Minárikovú so skupinou.   

H. Mrázková získala 1. miesto v kategórii nad 18 rokov.  

kategória 15-18 rokov 

2. miesto: Natália Mináriková, Tomáš Strečanský, Adam Okruhlica 

3. miesto : Nina Kucháreková, Ján Drahňovský, Norbert Depta, Lucia Kozlíková, Linda Lukáčová 

3. miesto, medzinárodné kolo v Ostrave: kategória skupiny  

Nina Kucháreková, Ján Drahňovský, Norbert Depta, Lucia Kozlíková, Linda Lukáčová  

29. apríla 2016 prebehla na našej škole beseda „Tara expéditions“ s pánom Abreu v rámci 

Ekotopfilmu. Zúčastnili sa jej študenti prvých ročníkov spolu s p. G. Gobertom a Ch. Laffort. 

Pre študentov 5. ročníka sme zorganizovali v spolupráci so Štátnou jazykovou školou Palisády 

Odbornú štátnu jazykovú skúšku vo francúzskom jazyku pre prírodovedný odbor. 

Tento rok boli dve záujemkyne, Jana Maršallová V.Af a Veronika Zichová V.Bf. Obe boli úspešné. 

Jednotlivé triedy prvých, druhých a tretích ročníkov boli na výmenných pobytoch podľa 

harmonogramu, ktorý pre tento účel vypracoval RNDr. Émile-Noël Kindji, CSc.  

 

OKREM PREDMETOVÝCH KOMISIÍ NA ŠKOLE PRACOVALI: 

VÝCHOVNÝ PORADCA  

správu vypracovala Mgr. Lucia Križanová 

Činnosť výchovnej poradkyne prebiehala v súlade s plánom práce, výchovná poradkyňa sa 

pravidelne zúčastňovala na stretnutiach výchovných poradcov v CPPPaP.  

Počas úvodných vstupov do tried boli študenti v prvých ročníkoch informovaní o možnostiach 

konzultácií u výchovného poradcu a aj o finančnej podpore študentov v odôvodnených prípadoch. Vo 

štvrtých ročníkoch štvorročného štúdia a piatych ročníkoch bilingválneho štúdia študentom poskytla 

informácie o podávaní prihlášok na VŠ, termínoch prijímacích pohovorov a získavaní informácií o VŠ.  

V novembri sa škola zapojila do skúšobného testovania všeobecných študijných predpokladov 

Národných porovnávacích skúšok na vysoké školy agentúry SCIO pre záujemcov z radov maturantov. 

Študenti si mohli skúsiť skrátenú verziu testov a po spracovaní a vyhodnotení boli oboznámení s 

výsledkom. 

Na školu prichádzalo počas školského roka množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných inštitúcií, 

ponúk kurzov a pod. Študentov s nimi výchovná poradkyňa oboznamovala prostredníctvom nástenky 

vo vestibule školy, distribúciou do tried, ako aj priamo v miestnosti výchovného poradcu. Materiály boli 

pravidelne obmieňané a aktualizované a študenti boli priebežne informovaní o možnostiach štúdia na 

vysokých školách. Mnohí využívali aj možnosť osobných konzultácií i mailovej komunikácie.  
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Na škole sa v spolupráci s PK anglického jazyka uskutočnila prezentácia VŠ z Veľkej Británie. 

 

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG 

správu vypracoval Mgr. Michal Hacaj 

V školskom roku 2015/2016 pracoval na škole školský psychológ, Mgr. Michal Hacaj, podľa plánu 

práce školského psychológa. So žiakmi v prvých ročníkoch pracoval od začiatku školského roka. 

Zážitkovými aktivitami v prvom školskom týždni sa snažil žiakom pomôcť pri vytváraní nového 

kolektívu.  

S prvákmi ďalej pracoval na témach efektívneho učenia. V priebehu roka sa venoval v tomto 

ročníku preventívnym diskusiám na témy „Čo vieme o sexe“, „Alkohol“ a absolvovali preventívne 

predstavenie o vplyve médií na mládež.  

V druhých ročníkoch prebiehal preventívny program o drogách „The Dark Trip“. Ide o divadelné 

predstavenie, kde hlavný protagonista hrá svoj príbeh. Následne diskutoval so žiakmi na túto tému v 

triedach. Diskusie v druhých ročníkoch sa venovali témam „Bezpečnosť na internete“.  

V tretích ročníkoch prebiehala od decembra do apríla voľba budúceho povolania. Žiaci absolvovali 

testy a následne individuálne konzultovali výsledky a možnosti uplatnenia.  

Vo štvrtých ročníkoch diskutoval aj na tému „Život vysokoškoláka“, kde sa snažil žiakom priblížiť 

fungovanie vysokej školy so zreteľom na zodpovednosť za dodržanie termínov, prípravu rozvrhu, 

možnosti cestovania a iné.  

V nižších ročníkoch osemročného gymnázia pracoval na adaptácii žiakov prímy v novom školskom 

prostredí. V tercii a kvarte prebiehali 4 preventívne diskusie na tému „Drogy a čo o nich vieme?“. Tiež 

absolvovali viacero diskusii v rôznych triedach gymnázia na témy tolerancia a riešenie konfliktov. Pri 

individuálnom poradenstve so žiakmi riešil: osobnostné ťažkosti, úzkostné stavy, neurotické ťažkosti, 

problémy so začlenením sa, vzťahové problémy, problémy s rodičmi a spôsoboch prípravy do školy, 

príprava na maturitu.  

Individuálne návštevy a poradenstvo poskytoval aj rodičom a pedagógom. S integrovanými žiakmi 

riešil výučbové ťažkosti, poruchy pozornosti. Pri integrácii žiakov s poruchami učenia spolupracoval so 

špeciálnym pedagógom prideleným v CPPPaP a s učiteľmi pri vytváraní individuálnych študijných 

plánov.  

V oblasti prevencie sa v tomto roku žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili na divadelnom 

predstavení The Dark Trip a Moc Médií. Žiaci prímy, sekundy a druhých ročníkov sa zúčastnili 

preventívnych prednášok na tému kyberšikama. Žiaci kvarty a kvinty absolvovali besedy o škodlivosti 

drog. Tieto prednášky boli organizované priamo v škole pod vedením školského psychológa.  

Počas celého roka úzko spolupracoval s pracovníkmi CPPPaP BA 2. Pracovníci centra pomáhali 

psychológovi riešiť triednu klímu priamo v centre, kde trieda absolvovala celodennú prácu so 

psychológmi. Od CPPPaP BA 2 dostával aj metodickú a supervíznu podporu.  

Počas roka sa školský psychológ aktívne vzdelával aktívnou aj pasívnou účasťou na konferenciách, 

účasťou na supervíznych skupinách a na programoch akreditovaného vzdelávania. 
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KOORDINÁTOR SOČ 

správu vypracovala RNDr. Jana Camara 

Školské kolo SOČ bolo 4.3.2016. K písaniu SOČ žiakov motivovali hlavne učiteľky slovenského 

jazyka a to v treťom ročníku (na klasickej aj bilingválnej sekcii gymnázia). 

Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 7.4.2015 na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej  

ul. Karola Adlera 5, Bratislava, postúpil  Daniel Plakinger z 2.B  s prácou Meranie času.  Žiaka viedla 

po odbornej stránke RNDr. Jana Camara, formu práce a gramatické chyby upravila Mgr. Denisa 

Plichtová.  Práca bola zaradená v kategórii 02 Matematika, fyzika. V krajskom kole získal náš žiak 3. 

miesto. 
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ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY 

 

STAV K 15. 9. 2015 

4 – ROČNÉ 

(4 GYM) 

Ročník Počet tried Počet žiakov Žiaci so ŠVVP 

1. 3 90 2 

2. 3 85 3 

3 3 84 - 

4. 3 86 4 

Spolu 12 345 9 

8 – ROČNÉ 

(8GYM) 

1. 2 60 - 

2. 2 62 - 

3 2 64 2 

4. 2 66 - 

5. 2 57 1 

6. 1 30 - 

7. - - - 

8. 2 49 2 

Spolu 13 388 4 

5 – ROČNÉ 

(5GYM) 

 
BILINGVÁLNE 

ŠTÚDIUM 

1. 2 59 - 

2. 2 60 - 

3 2 58 - 

4. 2 55 - 

5. 2 48 - 

Spolu 10 280 - 

Spolu za školu: 35 1013 13 

 

 

4GYM
345 

34,06%

5GYM
280

27,64%

8GYM
388

38,30%

Počet žiakov
v jednotlivých typoch štúdia
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ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 2015/2016 NA ŠTÚDIUM  

A POČTE PRIJATÝCH  ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 

 

 
Celkový počet 

uchádzačov 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí splnili 

podmienku 

prijatia zo 

zákona* 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet 

úspešných 

uchádzačov 

v prijímacom 

konaní 

(vrátane *) 

Počet 

prijatých  

žiakov 

8 GYM 386 - 379 283 61 

4 GYM 177 34 163 105* 59 

5 GYM 239 - 230 218 60 

 

*t.j. splnili podmienku prijatia tým, že v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej 

školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% 

Údaje tabuľky v grafickom zobrazení: 

 

 

 

 

Všetci prijatí žiaci boli zapísaní k septembru 2016. 
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ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV ŠKOLY  

NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA 

 

Priemerný prospech jednotlivých tried gymnázia koncoročnej klasifikácie je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke. Predmety sú uvedené v abecednom poradí. 

 

Označenie tried jednotlivých typov štúdia: 

 

4 GYM  I.A, I.B, I.C, II.A ... 

 

5 GYM I.AF, I.BF, II.AF ... 

 

8 GYM príma A, príma B, sekunda A ... 
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MATURITNÉ SKÚŠKY 2015 

 

 Trieda 

4.A 4.B 4.C Oktáva 5.AF 5.BF 

Počet žiakov prihlásených 

na MS 
30 31 23 28 21 26 

Počet žiakov, ktorí 

neukončili posledný ročník 
1 2 1 0 0 1 

Počet žiakov, ktorí konali 

ÚFIČ 
29 29 22 28 21 25 

Počet žiakov, ktorí úspešne 

ukončili MS 
27 28 22 27 21 25 

Počet žiakov, ktorí majú 

povolené opravné skúšky 
3 1 0 1 0 0 

Počet žiakov, ktorí majú 

povolenú opakovať celú 

MS 

0 0 0 0 0 0 

Priemer triedy v  

2. polroku šk. roka 
1,98 1,89 1,72 1,90 1,55 1,66 

Opravné maturitné skúšky úspešne ukončil  žiak, jeden žiak má povolenú 

druhú opravnú skúšku. 

 

 

VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ  (EČ MS) 

 

Predmet 

Počet žiakov 

prihlásených  
na MS 

z toho písalo  

EČ MS 

Priemer školy 

% 

Ø úspešnosť 

školy v % 
(*úroveň B2) 

Ø úspešnosť  

v SR v % 
(*úroveň B2) 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
188 188 91,9 69,3 53,4 

Anglický jazyk 147 147 70,0 67,4* 63,7* 

Francúzsky 

jazyk 

(len nebilingválni 

študenti) 

3 3 62,2 62,2* 67,9* 

Španielsky jazyk 1 1 43,3 43,3 70,9 

Nemecký jazyk 1 1 61,7 61,7 55,0 

Matematika 50 50 48,9 57,8 54,3 
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Výsledky externých meraní v grafickom zobrazení: 
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VÝSLEDKY PÍSOMNÝCH MATURITNÝCH SKÚŠOK  

BILINGVÁLNEJ SEKCIE 2015 

Predmet 
Priemerné percento úspešnosti   

resp. priemerná známka 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

Výsledky sú súčasťou výsledkov školy 

(hore) 

Anglický jazyk 
Výsledky sú súčasťou výsledkov školy 

(hore) 

Francúzsky jazyk  

a literatúra 
64,9% 

Matematika 1,93 

Fyzika 2,50 

Biológia 2,15 

Chémia 2,25 

 

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ V ŠK. ROKU 2015/2016 

 

Trieda Študijný odbor Zameranie 

I.A,B,C 7902 J gymnázium všeobecné 

II.A,B,C 7902 J gymnázium všeobecné 

III.A,B,C 7902 J gymnázium všeobecné 

IV.A,B,C 7902 J  gymnázium všeobecné 

I.AF,BF 7902 J  gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

II.AF,BF 7902 J  gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

III.AF,BF 7902 J gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

IV.AF,BF 7902 J gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

V.AF,BF 7902 5 gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

príma A, príma B 7902 J gymnázium všeobecné 

sekunda A, sekunda B 7902 J gymnázium všeobecné 

tercia A, tercia B 7902 J gymnázium všeobecné 

kvarta A, kvarta B 7902 J gymnázium všeobecné 

kvinta A, B 7902 5 gymnázium všeobecné 

sexta A 7902 5  gymnázium všeobecné 

oktáva A, B 7902 5  gymnázium všeobecné 
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ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV  

A  PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY KU DŇU KONCOROČNEJ KVALIFIKÁCIE ŠK. ROKA 2015/2016 

 

 Počet zamestnancov 

POČET VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV GYMNÁZIA 109 

Z toho pedagogických zamestnancov (PZ) 83 

     Z počtu PZ   

     - kvalifikovaní 83 

     - nekvalifikovaní 0 

     - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho odborných zamestnancov (OZ) 1 

     - kvalifikovaní 1 

Z toho nepedagogických zamestnancov (NZ) 25 

     Z počtu NZ  

     - upratovačky 11 

ŠKOLSKÁ KUCHYŇA A JEDÁLEŇ 9 

SPOLU POČET ZAMESTNANCOV  GYMNÁZIUM + ŠJ 118 

 

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

 

 

 

 

Forma vzdelávania 
Počet  

vzdelávaných 

učiteľov 

Priebeh 

vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje 

Aktualizačné vzdelávanie: Didaktika reálií vo vyučovaní AJ 2 2 - 

Aktualizačné vzdelávanie: Tvorba didaktických testov v AJ 1 1 - 

Aktualizačné vzdelávanie: Zážitkové vyučovanie v rámci hodín AJ 

na ZŠ a SŠ 
3 3 - 

Aktualizačné vzdelávanie: E-learning vo výchovno-vzdelávacom 

procese v ZŠ a SŠ 
1 1 - 

Vykonanie 2. atestácie 2 2 - 

Aktualizačné vzdelávanie: Prípravné atestačné vzdelávanie na 

vykonanie druhej atestácie 
2 2 - 

Vykonanie 1. atestácie 1 1 - 

Adaptačné vzdelávanie 2 2 - 
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ZOZNAM UČITEĽOV A NIMI VYUČOVANÉ PREDMETY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 
 

Bajzová Gabriela SJL  

Bališová Eva 
MAT  , 

ETV, THD 

Benčíková Eva ANJ 

Beutelhauser Róbert 
SJL,  DEJ, 

LIS 

Boroš Mário MAT 

Borošová Martina BIO, GEG 

Borovanská Jana 
MAT,  

INF, PRO 

Bujnová Lucia FJL 

Camara Janka 
FYZ , 

THD 

Čepčeková Jana MAT 

Čermáková Katarína ANJ 

Dingová Silvia MAT  

Dvořáková Soňa GEG, BIO 

Falath Michal CHE 

Farkaš Marek INF 

Galovičová Jana CHE 

Gašparovičová Katarína ANJ 

Gobert Gwenael FJL 

Grešš Martin EKO 

Grossová Barbora ANJ 

Hacaj Michal PSY 

Hájiková Monika ANJ 

Hajský Norbert NBV 

Hančíková Gabriela FRJ 

Haratíková Eva MAT, INF 

Hianiková Zuzana FJL 

Hodeková Janka ANJ, NEJ 

Holecová Katarína FJL 

Jakubová Marta NEJ 

Janku Oľga 
VYV,  

FRJ,  ETV 

Janovová Jana NEJ, ETV 

Javorková Jarmila ANJ, DEU 

Jedličková Bronislava FJL 

Kaľavská Barbora UKL 

Karelová Tamara FRJ 

Karvašová Ružena FYZ 

Kelecsényi Peter FYZ 

Kilián Peter BIO 

Kindji Emile Noel BIO 

Košiarová Alena BIO, CHE 

Košíková Milada 
TSV,  

OBN 

Kováčová Zuzana FJL 

Králiková Martina FJL 

Križanová Lucia BIO,  ETV 

Kubalová Hana BIO,  TSV 

Kubovič František NBV 

Kudláčová Lucia ANJ 

Laffort Christelle FJL 

Lintnerová Agáta ANJ 

Machová Blanka 
MAT, 

GEG 

Meravý Libor TSV 

Mezeiová Adelaida SJL,  DEJ 

Miháliková Margita SPS, OBN 

Miškovská Věra MAT 

   Morvan Svetlana FJL 

Murányiová Marta CHE 

Obertová Martina SJA, ETV 

Obšivanová Iveta FYZ 

Očková Erika 
MAT,  

FYZ 

Olahová Danica ANJ 

Palušová Anna ANJ, DEJ 

Pazmányová Eva ANJ 

Petrovičová Beata 
TSV, FRJ, 

ETV 

Petrucha Jaroslav INF 

Plichtová Denisa SJL, DEJ 

Polačková Kristína NJL 

Popluhárová Fábryová Mária 
OBN 

 

Porgesová Vladimíra DEJ, OBN 

Proksová Eva FYZ 

Pšenek Jozef TSV 

Puterková  Soňa BIO 

Quemener Matthias FJL 

Reháček Rudolf CHE 

Sagan Jozef NBV 

Schwarzová Monika ANJ 

Šidlová Anna TSV 

Štulajterová Eva 
SJL, HUV, 

ETV 

Šuchter Juraj DEJ,  GEG 

Vančová Anna SJL, DEJ 

Vaňová Jitka SJL 

Varga Jozef  TSV 

Vaterková Zuzana SEF 

Vrabčeková Martina 
MAT,  

CHE, THD 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH  ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU 

 

 Výmenné pobyty so 4 partnerskými školami vo Francúzsku (Ste Anne d’Auray, St Pol de Léon,  

Bordeaux, Begles) a jednou v Belgicku (Ciney) 

 Vydávanie informačného spravodaja pre rodičov, učiteľova žiakov školy Metodka-info 

 Deň otvorených dverí (december) 

 Imatrikulácie žiakov 

 Vydávanie školského časopisu Naostro 

 Vianočné trhy Metodky 

 Vianočný koncert Metodkárov 

 Výchovné koncerty 

 Študentské aktivity organizované iniciatívou „Lepšia Metodka“ 

PK SJL 

 Anasoftlitera – Moderovanie besedy s vybraným autorom nominovaným na cenu Anasoftlitera. 

Besedy sú určené žiakom so záujmom o literatúru a žiakom literárneho seminára. Škola sa týmto 

zapája do celoslovenského projektu. 

 Divadelné predstavenia pre študentov, organizované PK slovenského jazyka 

 Exkurzie – Univerzitná knižnica v Bratislave, Primaciálny palác, tvorivé dielne v ÚSJL SAV, 

Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Národná knižnica v Martine, Slovenský rozhlas 

PK SJA 
 návšteva festivalu Brasil visual 

PK FRJ 
 návšteva Francúzskeho inštitútu a filmového predstavenia v rámci mesiaca frankofónie, 

degustácia francúzskych špecialít – palacinkáreň Chez Amélie, koncert bretónskej skupiny Roc'han 

 organizácia skúšok DELF 

PK FJL 

 účasť na Európskom dni jazykov, prezentácia školy 

 Naše gymnázium sa v tomto školskom roku stalo po prvýkrát miestom na vykonávanie 

skúšok DELF. V dňoch 7. a 8. júna sa konali prvé skúšky, 2 študenti na úrovni A2, 11 študentov 

na úrovni B1 2 študenti na úrovni B2. 

 Pre študentov 5. ročníka sme zorganizovali v spolupráci so Štátnou jazykovou školou Palisády 

Odbornú štátnu jazykovú skúšku vo francúzskom jazyku pre prírodovedný odbor. 

 Študenti  1.BF a 2. ABF si mohli vypočuť u nás v škole hudobnú formáciu Carousel zo Švajčiarska, 

spojenú s besedou.  

PK FYZ 

 Veda a život – tvorivé dielne v rámci celoslovenskej prezentácie Noc výskumníka 

Výstava zaujímavých fyzikálnych projektov našich žiakov  v škole  

 FyzikFoto – študenti vystavovali a prezentovali  vlastnoručne vyfotografované fyzikálne javy / 

experimenty s ich vysvetlením 

 DOD na Gymnáziu Metodova -  atraktívne experimenty pre návštevníkov s cieľom zaujať a ukázať 

krásu fyziky 

 Astronomické pozorovanie - na školskom dvore sme zorganizovali večerné pozorovanie oblohy 

pre širokú verejnosť v spolupráci s OZ Planetárium pri SNM 

 Prenosné planetárium zapožičané od OZ Planetárium  pri SNM - v decembri a v januári mali naši 

študenti možnosť po skupinkách absolvovať premietanie oblohy s odborným výkladom RNDr. 

Camary 

 Exkurzie – Hornonitrianske bane Nováky - baňa Cígeľ, sklárne Valašská Belá, Onkologický ústav 

sv. Alžbety - nukleárna medicína pre vybranú skupinu študentov, Vedecká show Ako produkty 

telekomunikačných technológií menia náš svet 

 Vybraní študenti aktívne pracovali v dvoch fyzikálnych krúžkoch: Astronomický krúžok a Mat 

– Fyz – Netradične 
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PK BLS FYZ 

 Exkurzia do CERNu - svetové časticové centrum vo Švajčiarsku 

 Odborné prednášky – doc.RNDr. Ivan Kupka Existujú vôbec čísla? 

 Doc.RNDr. Zbynek Kubáček Dve tváre matematiky DOD na Gymnáziu Metodova, atraktívne 

experimenty pre návštevníkov s cieľom zaujať 

 Exkurzie – Technorama - Winterthur, Svetové časticové centrum Cern, Bern - Múzeum A. 

Einsteina, Jaslovské Bohunice –jadrová elektráreň, Atlantis -  interaktívna expozícia 

 Aktivity Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ 

 V rámci Dňa otvorených dverí experimenty pod názvom Farebná chémia, dôkazy cukrov a 

bielkovín v potravinách, pôsobenie žalúdočných enzýmov na mlieko,  dôkazy nukleových kyselín 

v slinách, farebné reakcie katiónov 

 Exkurzia do Plynárenského múzea SPP 

 Exkurzia do Čističky vôd 

PK CHE 

 Aktivity Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ 

 V rámci Dňa otvorených dverí experimenty pod názvom Farebná chémia, dôkazy cukrov a 

bielkovín v potravinách, pôsobenie žalúdočných enzýmov na mlieko, dôkazy pôsobenia enzýmov 

z kvasníc a zemiakov,  dôkazy nukleových kyselín v slinách a rôznom ovocí,  delenie farieb 

pomocou papierovej chromatografie ; 

 Exkurzia do Plynárenského múzea SPP 

 Exkurzia do Čističky vôd 

 Exkurzia do bane Cígeľ 

 Exkurzia do sklární valašská Belá 

PK BIO 

 Aktivity Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ 

 V rámci Dňa otvorených dverí experimenty pod názvom Farebná chémia, dôkazy cukrov a 

bielkovín v potravinách, pôsobenie žalúdočných enzýmov na mlieko,  dôkazy nukleových kyselín 

v slinách, farebné reakcie katiónov 

 Exkurzia do Plynárenského múzea SPP 

 Exkurzia do Čističky vôd 

PK GEG   

 prednáška s pani Šoucovou na tému Japonsko 

 prednáška s pánom Koleničom na tému Indonézia 

PK DEJ 

 V oblasti mimotriednej a mimoškolskej činnosti sa uskutočnili exkurzie : 

 Krakow, Oswiecim 

 Kopčany, Skalica, Mikulčice - veľkomoravské pamiatky, prehliadka stredovekej Bratislavy s 

výkladom , Veľká Morava  - Bratislavský hrad 

 Exkurzia do Martina 

 Študenti sa v rámci výuky dejepisu zúčastnili výstav: 

 Advent a vianočné tradície    

Biedermaier -- výstava SNG  

výstava---Portréty - Mirbachov palác  

 výstava na hrade Velka Morava - priprava pracovneho listu 

 Absolvovali workshop v spolupráci s nadaciou Post Bellum na tému – život v totalite – disent. 
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 Študenti našej školy sa aktívne zapojili do dejepisnej súťaže organizovanej  mestom Cheb :" 

Československo v rokoch 1945 – 48.“  

PK OBN 

 školské kolo Olympiády ľudských práv 

 žiaci prvých ročníkov mali hodiny so školským psychológom, realizovali psychológiu v 

každodennom živote 

 prednášky o finančnej gramotnosti  

PK ETV 

 zapojenie sa do projektov Sme v škole pre etickú výchovu 

PK UKL 

 práca žiakov v tvorivých dielňach SNG v rámci predmetu Výtvarná výchova 
 návšteva BIB  
 prehliadka stálych expozícií a výstav:  Primaciálny palác,  Mestské múzeum v Starej radnici, 

Pálffyho palác 
 múzeum Milana Dobeša: expozícia Op Artu 
 výstavy fotografií: World Press Photo    
 reťazové sprevádzanie po Bratislave v rámci predmetu UKL 
 spoznávanie stredovekých pamiatok  Bratislavy v rámci predmetu DEU 
 zapojenie študentov so súťaží: Vták roka, Európa v škole 

PK HUV 

 vianočný koncert pre študentov a učiteľov 
PK INF 

 Seminár zameraný na základy jazyka HTML, CSS s lektorom Ondrejom Zvarom z FIIT STU 

 V rámci Dňa otvorených dverí – Tvorba projektov v programovacom jazyku Scratch 

PK TSV 

 Účelové cvičenie 1.ročník, 2.ročník 

 Letný kurz pohybových aktivít v prírode pre 2.ročník a 3. ročník 

 Lyžiarske kurzy pre 1.ročník, tercie a kvinty 

 Družba so základnou školou v Neusiedli am See v Rakúsku 

 Majstrovstvá školy vo: futbale (starší žiaci), mix volejbale (starší žiaci, staršie žiačky), florbale 

(mladší žiaci), vybíjanej (dievčatá), ľahká atletika (príma, sekunda, tercia) 

 Majtrovstvá obvodu: futsal (žiaci) 

PSYCHOLÓG ŠKOLY 

 Aktivity podporujúce adaptáciu v škole pre žiakov 1 ročníkov a žiakov prímy. 

 Preventívne diskusie, podľa potrieb žiakov, na témy napr. sexuálna výchova, drogy, obchodovanie 

s ľuďmi pre žiakov rôznych ročníkov. 

 Kariérne poradenstvo, testy všeobecných schopností a následné poradenstvo pri výbere vysokej 

školy pre žiakov septimy, 3 ročníkov a 4 ročníkov bilingválneho gymnázia pod vedením školského 

psychológa v spolupráci s CPPPaP.   

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA 

PK SJL 

 Olympiáda SJL- október 2015. Je organizovaná ako dobrovoľná záujmová činnosť žiakov je to 

postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať 

komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie 

a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. Úlohou členov PK je 

vypracovať trojzložkové zadania podľa stanovených pokynov, zrealizovať a zadministrovať 

školské kolo. Žiaci prejavujú pomerne veľký záujem, atraktívna je hlavne posledná zložka- ústny 

prejav na zadanú tému.  
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 Šaliansky Maťko- október 2015. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese povestí. Je určená žiakom 

nižších ročníkov osemročného gymnázia. Žiaci tu prezentujú svoje schopnosti prednesu epického 

textu.  

 Bratislavské metamorfózy- január 2016. Súťaž v prednese poézie a prózy, prebieha v troch 

kategóriách, je organizovaná na základe dobrovoľnosti, prednes hodnotí trojčlenná komisia, je to 

postupová súťaž v rámci súťaže prednesu poézie a pr   

 Organizačné zabezpečenie návštev divadelných predstavení a kultúrnych podujatí pre žiakov 

gymnázia.  

 Anasoft litera fest- autorské čítanie a beseda .    Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za 

najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického 

literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel 

do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. V rámci 

sprievodných podujatí vo vybraných školách prebiehajú besedy s  nominovanými autorrmi. Boli 

zorganizované autorské čítania a besedy s poetkou Katkou Kucbelovou, Irenou Brežnou 

i spisovateľom Michalom Hvoreckým. 

 Literárny Kežmarok.Celoslovenská literárna súťaž pre žiakov základných škôl a študentov 

stredných škôl. 

 Vráťme knihy do škôl je projekt na podporu čítania medzi deťmi a mladými ľuďmi. 

PK ANJ 

 PK ANJ zabezpečila školské  kolo Olympiády v anglickom jazyku.  PK ANJ pripravila testy a 

zabezpečila ich opravu i ústnu časť súťaže, ako aj organizačne pripravila okresné kolo 

Olympiády v anglickom jazyku.  

PK FRJ 

 PK FRJ zorganizovala školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku vo všetkých kategóriách, 

krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku a zapojila sa do medzinárodného projektu 

Európa v škole a súťaže „Spievam po francúzsky“ organizovanej Francúzskym inštitútom. 

PK CUJ, UKL 

 Európa v škole- október- február. Medzinárodný projekt spojený so súťažou. Určený je deťom a 
mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Motto tohto ročníka bolo: Európa občanom - občania Európe 

BLS 

 Noc výskumníka –Účasť na podujatí . Celoslovenská interaktívna prezentácia vedy pod záštitou 

Ministerstva školstva 

 Týždeň vedy a techniky- aktivity na FMFI UK 

 Účasť na Dni otvorených dverí  Elektrotechnickom ústave SAV 

 Účasť na Masterclasses na FMFaI UK – lekcie z časticovej fyziky (Hands on Particle Physics) 

 Návšteva SHMU na Kolibe 

 Účasť na prednáške Ministerstva živostného prostredia pri príležitosti 21. klimatickej konferencie 

konanej v Paríži (COP 21) 

PK FJL 

 Olympiáda vo francúzskom jazyku 

 súťaž „Spievam po francúzsky“, organizovaná Francúzskym inštitútom 

 účasť na Simulácii Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici. 

 beseda „Tara expéditions“ s pánom Abreu v rámci Ekotopfilmu.  
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 Účasť na súťaži video nahrávok „Prečo sa učiť po francúzsky?“ organizovaná Francúzskym 

inštitútom  

 súťaž o návrh „Odznak mesiaca frankofónie“ 

 súťaž „Jar mladých básnikov“ 

 účasť na filmovom predstavení „Loin des hommes“ v Kine Európa v rámci prehliadok 

frankofónnych filmov Crème de la crème. Beseda s režisérom filmu p. Olhsenom. 

PK NEJ 

 PK NEJ zabezpečila školské kolá Olympiády v nemeckom jazyku vo všetkých kategóriách.  

 PK NEJ zorganizovala výlet do Rakúska – koniec júna so sekundou B  

 návšteva knižnice v Goethe inštitúte – deti sa každoročne zapisujú do knižnice v Goethe inštitúte  

si knihy 

 účasť triedy kvinta  B ako divákov na celoslovenskej konverzačnej súťaži „Jugend debatiert“ 

 účasť triedy kvinta na výstave „Flüchtlinge“s odborným výkladom 

 otvorená  hodina s triedou kvinta B v rámci DOD 

 predajná výstavka nemeckej literatúry pre všetky vekové kategórie 

 príprava žiakov na skúšku DSD1 

 písomná a ústna skúška DSD 1 

PK FYZ 

 Noc výskumníka - Účasť na celoslovenskej interaktívnej prezentácii vedy pod záštitou 

Ministerstva školstva. Naše študentky zo  IV.C. Jasna Hruškovičová, Zuzana Laššáková a Katarína 

Čulíková  mali svoj stánok, v ktorom prezentovali Rubensovu trubicu vlastnej výroby  

 DOD SHMÚ -  naši žiaci ako dobrovoľníci pomáhali pri organizácii tejto akcie a prezentovali 

svoje projekty i vlastnoručne vyrobené meteorologické meracie prístroje širokej verejnosti 

 DOD na FMFI UK – účasť študentov na odborných prednáškach 

 Expert geniality show - organizovanie celoslovenskej vedomostnej súťaže aj na našej škole 

 Spolupráca s vedeckými inštitúciami: SAV, SHMÚ, FCHPT STU, FIIT STU, FMFI UK, OZ 

Planetárium pri SNM 

 Týždeň vedy a techniky - aktivity na FMFI UK,  v Prírodovednom múzeu SNM a v Starej tržnici 

 Astronomické pozorovania v spolupráci s Astronomickým krúžkom pri SNM  

 Meranie v laboratóriách katedry fyziky na FEI STU uskutočnili maturanti  

 Astronomická žatva – každoročná prednáška známeho českého astronóma a popularizátora vedy 

RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Na pôde FMFI UK 

 Odborné prednášky v Objavovni  Prírodovedného múzea v SNM -  1- 2 razy mesačne 

s význačnými vedcami, odborníkmi zo Slovenska aj z Čiech, napr.: Prvá slovenská družica, Svetlo 

základ informácie pre štúdium vesmíru, Kozmické preteky, kozmický odpad, Vznik relativistickej 

kozmológie, Teplejšie, suchšie, daždivejšie, Pozemská astronómia, Prelet Merkúra popred Slnečný 

disk, Deň Zeme, Gravitačné vlny, Slovenský projekt Amos v Chile, Žijeme v kvantovom svete?, 

Fotonika – technológia budúcnosti, Prvá slovenská družica a iné. 

PK CHE 

 Prednášky chémia a životné prostredie, prevencia proti civilizačným ochoreniam  vo Vedeckej 

cukrárni 
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 Ústav experimentálnej onkológie  prednášky o onkologických chorobách, o správnej 

životospráve. 

 Prednášky a školenia z rôznych oblastí chémie,  o toxických, rádioaktívnych, a škodlivých látkach 

pre živé organizmy  organizované  FCHPT STU, MPCMB, Prir. Fak. UK 

 Školenie o bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu organizované FCHPT STU 

 Vedenie pedagogickej praxe z chémie študentov 3. ,4. , 5. , ročníka Prír, fak. UK 

 Účasť na konferencii ZUCH v Nitre 

PK BIO 

 účasť na aktivitách a workshopoch Ligy proti rakovine, zapojenie sa do Avon pochodu proti 

rakovine prsníka 

 účasť a zisk 1. miesta v celomestskej súťaži SČK o prvej pomoci 

PK DEJ 

 Študenti našej školy sa aktívne zapojili do dejepisnej súťaže organizovanej  mestom Cheb:" Od 

vzniku Československa do konca II. Republiky“  

 V novembri sa študenti školy zúčastnili Festivalu Slobody 

PK OBN 

 Žiaci osemročného gymnázia  sa zúčastnili na viacerých súdnych pojednávaniach 

 víťaz školského kola Olympiády ľudských práv Ivar Smaho postúpil do krajského aj 

celoštátneho kola Olympiády ľudských práv 

 psychológia v každodennom živote 

PK ETV 

 zapojene sa do celoslovenskej kampane Červené stužky 

PK UKL 

 zapojenie študentov do súťaží Zelený svet, Slovensko, krajina v srdci Európy a Európa 

v škole 

 filmové predstavenia v rámci Febiofestu 

 podujatia festivalu Blaf 

 Noc múzeí a galérií 

 Bienále animácií Bratislava 

 vzdelávacie  programy a výstavy SNG: Svetlo na hrane, Košická moderna a jej kontext, 

Sochárky, Tekutá múza, Biedermeier 

PK MAT 

 zapojenie študentov do súťaží Matematická olympiáda, Pytagoriáda, MAKS, Pikomat, 

Matematický klokan, Riešky 

PK INF 

 Študentky 3. a 4. ročníka štvorročného gymnázia sa zapojili do projektu „Aj ty v IT“.  

 V rámci európskeho týždňa programovania vybraní študenti Kvarty absolvovali workshop 

Programujeme s legom a študenti 3. a 4. ročníka absolvovali workshop Vytvor si vlastnú sieť. 

Tieto akcie organizovala FIIT STU v Bratislave. 

 Členovia PK so žiakmi 3. a 4. ročníka sa zúčastnili na Seminári z matematického-počítačového 

modelovania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. 

 Súťaž iBobor 



37 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Gymnázia, Metodova 2, Bratislava za školský rok 2015/2016 

 Súťaž Zenit Webdizajn 

 Korešpondenčný seminár z programovania 

PK TSV 

 Florbal – Majstrovstvá obvodu, kraja 

 Futbal – Majstrovstvá obvodu 

 Futsal – Majstrovstvá obvodu, kraja 

 Atletika – Majstrovstvá obvodu, kraja 

 Orientačný beh – Majstrovstvá obvodu, kraja, Slovenska 

 Volejbal – Majstrovstvá obvodu 

 Basketbal – Majstrovstvá obvodu, kraja, Slovenska 

PK HUV 

 Slávik Slovenska -  máj 2016, súťaž v prednese ľudových piesní. Je určená žiakom nižších  

ročníkov osemročného gymnázia. (príma – kvarta). Žiaci tu prezentujú svoje schopnosti v 

individuálnom speváckom prejave. 

PSYCHOLÓG ŠKOLY 

 THE DARK TRIP preventívne divadelné predstavenie s problematikou drog pre študentov 

druhého ročníka. 

 Deti na nete, preventívne diskusie na tému bezpečnosti na internete, pre študentov tercie a kvarty. 

 DOD deň otvorených dverí, celodenná práca s triedou v priestoroch CPPPaP za účelom 

zlepšenia klímy v triede. 

 Besedy na tému šikana a ako sa jej brániť, pre žiakov prímy pod vedením centra KORY 

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH 

 

PK SJL 

 Okresné kolo prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - v 2. kategórii sa umiestnil Tomáš 

Všetečka na 1. mieste v prednese prózy, na 3. mieste v prednese poézie sa umiestnila Lucia 

Cáková. V 3. kategórii sa umiestnila Simona Staňová na 3. mieste v prednese poézie 

 Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - Katarína Jungová získala 3. 

miesto  

 Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko - Tomáš Všetečka získal 1. Miesto 

PK ANJ 

 Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo: Samuel Majoroš (5Af), 2.miesto 

PK NEJ 

 Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - V obvodnom kole sa žiačka Sekundy A, Dana 

Váry, umiestnila v kat. 1B na 4. mieste a Veronika Laluhová žiačka kvinty B sa v kat 2A 

umiestnila na 1. mieste 

 Krajské kolo v nemeckom jazyku – V krajskom kole sa žiačka kvinty B Veronika Laluhová v 

kat. 2A umiestnila na 3. mieste a Lea Končeková žiačka tercie B sa v kat.1C umiestnila na 6. 

mieste 
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PK FRJ 

 Petra Štefánková sa umiestnila na 1. mieste v krajskom i celoslovenskom kole Olympiády vo 

francúzskom jazyku v kategórii 1C, Emma Popjaková sa umiestnila na 2. mieste  v 

krajskom kole v kategórii 2C a Dominika Vlčková sa umiestnila na 2. mieste v kategórii 2B v 

krajskom kole Olympiády vo francúzskom  jazyku. 

 „Olympiáda vo francúzskom jazyku, školské kolo. Vynikajúco sa umiestnili Emma Popjaková 

- Okráva 

 „Spievam po francúzsky“  : Kategória 15-18 rokov, 2. miesto: Natália Mináriková 

PK INF 

 Peter Grajcar z 2.C získal diplom za úspešné riešenie letnej série 33. ročníka Korešpondenčného 

seminára z programovania 

PK FJL BLS 

 „Olympiáda vo francúzskom jazyku, školské kolo. Vynikajúco sa umiestnili Emma Popjaková 

- Okráva,  Andrej Erdelský - II.Af, Adam Baláž - V.Af  

 „Spievam po francúzsky“  : H. Mrázková získala 1. miesto v kategórii nad 18 rokov. Kategória 

15-18 rokov, 2. miesto: Natália Mináriková, 3. miesto : Nina Kucháreková, medzinárodné kolo 

v Ostrave: kategória skupiny: 3.miesto, Nina Kucháreková 

 „Odznak mesiaca frankofónie“, 1. miesto v celoslovenskom kole Nina Fillová, Viktor Krkoška 

PK CHE 

 Chemická olympiáda úspešní riešitelia v okresnom kole v kategórii D, úspešní riešitelia v 

krajskom kole v kategórii  

PK BIO 

 1. miesto v celomestskej súťaži SČK o prvej pomoci 

PK DEJ 

 Študenti školy  obsadili v krajskom kole súťaže organizovanej  mestom Cheb :" Od           vzniku 

Československa do konca II.  republiky“- 3 miesto  

PK OBN 

 Žiak Oktávy A Ivar Smaho získal prvé miesto na krajskom kole Olympiády ľudských práv a 

postúpil do celoštátneho kola. V celoštátnom kole postúpil do semifinále a obsadil štvrté miesto. 

Počas súťaže preukázal hlboké a komplexné vedomosti o vnútroštátnej i medzinárodnej ochrane 

ľudských práv. 

PK MAT 

 V okresnom kole matematickej olympiády sa zúčastnilo 11 žiakov, 7 z nich boli úspešní riešitelia. 

Natália Slobodová z Prímy B získala 1. miesto, Tereza Repková zo Sekundy B  získala 3. miesto 

a Nina Šmálová z Prímy B 9. miesto. 

 Peter Grajcár z 2.C postúpil do krajského kola matematickej olympiády v kategórii B, kde získal 

12. miesto.  

 V medzinárodnej súťaži Matematický klokan súťažilo 52 žiakov. 19-ti z nich boli úspešní riešitelia. 

 V súťaži Pytagoriáda súťažilo 113 žiakov. 15-ti z nich boli úspešnými riešiteľmi. Ľubomír Bujna 

zo Sekundy B získal 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola, kde získal 6. miesto. Maksym 

Shabatko 3. miesto, Dominika Némethová 7. miesto a Tereza Repková 7. miesto.  

PK TSV 

 Florbal (starší žiaci): Obvodné kolo 1. miesto, Krajské kolo 2. miesto  

 Florbal (staršie žiačky): Obvodné kolo 2. miesto 

 Futbal (starší žiaci): Obvodné kolo 2. miesto 

 Futsal – chlapci: Obvodné kolo 1. miesto, Krajské kolo 3. miesto 
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 Atletika: Obvodné kolo: Bujna 1. miesto (výška), Bystrian 1. miesto (60m), Volná 2. miesto 

(kriketka), 3. miesto (guľa), 2. miesto štafeta (chlapci), Krajské kolo: Bujna 4. miesto (výška), 

Bystrian (finále 60m) 

 Orientačný beh: Majstrovstvá obvodu v orientačnom behu - 2. miesto (dievčatá), 2. miesto 

(chlapci), Krajské kolo: Šmelíková 1. miesto, Papp 6. miesto, Majstrovstvá slovenska: 

Šmelíková 1. miesto, Papp 8. miesto 

 Volejbal (staršie žiačky): Okresné kolo 2. miesto 

 Basketbal (dievčatá): Obvodné kolo: 1. miesto, Krajské kolo: 1. miesto, Majstrovstvá 

Slovenska: 6. miesto 

PK HUV  

 Slávik Slovenska – Martina Olexíková, sekunda B – 3.miesto Okr.kolo, Lucia Olexíková – 

2.miesto Okr.kolo 

 

ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

 Členovia PK slovenského jazyka, cudzích jazykov a PK umenie a kultúra sa zapojili do projektu 

„Európa v škole“. Európa v škole je medzinárodný projekt  spojený so súťažou. Škola 
zorganizovala Krajské kolo súťaže výtvarných a multimediálnych prác študentov a kolektívov 

stredných škôl. PaedDr. Tamara Karelová bola aj v tomto školskom roku hlavnou koordinátorkou 

projektu „Európa v škole“, ktorý je medzinárodným projektom, do ktorého sa zapájajú žiaci od 6 

do 19 rokov vypracovaním témy, ktorú vyhlasuje Okresný úrad spoločne s Iuventou na daný 

školský rok vždy v mesiaci október. Žiaci si môžu vybrať, v ktorom jazyku budú písať danú tému. 

Víťazi za Bratislavský kraj sa zúčastnia celoslovenského kola. Členky PK slovenského jazyka a 

cudzích jazykov sa zapojili do projektu Európa v škole, posúdili a vyhodnotili práce žiakov 

Bratislavského kraja. Projekt sa týka ZŠ a SŠ, žiaci vypracujú písomnú prácu na aktuálnu tému 

vyhlásenú v októbri Okrasným úradom v spolupráci s Iuventou. Víťaz Bratislavského kraja sa 

zúčastní v apríli celoslovenského kola súťaže. Projekt koordinuje PaedDr. Tamara Karelová.  

 viacerí učitelia školy spolupracujú s NÚCEM-om ako autori úloh v projekte Zvyšovanie 

kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania 

 študenti v predmete informatika sa zapojili do projektu  „Aj ty v IT“, ktorú zastrešovala Fakulta 

informatiky a informačných technológií STU. Jeho cieľom je umožniť dievčatám spoznať 

prostredie IT, poskytovať školám a študentkám dostatočné množstvo informácií o danej oblasti 

a motivovať ich k štúdiu v tomto odbore 

 Členovia PK CHE so študentmi sa zúčastňovali seminárov a aktivít v rámci projektu Modrá škola 

– projekt venovaný problematike vody. ( Súťaž Festival vody – projekt v rámci programu Modrá 

voda.)  

 Zapojenie sa do projektu Vedecká cukráreň (organizuje Ústav vedecko-technických informácií 

MŠ SR, PK BIO, PK FYZ, PK CHE 

 študenti   sa zapojili do medzinárodnej súťaži CEMACH - Spoznaj moderný Izrael v rámci UKL 

 Bratislava objektívom detí a mládeže – Projekt, ktorý ponúka deťom a mladým ľuďom 

možnosť zapojiť sa do spolurozhodovania o živote mesta, do riešenia problémov a vytvára 

tiež pocit spoluzodpovednosti za život v meste. 
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ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 

INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

V školskom roku 2015/2016 bola na škole vykonaná komplexná inšpekčná činnosť 

s nasledovným záverom: 

V kontrolovanom gymnáziu bola celkovo dobrá úroveň riadenia. Štyri školské vzdelávacie 

programy boli veľmi dobre vypracované a priebežne aktualizované v elektronickom programe SMILE. 

V 4-ročnom a 8-ročnom štúdiu umožňovali učebné plány individuálnu profiláciu žiakov posledného 

ročníka vzdelávacích programov na základe širokej ponuky voliteľných predmetov, na ne bola 

vyčlenená takmer polovica disponibilných hodín. V bilingválnej slovensko-francúzskej sekcii, ktorá 

bola zriadená na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou, 

sa výchova a vzdelávanie realizovali podľa ŠkVP modifikovaného aj ostatnou Dohodou o činnosti 

slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií. Štúdium bolo zamerané na prírodovedné predmety, 

učebný plán tiež umožňoval diferenciáciu vzdelávania v ostatnom – 5. ročníku. K silným stránkam 

riadenia patrila aj otvorená klíma a kultúra školy na základe deklarovanej prevládajúcej vzájomnej 

podpory a spolupráce, ktorú umocňovalo zapájanie žiakov do školských a mimoškolských aktivít, či 

služby školy zabezpečené výchovným poradenstvom. Úroveň pedagogického riadenia bola dobrá, ale 

znižovali ju nedostatky vo vedení pedagogickej dokumentácie a menej efektívna činnosť predmetových 

komisií. Zlepšenie si vyžaduje vnútorný systém kontroly a hodnotenia prijímaním opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov a následnou kontrolou ich plnenia vedením školy. Gymnázium malo 

veľmi dobré personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky, ktoré umožňovali realizáciu 

školských vzdelávacích programov. Avšak využívanie materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu 

bolo na hospitovaných hodinách priemerné, najmä didaktickej techniky vrátane IKT a učebných 

pomôcok. Veľmi dobre boli hodnotené podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Celkovo 

úroveň vyučovania na sledovaných hodinách bola priemerná, ale v slovenskom jazyku a  literatúre, 

francúzskom jazyku ako prvom a druhom cudzom jazyku, francúzskom jazyku a literatúre a v 

nemeckom jazyku ako druhom cudzom jazyku vyučovanie dosahovalo dobrú úroveň. Vyučovanie 

prebiehalo v pozitívnej a priaznivej atmosfére s dôrazom na rozvíjanie poznávacích a komunikačných 

kompetencií žiakov, ktorí boli len priemerne vedení k práci s textom. Učitelia rešpektovali ich osobnosť, 

ale nie vždy ich individuálne pracovné tempo či v prípade žiakov so ŠVVP ich rozdielne vzdelávacie 

potreby. Často zadávali úlohy na praktickú aplikáciu poznatkov z danej učebnej témy. Hodnotenie 

klasifikáciou bolo sporadické, málo sa rozvíjali hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti žiakov. Zlepšenie 

si vyžaduje aj rozvíjanie občianskych a sociálnych kompetencií žiakov podporovaním ich vzájomnej 

komunikácie a spolupráce prácou vo dvojiciach alebo skupinách. Priamo na sledovaných hodinách bolo 

na nevyhovujúcej úrovni rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti využívania IKT. 

V školskom roku 2002/2003 bola v škole vykonaná komplexná inšpekcia. Z jej záverov 

vyplynulo, že riadenie školy, podmienky výchovy a vzdelávania, ako aj kvalita priebehu a výsledky 

výchovno-vzdelávacieho procesu boli na dobrej úrovni. Štátna školská inšpekcia porovnaním záverov 

z predchádzajúcej komplexnej inšpekcie so závermi z aktuálne vykonanej komplexnej inšpekcie zistila, 

že riadenie školy dosiahlo rovnakú úroveň, podmienky výchovy a vzdelávania sa zlepšili z dobrej 

úrovne na veľmi dobrú úroveň, ale celková úroveň vyučovania na hospitovaných predmetoch klesla z 

dobrej na priemernú. 
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ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH  

 

Škola má k dispozícii moderné laboratórium chémie, dve laboratóriá fyziky, dve laboratóriá 

biológie, štyri učebne informatiky, tri odborné jazykové učebne, štyri multimediálne učebne, tri učebne 

IKT s interaktívnymi tabuľami, odborná učebňa predmetov dejepis a geografia, ktorá slúži aj ako 

študovňa v mimovyučovacom čase. Ďalej sú k dispozícii tri telocvične, dve posilňovne, pohybové 

štúdio, knižnice gymnázia a bilingválnej sekcie. Škola má novovybudovaný športový areál na školskú 

a mimoškolskú pohybovú činnosť. Pre športové aktivity sú k dispozícii dve nové viacúčelové ihriská 

s umelým povrchom, prírodné futbalové ihrisko  a atletická dráha s umelým povrchom. Pre ďalšie športy 

(stolný tenis) sú k dispozícii ďalšie priestory v interiéry i exteriéry školy. 

 

ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

Správu vypracovala Zuzana Kosová (účtovníčka školy)  

 

Finančné obdobie v rozpočtovej organizácii sa vykazuje za kalendárny rok – rok 2015 

 

1. V organizácii sa v roku 2015 nevyskytli také ekonomické a organizačné skutočnosti, ktoré by 

ovplyvnili tvorbu a čerpanie rozpočtových prostriedkov. S poskytnutými finančnými prostriedkami, 

pridelenými na rok 2015 bolo nakladané tak, že do nového rozpočtového roku prešla škola bez 

záväzkov, ktoré by zaťažili rozpočet roku 2016. 

 

2. ROZPOČET   

1 719 340,-  €  z toho  - mzdy 610  1 103 651,-    € (vrátane fin. maturít, mimoriadne výsledky žiakov, 

vzdelávacie poukazy) 

- fondy 620     392 681,-    € (vrátane fin. maturít, mimoriadne výsledky 

žiakov, vzdelávacie poukazy) 

- vecné 630     216 990,52 € (vrátane fin. maturít, vzdelávacie poukazy,, 

súťaže) 

- bež. tr. 640        6 017,48 € (DNP) 

3. PRÍJMY 

     A/ PRÍJMY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU    5 475,78 €  (vrátane prenájmu byty, bufet, preplatok   

                                                                                     elektrickej energie za 2014) 

     B/ MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY        31 634,77 € (vrátane prenájmu telocvične, učebne,  

                                                                                     réžie ŠJ, dary) 

4. ČERPANIE 

Mzdy, fondy, vecné (elektrická energiu, plyn, teplo, voda, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, 

dohody, vzdelávacie poukazy, súťaže, poštové a telekomunikačné služby, sanet, výpočtová technika, 

knihy, časopisy a učebné pomôcky, všeobecný materiál, cestovné tuzemské, cestovné zahraničné 

(výmeny - Saint Pol de Leon, Lycee St, Anne d Auray, Lyceé Camille Julien, Bordeaux, Begles), 

všeobecné služby - deratizácia, dezinsekcia, čistenie kanalizácie,  revízie, technik BOZP,  OLO, údržba 

budov a priestorov, školenia, poistenie – počítače,  ochrana objektu, testy – prijímačky, palivo ako zdroj 

energie – kosačka, licencie - mzdy, účtovníctvo). 

Bežné transfery (dávky nemocenského poistenia).  
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Čerpanie mimorozpočtových finančných prostriedkov: 

za RÉŽIU : (elektrická energia, teplo, plyn, voda, telefón, prevádzkové stroje a zariadenia - čerpadlo, 

plynové panvice, škrabka zemiakov, lapač škrobu, čistiace potreby, pracovná odev, obuv, všeobecné 

služby -  údržba elektrických spotrebičov, pranie obrusov, odvoz kuchynského odpadu, revízie, 

deratizácia, čistenie kanalizácie, OLO, údržba budov a priestorov – maľovanie, odstránenie elektr. 

závad). 

za TELOCVIČNE a UČEBNE : (elektrická energia, teplo, voda).  

z DAROV : (servis serverovne). 

 

5. NEUHRADENÉ FAKTÚRY k 31. 12. 2015 :  0 € 

 

6. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

V dňoch od 5. 10. 2015 do 9. 12. 2015 Správa finančnej kontroly v Bratislave vykonala vládny audit č. 

15100045-P-15. Audítorská skupina za roky 2012, 2013 a 2014. Auditovaná osoba zistené nedostatky 

zobrala na vedomie a zabezpečí, aby sa v budúcnosti neopakovali.  

 

7. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI  
K 31.12. 2015 je fyzický stav pedagogických zamestnancov 85 z toho 3 pedagogickí zamestnanci sú 

zamestnaní na základe dohôd. V priebehu roka 2015 odišla 1 učiteľka na MD a 3 sa z RD vrátili a 2 

učiteľky ukončili pracovný pomer. K 30. 6. 2015 ukončilo pracovný pomer 13 pedagogických 

zamestnancov, z toho 4 učitelia vykonávajúcich prácu na základe dohôd a k  1. 9. 2015 nastúpilo 13 

pedagogických zamestnancov, z toho 3 vykonávajúci prácu na základe dohôd. 

V porovnaní so školským rokom 2014/2015 sa fyzický stav  pedagogických zamestnancov  znížil o 1 

učiteľa z dôvodu odchodu učiteľov so zníženým pracovným úväzkom, za ktorých nastúpili učitelia 

s vyšším pracovným úväzkom.  

 

DOTÁCIE Z OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA METODKA 

Pri škole je zaregistrované občianske združenie METODKA ako samostatný subjekt, na ktorý 

majú možnosť rodičia dobrovoľne prispievať. 

     Prostriedky tohto združenia sa využívajú na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu, 

modernizáciu učební, ako príspevok pre žiakov na školské olympiády, študentské festivaly, 

reprezentáciu školy v rôznych predmetových súťažiach. 

 

CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA 

PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 

OBLASŤ VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU 

o Pokračovať v aktualizácii školského  vzdelávacieho programu – tvorba inovovaného 

školského vzdelávacieho programu pre štvorročné, osemročné gymnázium, bilingválna 

sekcia. 

V tvorbe školského vzdelávacieho programu (4GYM, 8GYM) sa pokračovalo v súlade 

s legislatívnymi zmenami prijatými v rámci pokračujúcej reformy školstva. 

V rámci realizácie prijatého programu vzdelávania na bilingválnej sekcii boli pripravené zmeny 

maturitných skúšok a učebného plánu päťročného bilingválneho slovensko-francúzskeho 

programu. Zmeny boli prijaté v novej „Dohode o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych 

sekcií medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Francúzskej republiky“. 

  

https://www.minedu.sk/data/files/6507_franc.zip
https://www.minedu.sk/data/files/6507_franc.zip
https://www.minedu.sk/data/files/6507_franc.zip
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OBLASŤ PREVÁDZKY ŠKOLY 

o Skvalitnenie vyučovacieho procesu a  chodu školy vybudovaním špeciálnych priestorov 

Na riadenie prevádzky celej školskej siete bola dokončená jej rekonštrukcia a vznik novej 

samostatnej serverovej miestnosti, taktiež dátového uzla spolu so zmenou elektrických rozvodov 

a dátového pripojenia na zvýšenie kapacity prepojenia.  

Bola vybudovaná nová multimediálna učebňa u6, interaktívna učebňa v miestnosti 4.AF, 

rekonštrukcia učebne i4, vybudovanie odbornej učebne geografie a dejepisu, úprava učebne 

bifurkačnej učebne UZ1 – v budove na Jelačičovej. 

Boli vymaľované priestory školy (priestory tried 1. AF, 1. BF, prímy A, B, 1. A, 1. B, Septima A, 

Kvinta B, 2.A) v budove na Jelačičovej i na Metodovej, čím pokračovala obnova a skultúrnenie 

prostredia školy. 

Bola zrealizovaná rekonštrukcia budovy novej telocvične – nové okná, nová podlaha v telocvični, 

nové chrániče radiátorov v telocvični, vymaľovanie priestorov telocvične i priľahlých priestorov. 

Bol zabezpečený ďalší PC s dataprojektorom pre využívanie učiteľmi. V triedach bola uskutočnená 

oprava žalúzií, alebo výmena za nové, opravili sa šatňové skrinky v oboch budovách. 

Priebežne sú rekonštruované šatňové priestory - dokupujeme skrinky, o ktoré má mnoho žiakov 

a ich rodičov záujem. 

OBLASŤ MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI 

o ponúknuť žiakom a študentom zapojiť sa do záujmových  krúžkov  

Škola ponúkla prostredníctvom vzdelávacích poukazov rôzne typy krúžkovej činnosti pre 

zmysluplné trávenie voľného času, čím sa predchádza nežiaducim negatívnym vplyvom súčasnej 

spoločnosti. 
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SWOT ANALÝZA ŠKOLY 

(OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ REZERVY 

A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ) 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 tradícia školy 

 vysoký záujem zo strany verejnosti 

o štúdium na našej škole 

 ponuka bilingválneho štúdia 

 vyučovanie podľa progresívneho 

učebného plánu 

 rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 8-

ročnom štúdiu 

 dobrá úroveň vo vyučovaní cudzích 

jazykov 

 možnosť získať jazykový certifikát DELF, 

DSD1, DSD2 

 organizovanie výmenných pobytov do 

Francúzska a Belgicka 

 organizovanie školských akcií rôzneho 

druhu 

 pravidelne zahraničné odborné stáže 

učiteľov bilingválnej sekcie 

 pôsobenie francúzskych lektorov na 

bilingválnej sekcii 

 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

 fakultná škola 

 materiálne vybavenie školy, vybudovaný 

športový areál 

 široká ponuka záujmových krúžkov 

 úzka spolupráca s Centrom pre jazykovú 

a vzdelávaciu spoluprácu pri Francúzskom 

veľvyslanectve 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nedostatočná možnosť stabilizácie 

kvalitných učiteľov z dôvodu nízkeho 

finančného ohodnotenia 

 nevyhovujúci, zastaralý stav budov 

(opakované havárie) 

 nevyhovujúce technické vybavenie 

kuchyne pre trvalý nedostatok 

finančných prostriedkov 

 kuchyňa - nevyhovujúce personálne 

obsadenie, nedostatočná možnosť 

stabilizácie personálnu v dôsledku 

mimoriadne nízkeho finančného 

ohodnotenia 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných technológií 

 široká ponuka vzdelávacích programov 

 spolupráca školy s rodičmi 

 využívanie priestorov pre športové účely 

 

RIZIKÁ 

 

 úbytok mladých schopných ľudí 

z rezortu školstva 

 pokles reálnej štátnej podpory 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

rozvoj 
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VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ 

PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 

 

Viac ako 97% absolventov klasickej a bilingválnej sekcie úspešne pokračuje v štúdiu na 

domácich aj zahraničných vysokých školách rôzneho zamerania. 

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 

 

Škola každoročne ponúka široký výber záujmových krúžkov. V šk. roku 2015/2016  bolo vydaných 

1013 vzdelávacích poukazov, počet prijatých vzdelávacích poukazov od žiakov - 198.  

 

 

 

 Matematika - fyzika netradične 

 Volejbal starší (CH+D) 

 Florbal - mladší žiaci 

 Florbal - starší žiaci 

 Fyzikálno - astronomický 

 Chemický krúžok pre maturantov 

 Ruský jazyk I 

 Ruský Jazyk II 

 Školský časopis - NAOSTRO 

 Volejbal ml. žiačky 
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VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI ŠKOLOU A DEŤMI ALEBO ŽIAKMI, RODIČMI 

A ĎALŠÍMI FYZICKÝMI OSOBAMI A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ SA NA 
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