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§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, 

internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Spišská Nová Ves, Radničné námestie 271/8  

Adresa školy Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves 

Telefón 0915930494 

E-mail gym.misika@gmail.com 

WWW stránka cgymmisikasnv.edupage.org 

Zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Otília Berková 0915930494 gym.misika@gmail.com 

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Jana Marcinčinová   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ľubica Majzelová lubica.majzelova@gmail.com 

  Mgr. Jana Marcinčinová jana68mar@gmail.com 

      

ostatní zamestnanci Alena Duchová   

      

zástupcovia rodičov Ing. Katarína Pacáková skSNto@skgeodesy.sk 

  Ing. Martin Pačnár martin.pacnar@hengstler.com 

      

      

zástupca zriaďovateľa Mgr. Slavomír Gallik slavo.gallik@gmail.com 

  Ing. Ondrej Tabák tabakondrej@gmail.com 

  Ing. Radoslav Kollár rado.kollar.sk@gmail.com 

      

zástupca žiakov Simona Hritzová 
 

Rada rodičov 

Trieda Titul, meno, priezvisko 

I.A Mgr. Radovan Marcinčin 

II.A PhDr. Zuzana Budayová 

III.A Mgr. Lenka Jakubová 

IV.A Mgr. Jozef Sendrej 



Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK prírodovedných predmetov 
Mgr. Alexandra 

Chovancová 
MAT, FYZ, CHE, BIO, INF, GEG 

PK spoločenskovedných 

predmetov 
Ing. Ľubica Majzelová 

SJL, ANJ, TAJ, NEJ, DEJ, OBN, 

KNB 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 72 

Počet tried: 4 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 22  2 

II.A 18  0 

III.A 20  1 

IV.A 12  0 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a 

úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 51/ 37 dievčat 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 20/ 14 dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 13/ 9 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 12 / 8 dievčat 

Prijímacie konanie  

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v 

školskom roku 2019/2020 sa prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných 

vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov konalo od 19. mája 2020 do 30. 

júna 2020. 

Na základe tohto rozhodnutia boli upravené kritéria na prijímacie konanie nasledovne: 

1.) zohľadňovali sa štúdijne výsledky z koncoročnej klasifikácie 8.ročníka a z polročnej klasifikácie 

9.ročníka z: 



- povinných predmetov - MAT, SJL 

- profilových predmetov - ANJ 

- doplnkových predmetov - FYZ, GEG, DEJ, BIO, CHE 

2.) ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok 

3.) účasť a umiestnenie na súťažiach 

Po spracovaní prihlášok a pridelení bodov podľa týchto kritérii bolo vytvorené poradie 20 úspešných 

uchádzačov, z ktorých záväznú prihlášku o nástupe do školy potvrdili zákonní zástupcovia 6 žiakov. 

Neúspešní uchádzači mohli podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a vzhľadom na to, že po 

prvom kole prijímacieho konania nebol naplnený schválený počet miest v prvom ročníku 20, na 

základe odvolaní bolo po druhom mole prijatých 13 žiakov a z nich potvrdilo nástup 7 žiakov. 

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO BIS DEJ DJS FYZ FYS GEG GVP CHE CMI INF KNB KAJ 

I.A 1,55 1,95   1,32   2,27   1,91   1,91   1,27 1,05   

II.A 1,65 1,82   1,65   2,47   1,82   1,65   1,41 1,18   

III.A 1,7 1,4 1,67 1,5 1,6 2 1,75 1,95 1,8 1,7 2 1,35 1,05   

IV.A 2,25                       1 1,75 

 

Trieda MTM MAT NEJ OBN SEB SED SEF SEG SEC SEM SEY SJL SPS SPR TAJ TŠV UKL 

I.A   1,77 1,67                 1,5   1 1  A   

II.A   2,12 1,83 1,53               1,82   1 1,82  A 1,24 

III.A 2 2,05 1,5 1,6               1,6 1,5 1 1,3  A 1 

IV.A     1,67   1,67 1,5 1 1,6 1,75 1 1,8 1,67   1 1,22  A   

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I.A 22 10 7 5 0 0 0 0 0 

II.A 18 9 4 3 1 1 0 0 0 

III.A 20 10 7 3 0 0 0 0 0 

IV.A 12 6 4 2 0 0 0 0 0 

 



Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I.A 22 1304 59,27 1304 59,27 0 0,00 

II.A 18 1192 70,12 1192 70,12 0 0,00 

III.A 20 2293,5 119,14 2293,5 119,14 0 0,00 

IV.A 12 1352 112,67 1346 112,17 6 0,50 

 

Maturitná skúška 

Rozhodnutím ministra školstva SR č: 2020/9826:7-A2200 o termínoch a organizácii internej časti 

maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 boli určené  termíny a 

organizácia internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne: 

1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končilo 7. mája 2020.  

2. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, 

školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane 

teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala administratívne 

takto: 

 hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa vypočítalo ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov.(semináre z jednotlivých 

predmetov, konverzácia v anglickom jazyku). Do aritmetického priemeru známok sa 

započítavali  koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných 

dvoch ročníkov 

 aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

skontrolovali dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schválil ho predseda 

školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020  

 výsledné známky škola sprístupnila plnoletým žiakom do 12. mája 2020 

 do 15. mája 2020 žiaci mohli vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s vypočítanou známkou. 

Keďže všetci maturanti vyjadrili súhlas so známkou, bolo im vystavené a odovzdané 

maturitné vysvedčenie. 

 

 

 

 Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický jazyk B2 12 (8/4) 6 3 3  0  0 1,75 12 

Biológia   6 (3/3) 3 2 1  0  0 1,67 6 

Dejepis   2 (2/0) 1 1  0  0  0 1,50 2 

Fyzika   1 (1/0)   1  0  0  0 2,00 1 

Geografia   5 (3/2) 3 2  0  0  0 1,40 5 

Chémia   4 (3/1) 2 2  0  0  0 1,50 4 

Matematika   1 (1/0)   1  0  0  0 2,00 1 

Občianska náuka   5 (3/2) 2 3  0  0  0 1,60 5 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
  12 (8/4) 5 7  0  0 0  1,58 12 



§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor 

I.A 7902 J gymnázium 

II.A 7902 5 gymnázium 

III.A 7902 J gymnázium 

IV.A 7902 J gymnázium 

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 4 1 

Znížený úväzok 6 1 

Na dohodu 1 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 11 11 

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Účasť na olympiádach a súťažiach 

 Attomat – online matematická súťaž -2 žiaci: Zekuciová III.A 

                                                                                       Vanko I.A 

 Klokan – kat. Kadet - 9 žiakov  : Gradžilo, Grečko, Kalík, Marcinčin, Szuperáková,  

                Vanko- I.A,  

               Pacáková,Lacuš,R.Repaský - II.A 

               kat.Junior-5 žiakov   :   Jakubov, Marcinčin, Zekuciová, Vikiszály – III.A 

                                                     Temňuk - IV.A 

 Geografická olympiáda – krajské kolo -  B. Jakubov – III.A – úspešný riešiteľ 

 I Bobor - zapojených 6 žiakov - úspešný riešiteľ B. Jakubov – III.A 

 Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo – Sabol – III.A 

                                                                                           Tököly – I.A 

 Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo – Valach – I.A 

 Ekonomická olympiáda študentov stredných škôl Slovenskej republiky- školské kolo                    

Katarína Pacáková, Radovan Repaský – II.A 

             Michal Pačnár, Erik Chovan – IV.A 



  

 Piráti krásy - recitačná súťaž DKÚ, Petra Olejníková - I.A - 1.miesto v kat. poézia na 

diecéznom  kole v Spišskej Kapitule 

 ...a Slovo bolo u Boha: Petra Olejníková získala 1.miesto v kat. poézia na krajskom kole 

v Poprade a postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa však už neuskutočnilo 

 Olympiáda zo slovenského jazyka: Katarína Pacáková postúpila do krajského kola 

v Košiciach. 

 Stredoškolská odborná činnosť: Dominika Zekuciová postúpila do krajského kola v odbore 

architektúra 

 Okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu žiakov SŠ – družstvo chlapcov – 2.miesto 

Benjamín Gradžilo, Timotej Krupa – I.A, 

Marcel Kotrady – II.A 

Michal Gibala –III.A - 2.miesto. 

 Plavecká štafeta – družstvo chlapcov – 5.misto 

      Jozef Širila, Radovan Repaský, Samuel Repaský, Findura Dávid - II.A,  

      Gibala Michal a František Pľuta - III.A  

      Timotej Krupa, Benjamín Gradžilo a Andrej Kalík - I.A 

- jednotlivci: Jozef Širila – II.A – 2.misto 

 Bedminton žiakov SŠ – družstvo chlapcov: Benjamín Gradžilo - I.A 

      Dávid Findura, Samuel Repaský - II.A 

      Bruno Jakubov - III.A 

            družstvo dievčat:  Nina Pekárová - I.A,  

                                         Zuzana Budayová a Katarína Pacáková - II.A,  

 Stolný tenis žiakov SŠ - okresné kolo - družstvo chlapcov - 5. miesto  

      Timotej Krupa - I.A 

      Samuel Repaský, Širilla Jozef, Dávid Findura - II.A. 

 Basketbal SŠ - okresné kolo - družstvo chlapcov -  5.miesto 

  Timotej Krupa a Benjamín Gradžilo - I.A, 

   Findura Dávid, Širila Jozef  - II.A,  

   Michal Gibala, František Pluta, Filip Oravec, Bruno Jakubov,    

   Tomáš Vikiszály - III.A 

   Adam Bartoš a Samuel Dobrovský - IV..A. 

 

 

Žiaci I.A triedy vytvorili divadelnú scénku s názvom „La forza della parola“ (Sila slova) a žiaci II.A 

pripravili inscenáciu “Somebody to remember, s ktorými  sa chceli predstaviť na  súťaži Jazykový 

kvet. Tá sa však kvôli pandémii COVID-19 neuskutočnila. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 spoločná duchovná obnova pre žiakov a učiteľov v Starom Smokovci na začiatku školského 

roka 

 Imatrikulácia prvákov 

 dobročinná zbierka „Biela pastelka“ 

 účasť žiakov III.A na Dňoch kresťanskej kultúry  

 Stužková slávnosť 

 Akadémia pri príležitosti 100. výročia úmrtia patróna našej školy Štefana Mišíka, ktorú žiaci 

školy predstavili pri niekoľkých príležitostiach v miestnej i okolitých farnostiach 

 návšteva divadelného predstavenia „Marína Havranová“ 

 exkurzia s využitím medzipredmetových vzťahov spojená s návštevou  Slovenského múzea 

ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, pamätníka v Černovej, Butkova, 

Bratislavy a predvianočnej Viedne 

 duchovná obnova pre učiteľov v Krakove 



 Reprezentačný ples gymnázia 

 Deň otvorených dverí 

 lyžiarský výcvik pre 1.ročník na Donovaloch 

Ostatné plánované aktivity sa neuskutočnili v dôsledku zavedených opatrení na zastavenie šírenia 

koronavírusu Covid-19. 

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Dlhodobý projekt 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  - národný projekt 

Akadémia veľkých diel  

Podané projekty 

V školskom roku 2019/2020 bol školou vypracovaný projekt „Mišíkovci“ po stopách Jána Pavla II, 

ktorý sme podali v rámci výzvy programu SkolyRenovabis-2019. Tento projekt nebol úspešný. 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.02.2019 

Druh inšpekcie: tematická 

Predmet školskej inšpekcie:  

Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti – testovanie žiakov 

končiaceho ročníka 

Záver:  Dosiahnutá úroveň testovania 62,38% bola porovnateľná ako dosiahnutý priemer za 

Slovensko 62,1% a dosiahnutý priemer žiakov v teste v testovaných školách Košického kraja 62,38%. 

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Priestorové podmienky školy 

 štyri kmeňové triedy 

 dve učebne,  

 odborná učebňa biológie a chémie 

 počítačová učebňa 

 telocvičňa 

 aula 

 školská knižnica 

 



 

Materiálno-technické podmienky školy 

 všetky triedy a učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou, notebookom a dataprojektorom, 

 vyučujúci majú pracovné notebooky, 

 

 

*pozn. spomínané technické vybavenie je však zastaralé a hlavne dataprojektory si vyžadujú častú 

výmenu komponentov 

 

 škola je pripojená na internet prostredníctvom wifi, na ktorý majú žiaci aj vyučujúci vytvorený 

individuálny prístup cez prihlasovacie mena a heslá 

 počas jarných a letných mesiacov bola za pomoci farského úradu prevedená hygienická maľba 

a potrebné stavebné úpravy v triedach a v sociálnych zariadeniach 

  riešil sa problém so zachytávaním dažďovej vody v átriu kvôli navlhnutým stenám v suteréne 

budovy; v átriu boli za týmto účelom  vymenené zvody, ktoré vyusťujú do novej šachty 

v strede átria, 

 v školskom roku 2019/2020 bolo do počítačovej učebne zakúpených 10 nových počítačov, 

keďže notebooky, ktoré sa používali boli hardwerovo nepostačujúce, 

 v spolupráci s vyučujúcim INF získala škola prístup do Licenčného portálu pre školy Office 

2016 Pro; portál ponúka inštaláciu Windows 2010, Office 365 a aktuálneho antivírusového 

programu firmy Eset pre všetky školské počítače zadarmo;  žiaci aj učitelia majú vytvorený 

bezplatný prístup do online priestoru Office 365 

 do auly školy vďaka príspevkom sponzorov bolo zakúpených 80 konferenčných stoličiek. 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

 normatív v sume 222 261,00 Eur, z toho mzdy 131 805,91 Eur, odvody 51 712,46 Eur , 

prevádzka 38 742,63 Eur, 

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít: 

 prijaté finančné prostriedky 1984,00 Eur – časť týchto finančných prostriedkov vo výške 

1010,00 Eur a odvody 363,22 Eur bola použitá na odmenu vedúcich záujmových útvarov . 

Nie všetky záujmové útvary však mali splnených 60 hodín záujmových aktivít. Podľa § 9 ods. 

2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení účinnom od 2. 5. 2020 „Záujmové vzdelávanie 

poskytované školami a školskými zariadeniami podľa odseku 1 je pravidelná záujmová 

činnosť organizovaná pre žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu 

na povolanie, evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo školského 

zariadenia.“, teda bola vypustená požiadavka na rozsah najmenej 60 hodín. Na základe 

uvedeného školy, ktoré v školskom roku 2019/2020 neposkytli záujmové vzdelávanie v 

rozsahu najmenej 60 hodín, nemuseli finančné prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu. Podľa 

§ 9i  ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. „Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové 

vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na 

riešenie krízovej situácie.“ Krízovou situáciou je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo 

výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. Na základe uvedeného bolo 

možné použiť príspevok na záujmové vzdelávanie okrem záujmovej, rekreačnej, 

telovýchovnej a spoločenskej činnosti aj na iný účel. Podstatné je, že tento účel 

musel bezprostredne súvisieť so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, napr. 

nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok. 



3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 príspevok na podporu výučby talianskeho jazyka z talianskej ambasády - 1000,00 Eur 

 finančné prostriedky na maturity – 1023,00 Eur. 

 finančné prostriedky na lyžiarsky kurz - 3000,00 Eur 

 vlastné príjmy boli - 4 349,79Eur.  

 

3. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov   

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Rodičia žiakov prispievajú na školu rodičovským príspevkom, o výške ktorého sa dohodnú na 

plenárnom stretnutí rodičov na začiatku školského roka. Následne Rada rodičov rozhodne  o spôsobe 

ich využitia. 

  

V  školskom roku 2019/2020 na plenárnom stretnutí rodičov dňa 24.09.2020 bol odsúhlasený 

príspevok 20 Eur/žiak, v prípade súrodencov mladší súrodenec 10 Eur/žiak.   

Rada rodičov sa rozhodla financovať: 

 príspevok na duchovnú obnovu žiakov s pobytom   

 ( tretina z celkového nákladu na žiaka = 10 Eur na žiaka) 

 úrazové poistenie na školský rok 2020/2021 

 cestovné pri účasti žiakov na súťažiach 

 školské kolá súťaží  

( celkovo maximálne 50 Eur) 

 propagačné materiály školy ( 100 Eur) 

 príspevok na imatrikuláciu 100 Eur 

 príspevok na reprezentačný ples 100 Eur 

 sladkosti na Mikuláša 2 Eur/žiak 

 knižné odmeny na konci školského roka a pamiatkové predmety pre maturantov. 

 

Vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov je zdokladované a uložené v riaditeľni školy. 

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 príprava žiakov na štúdium na vysokých školách  

 individuálny prístup k žiakom při výchove a vzdelávaní v duchu kresťanských hodnôt 

 úspešnosť žiakov pri prijímaní na vysoké školy 

 starostlivosť o žiakov s IVVP 

 

Oblasti, v ktorých má škola nedostatky: 

 účasť žiakov na vedomostných súťažiach 

 nedostatočná technická pripravenosť na dištančnú formu vzdelávania 

 spolupráca rodičov so školou 

 nízka záujem pedagogických zamestnancov na vzdelávacích podujatiach 

 

Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania 

 zvýšiť kontrolu systematickej prípravy žiakov na vyučovanie pravidelným preverovaním 

vedomostí zo strany všetkých vyučujúcich 



 kontaktovať rodičov žiakov pri zisťovaní dôvodov absencie žiakov na vyučovaní 

 byť vzorom žiakom pri praktizovaní duchovného života a spoločenského správania sa 

 viac zapájať žiakov aj do medzinárodných projektov a súťaží 

 pomáhať žiakom pri výbere ich ďalšieho štúdia na VŠ 

 v rámci finančných možností vybaviť školu modernými učebnými pomôckami na skvalitnenie 

výuky jednotlivých predmetov 

 podporovať ďalší odborný rast pedagogických zamestnancov aj v príprave a realizácii 

dištančnej formy vzdelávania 

§ 2. ods.1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

Úspešnosť prijímania absolventov v školskom roku 2019/20 na VŠ: 

 počet žiakov v ročníku:     12 

 počet žiakov, ktorí podali prihlášku na VŠ:  12 

 počet žiakov prijatých na VŠ:   12 

 

Vysoká škola Fakulta Odbor Počet 

Univerzita Komenského 

Bratislava 

Fakulta telesnej výchovy a športu Učiteľstvo a trénerstvo 1 

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

Fakulta humanitných vied Učiteľstvo Tv - Geo 1 

Katolícka univerzita v 

Ružomberku 

Filozofická fakulta Psychológia 1 

Trnavská Univerzita v 

Trnave 

Právnická fakulta Právo 2 

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov 

Ekonomika 1 

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

Fakulta humanitných vied Učiteľstvo Bio - Geo 1 

UPJŠ v Košiciach Fakulta prírodných vied Učiteľstvo - Bio 1 

Trnavská univerzita v 

Trnave 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej 

práce 

Katedra verejného 

zdravotníctva 

1 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Fakulta humanitných a prírodných 

vied 

Učiteľstvo Bio - Geo 1 

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov 

Dopravné služby v osobnej 

doprave 

1 

*pozn. jeden žiak neupresnil informácie 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Hudobný krúžok 14  1 Mgr. Mariana UŽÁKOVÁ 

Chemický krúžok 13  1 Mgr. Alexandra CHOVANCOVÁ 

Matematika plus 9  1 RNDr. Gabriela RICHNAVSKÁ 

Nemčina v kocke 10  1 Mgr. Jana MARCINČINOVÁ 

Umelecký krúžok 16  1 Mgr. Jana MARCINČINOVÁ 



Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.  

Informácie o metódach, formách, spôsobe výučby a hodnotení počas tohto mimoriadneho obdobia 

prikladáme v osobitnej správe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


