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I.  Poslanie a vízia  

 
a) SWOT analýza školy: 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

 najefektívnejšia a najlepšia príprava  
      na VŠ oproti ostatným druhom SŠ, 
 štúdium medzi najlepšími žiakmi regiónu, 
 veľmi dobré znalosti cudzích jazykov 

v dôsledku vyššej dotácie počtu vyučovacích 
hodín cudzích jazykov, 

 možnosť alternatívneho výberu vyučovacích 
blokov na základe školského vzdelávacieho 
programu v končiacich ročníkoch, 

 možnosť podať prihlášky na všetky VŠ 
vrátane zahraničných, 

 využite a rozšírenie znalostí informačno-
komunikačných technológií v praxi, 

 kvalifikovaní a skúsení učitelia, 
 zapájanie žiakov do jednotlivých  súťaží 

a olympiád, 
 široká ponuka záujmových krúžkov, 
 možnosť a podpora ďalšieho vzdelávania 

učiteľov 
 nové multifunkčné ihrisko 

 absencia telocvične, 
 nedostatočné uznanie pedagogickej práce, 
 nedostatočná úprava vonkajšieho areálu 

školy,  
 nedostatok a nevhodnosť učebníc, 
 slabá zapojenosť  školy do projektov, 
 nedostatočná spolupráca niektorých rodičov 

žiakov s vyučujúcimi 
 

PRÍLEŽITOSTI: OHROZENIE: 

 tvorba vlastného školského vzdelávacieho 
programu zodpovedajúceho potrebám žiakov 
našej školy, 

 spracovanie a  predkladanie nových projektov  
do vyhlásených grantov, 

 zvýšenie záujmu verejnosti o dianie v škole 

 reálna hrozba poklesu počtu žiakov  
v súvislosti s demografickým poklesom 
populácie, znižujúca sa kvalita pripraveností  
na štúdium a pokles motivácie pre budúcich 
prvákov, 

 dopady hospodárskej krízy na zníženie 
finančných prostriedkov, a tým ohrozené 
vyučovania v menších skupinách, 

 neustály rast prevádzkových nákladov, 
 nedostatočne vyprofilovaný trh práce 

v regióne, 
  vysoká nezamestnanosť a sociálna bieda 

v regióne, 
 fluktuácia mladých ľudí z regiónu do 

hospodársky vyspelejších oblastí 
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b) Vízia a poslanie školy 

     Gymnázium v Sobranciach je jedinou strednou školou so všeobecnovzdelávacím zameraním 
v okrese Sobrance. Svoju činnosť začalo 14. septembra 1948 a počas svojej 66-ročnej existencie 
vychovalo viac ako 4000 absolventov.    
     Dnes je Gymnázium v Sobranciach typ strednej školy, ktorej poslaním je poskytnutie stredného 
všeobecného vzdelania denného štvorročného a denného osemročného štúdia, žiakom dvoch 
mestských a okolitých základných škôl.  
     Pretože súčasnosť kladie veľký dôraz na ovládanie cudzích jazykov a ovládanie práce s počítačmi, 
disponibilné hodiny v školskom vzdelávacom programe v nižších ročníkoch osemročného                                 
aj štvorročného štúdia sme využili na posilnenie hodín cudzích  jazykov a informatiky a v končiacich 
ročníkoch možnosť prípravy na štúdium na vysoké školy podľa výberu študentov. 
 

Vízia školy 
     Chceme sa stať vzdelávacím centrom regiónu, kde v kultúrnom prostredí, za pomoci moderných 
vyučovacích metód napomáhame všestrannému rozvoju žiakov, u ktorých sa spájajú vynikajúce 
vzdelanie s etickými hodnotami.  
Vyhodnotenie:  
     V školskom roku 2015/2016 škola dosiahla lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky v  porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi. Priemerná známka za školu v školskom roku 2015/2016 bola                              
1,49  v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 1,52.  Maturanti dosiahli priemer 1,58. Za 
pomoci moderných vyučovacích metód a efektívneho uplatnenia potenciálu pedagogických 
zamestnancov sme  napomohli  všestrannému rozvoju študentov. 
 

Poslanie školy 
     Poslaním školy je vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí a schopností každého žiaka                        
s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové a fyzické možnosti v súlade so štátnym a školským 
vzdelávacím programom a pripraviť žiaka na úspešné pokračovanie na vysokých školách. Počas štúdia 
je žiakom umožnené osvojiť si vedomosti o zákonoch spoločenských a prírodných vied, vedieť ich 
používať a aplikovať v teórii a praxi, chápať súvislosti medzi prírodnými a spoločenskými javmi.  
Vyhodnotenie: 
     V školskom roku 2015/2016 sa nám darilo napĺňať základné poslanie školy -  prípravu                                     
na vysokoškolské štúdium.  Žiaci mali možnosť vybrať si rozširujúce hodiny, a tým sa podieľali na 
tvorbe a realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Z ponúkaných blokov si žiaci štvorročného štúdia  
vybrali tieto zamerania: prírodovedné s rozšírením predmetov chémia, biológia, matematika 
a informatika a spoločenskovedné bloky so zameraním na náuku o spoločnosti a dejiny. Študenti mali 
tiež rozšírené vyučovanie v rámci anglického  ruského jazyka na lepšie zvládnutie maturitnej skúšky  
z cudzieho jazyka na úrovni B2. Na maturitnej skúške preukázali dobré znalosti a zvládnutie cieľových 
požiadaviek na maturitnú skúšku. Traja študenti neuspeli na externej časti maturitnej skúške 
z matematiky a požiadali maturitnú skúšobnú komisiu o vykonanie opravnej skúšky v mimoriadnom 
skúšobnom období (september 2016). Dvanásť študentov vykonalo dobrovoľnú maturitnú skúšku 
z predmetov: ruský jazyk, nemecký jazyk, biológia, fyzika a matematika. Z  celkového počtu                         
62 absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách 48 študentov, 12 absolventi si nepodali 
prihlášku na vysokú školu a 2 prijatí absolventi sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na vysokej škole.  
     Žiaci sa zapájali aj do vedomostných i športových súťaží, výsledky na olympiádach a iných 
vedomostných súťažiach potvrdili, že žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky a prispeli k šíreniu dobrého 
mena školy.  Rezervy však vidíme v zapájaní sa školy do projektov, čo by umožnilo zviditeľniť sa 
a tiež zlepšiť   materiálno-technické  vybavenie školy.  
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Zámery školy 
 vytvárať vhodné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, poskytnúť novú kvalitu vzdelávania 

a podporiť všestranný rozvoj žiaka, motivovať ho k tvorivému, logickému mysleniu a riešeniu 
problémov, ktoré prináša dnešná doba a pripraviť ho k náročnému vysokoškolskému štúdiu, ktoré 
si dnešná doba vyžaduje,  

 zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch a naučiť žiakov tímovo pracovať, aby boli 
schopní sa celoživotne vzdelávať  a venovať pozornosť kvalitnej príprave pri využívaní 
prostriedkov IKT, 

 podporiť  iniciatívy učiteľov v rôznych formách kontinuálneho vzdelávania, 
 vzhľadom na demografický vývoj zastaviť reálnu hrozbu poklesu počtu žiakov, 
 dosiahnuť spokojnosť žiakov a ich rodičov pri dosahovaní kvality vyučovania, zlepšiť 

komunikáciu medzi rodičmi a školou. 
Vyhodnotenie:  
     V školskom roku 2015/2016 sme pokračovali v zlepšovaní  podmienok pre vyučovanie 
prírodovedných  ako aj spoločenskovedných predmetov. Zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie 
školy, digitálna trieda s tabletami, interaktívne tabule a notebooky umožnili aktívne používanie  a 
lepšiu dostupnosť digitálnych technológií v našej škole. 
Podľa vypracovaného plánu kontinuálneho vzdelávania mali učitelia možnosť zúčastniť sa ďalšieho 
vzdelávania s cieľom zlepšiť svoje schopnosti vo využívaní IKT a zvýšiť svoje profesionálne 
kompetencie vo svojich predmetoch. Vzhľadom na neotvorenie sa mnohých programov sa 
kontinuálneho vzdelávania zúčastnilo len osem učiteľov.   
     Pre zlepšenie komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi mohli rodičia využívať služby, ktoré ponúka 
elektronická žiacka knižka, kde prostredníctvom internetu mohli priebežne sledovať prospech a 
dochádzku žiakov, čo ocenili najmä rodičia, ktorí pracujú mimo svojho bydliska a nemôžu sa osobne 
zaujímať o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa. 
Spolupracovali sme s rodičmi aj pri organizovaní rôznych podujatí v škole, k najvýznamnejším patrili  
stužkové slávnosti. Rodičia sa podieľali aj na podpore materiálno-technického vybavenia školy,                         
finančná podpora rodičovského združenia pomohla pri účasti žiakov  na rôznych súťažiach a pri 
reprezentácii školy.  
     Dbali sme na svojpomocné skrášlenie okolia školy - úpravu parku a estetizáciu školy doplnením 
násteniek. Škola uspela pri zadaní projektu na výstavbu multifunkčného ihriska, čo čiastočne vyrieši 
problém s vyučovaním telesnej a športovej výchovy. 
 

c)  Ciele v školskom roku 2015/2016 

Výchovno-vzdelávací proces v škole v  školskom roku sa riadil: 
 školským vzdelávacím programom platným od 1. 9. 2010 pre triedy: II.A, II.B, III.A, III.B, 

IV.A, SEKUNDA, TERCIA, KVARTA, SEXTA, OKTÁVA, 
 inovovaným školským vzdelávacím programom platným od 1. 9. 2015 pre triedy: PRÍMA, 

KVINTA, I.A, 
 plánom práce školy pre školský rok 2015/2016,  
 tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi pre jednotlivé predmety.  

     V oblasti výchovy a vzdelávania sa kládol dôraz na výchovu mladého človeka, ktorý vie realizovať 
plnohodnotný život, rozvíjať duchovné a kultúrne bohatstvo ľudstva, rozumie prírode a chápe miesto 
človeka vo svete. 
     Kontrolná a hospitačná činnosť v školskom roku 2015/2016 bola vykonávaná v zmysle 
vypracovaného plánu na uvedené obdobie. Na zasadnutiach predmetových komisií a na pedagogických 
poradách boli poznatky získané z hospitácií, ktoré boli vykonávané vedením školy a vzájomnými 
hospitáciami učiteľov využité na zovšeobecnenie poznatkov a zlepšenie práce. Veľký dôraz bol 
kladený na využívanie nových učebných metód a edukačných programov. 
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     Plnenie mesačných úloh bolo hodnotené  na pracovných poradách. Organizácia pedagogických rád 
a pracovných porád bola z hľadiska frekvencie, obsahu i vecnosti optimálna. V zmysle plánu práce 
školy a plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti na daný školský rok bola vykonávaná aj kontrola 
pedagogickej dokumentácie. 
     V školskom roku 2015/2016 pracovali v škole 4 predmetové komisie, ktoré svojou činnosťou  
prispeli k zlepšeniu  riadiacej, vzdelávacej a kontrolnej činnosti. 
     Z dôvodu kvalitnejšej prípravy žiakov na maturitné skúšky, ako aj prípravy žiakov na ďalšie 
štúdium, boli v školskom roku 2015/2016 rozširujúce hodiny, stanovené učebným plánom gymnázia, 
vyčlenené na voliteľné predmety a predmety, ktoré boli najviac zastúpené na maturitnej skúške. 
Vzhľadom na náročnosť predmetov, obsiahlosť učebných osnov bude treba efektívne využívať každú 
vyučovaciu hodinu a znižovať počet neodučených hodín, neprítomného učiteľa odborne zastupovať. 
    
II.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy 

Štvorročné štúdium 
     V zmysle ustanovení § 33 ods. 1 a § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a na základe Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 10/2015 zo dňa 19. 10. 2015 
určil zriaďovateľ školy jednu triedu (7902 J gymnázium) 1. ročníka denného štvorročného štúdia pre 
školský rok 2016/2017.  
     Dňa 15. 3. 2016 boli riaditeľom školy vydané a pedagogickou radou schválené kritériá pre 
prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia v školskom 
roku 2016/2017, ktoré boli zverejnené aj na webovej stránke školy. Na základe kritérií boli prijatí bez 
konania prijímacích skúšok tí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ T9-
2016 dosiahli percentuálnu úspešnosť z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 
matematika) 90% a viac. Ostatní uchádzači o štvorročné štúdium konali prijímacie skúšky v 1. kole 
prijímacieho konania z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky. V kritériách boli 
zohľadnené okrem výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2016 a výsledkov 
z prijímacích skúšok aj priemerný prospech zo ZŠ a umiestnenia v predmetových olympiádach a 
súťažiach.  

Počet žiakov školy spolu 304 
- z toho dievčat 170 
Počet tried spolu 13 
Počet žiakov v dennej forme štúdia 304 
- z toho dievčat 170 
Počet tried denného štúdia 13 
Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 0 
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium  0 
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení  0 
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 0 
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 0 
Počet žiakov, ktorí prestúpili na základnú školu 0 
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu vzdelávania 1 
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 
Počet žiakov, ktorí študujú v zahraničí 3 
Iný dôvod zmeny  0 
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     Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. roku 2016/2017 sa konali             
v 1. kole prijímacieho konania dňa 9. 5. 2016   v prvom termíne a 12. 5. 2016 v druhom termíne. Do            
2. kola (21. 6. 2016) sa neprihlásil ani jeden žiak. Z celkového  počtu 51  žiakov prihlásených v 1. kole 
bolo prijatých a zapísaných 27 žiakov (z toho 4 žiaci boli prijatí bez konania prijímacích skúšok a 2 
žiaci boli prijatí na odvolanie), 14 prijatých žiakov sa nezúčastnilo zápisu na štúdium, 2 žiaci neboli 
prijatí, pretože nesplnili kritériá pre prijatie na štúdium a 7 žiakov sa prijímacích skúšok nezúčastnilo. 
Počet prijatých a zapísaných žiakov, ktorí v školskom roku 2016/2017 nastúpili do 1. ročníka denného 
štvorročného štúdia je 27 žiakov.  
Osemročné štúdium 
     V zmysle ustanovení § 64 ods. 4 a  § 161 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle                
§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
stanovil Okresný úrad v Košiciach, odbor školstva, listom zo dňa 14. 9. 2015 (č. j. OU-KE-OS1-
2015/033873-9) pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného osemročného štúdia (študijný odbor  
7902 J gymnázium) pre školský rok 2016/2017 otvoriť jednu triedu s počtom 26 žiakov.  
     Dňa 15. 3. 2016  boli riaditeľom školy vydané a pedagogickou radou schválené kritériá pre 
prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu denného štúdia v školskom 
roku 2016/2017, ktoré boli zverejnené aj na webovej stránke školy. Uchádzači o osemročné štúdium 
konali prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky. V kritériách boli 
zohľadnené okrem výsledkov z prijímacích skúšok aj priemerný prospech zo ZŠ a umiestnenia 
v predmetových olympiádach a súťažiach.  
     Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného osemročného štúdia v školskom roku 2016/2017                              
sa konali v 1. kole dňa 9. 5. 2016 a v 2. kole dňa 21. 6. 2016. Z celkového počtu 19 žiakov 
prihlásených v 1. kole a 2 žiakov prihlásených v 2. kole prijímacieho konania bolo prijatých 
a zapísaných 20 žiakov. Počet prijatých a zapísaných žiakov, ktorí v školskom roku 2016/2017 
nastúpili do 1. ročníka denného osemročného štúdia je  19 žiakov.  
 

 
 
IV.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  
 
     Na pedagogickej rade konanej dňa 11. mája 2016 bolo za II. polrok šk. roka 2015/2016 
klasifikovaných 62 žiakov končiacich ročníkov.  
Triedni učitelia zhodnotili dochádzku a správanie žiakov a udelili:   

 pochvalu za výborný prospech a vzornú dochádzku počas celého štúdia (21 žiakov). 
Riaditeľ školy udelil: 

 tričko s logom školy a finančnú odmenu za reprezentáciu školy počas celého štúdia (3 žiaci), 
 knižnú odmenu a finančnú odmenu za reprezentáciu školy počas celého štúdia (1 žiak), 
 knižnú odmenu a tričko s logom školy za reprezentáciu školy počas celého štúdia (1 žiak), 
 knižnú odmenu za reprezentáciu školy (1 žiak), 
 knižnú odmenu za výborný prospech a vzorné správanie počas celého štúdia (21 žiakov), 
 vecné ceny s logom školy za reprezentáciu školy v projektoch (14 žiakov),  

Prijímacie konanie pre šk. rok 2016/2017 1. kolo 2. kolo 

Zapísaní 
žiaci   

Stav k  
15.9.2016 Kód Odbor 

P
lá

n 
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ri

hl
ás

en
í 

P
ri

ja
tí
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ri
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í 
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tí

 

7902 J  gymnázium (štvorročné) 30 51 41 - - 26 29 
7902 J  gymnázium (osemročné) 26 19 19 2 1 20 19 
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 tričko s logom školy za aktívnu pomoc pri prezentácii školy (1 žiak), 
 tričká s logom školy za reprezentáciu školy v šport. súťažiach počas celého štúdia (9 žiakov). 

     Na  pedagogickej  rade konanej  dňa 27. júna 2016 bolo klasifikovaných 239 žiakov gymnázia               
za II. polrok šk. roka 2015/2016. Traja žiaci osemročného štúdia absolvovali v šk. roku 2015/2016 
štúdium v zahraničí, jedna žiačka mala individuálny študijný plán.          
Triedni učitelia zhodnotili dochádzku a správanie žiakov a udelili:  

 pochvalu za výborný prospech, vzornú dochádzku, vzorné správanie a za reprezentáciu školy (53 
žiakov), 

 pochvala za vzornú dochádzku (6 žiakov), 
 pokarhanie triednym učiteľom (3 žiaci). 

Riaditeľ školy udelil žiakom za reprezentáciu školy: 
 finančnú odmenu a tričko s logom školy vo vedomostných,  speváckych a jazykových súťažiach 

(2 žiaci), 
 finančnú odmenu a knižnú odmenu vo vedomostných súťažiach (2 žiaci), 
 knižnú odmenu vo vedomostných súťažiach (4 žiaci), 
 knižnú odmenu a tričko s logom školy vo vedomostných a recitačných súťažiach (3 žiaci), 
 knižnú odmenu vo vedomostných,  speváckych a jazykových súťažiach (9 žiakov), 
 tričko s logom školy (10 žiakov). 
 pokarhanie riaditeľom školy (1 žiak). 

     Úlohou školy bolo aj v školskom roku 2015/2016 dosahovať čo najlepšie výsledky v mimoškolskej 
činnosti, záujmových krúžkoch, predmetových olympiádach, stredoškolskej odbornej činnosti, a tým 
zvyšovať imidž školy v našom regióne.  

 
Zhodnotenie vývoja na strednej škole:  
     Dochádzka žiak do školy je ukazovateľ, ktorý sa priamo úmerne odzrkadľuje na výsledkoch školy, 
preto nemôžeme byť spokojní s výsledkami v dochádzke, napriek tomu, že sa znížil priemer 
vymeškaných hodín na žiaka. Mierne klesol aj priemerný počet neospravedlnených hodín na žiaka.  
 
Priemerný prospech za školu:                                Priemerný počet vymeškaných hodín za školu: 

 
 
 

1,40
1,45
1,50
1,55
1,60

0,00
50,00

100,00
150,00

Školský rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Priemerný prospech za školu: 1,59 1,56 1,52 1,49 
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za školu  100,22 95,05 94,12 80,70 
 
z toho: 
 

neospravedlnených   0,28 0,24 0,06 0,05 

ospravedlnených   99,94 94,81 94,06 80,65 
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1)  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016  v študijných odboroch   
s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
2)  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016  v študijných odboroch  

s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 
 

 

* 3 žiaci (príma - 2 žiaci, kvinta - 1 žiačka) študovali v šk. roku 2015/2016 v zahraničí a nevykonali rozdielové 
skúšky.      
 
 

 

Prospech žiakov 
Vymeškané  hodiny  

na žiaka za školský rok  
s 

vyznamenaním 
veľmi dobre prospeli neprospeli ospravedlnené neospravedlnené 

Študijný odbor:  7902 J  gymnázium 
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1. 32 13 0,40 16 0,50 3 0,10 0 0 2305 72,03 0 0 

2. 44 22 0,50 13 0,30 9 0,20 0 0 3416 77,63 0 0 

3. 39 18 0,46 13 0,33 8 0,21 0 0 3842 98,51 3 0,07 

4. 29 13 0,45 10 0,34 6 0,21 0 0 2200 75,86 8 0,27 

Spolu 144 66 0,46 52 0,36 26 0,18 0 0 11763 81,69 11 0,08 

 Prospech žiakov 
Počet vymeškaných hodín  

na žiaka za rok  
s 

vyznamenaním 
veľmi dobre prospeli neprospeli 

nekla-
sifik. 

ospravedlnené neospravedlnené 

Študijné odbory: 7902 J  gymnázium  / 7902 5 gymnázium 
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1. 31* 29 1,00 0 0 0 0 0 0 2 1869 64,45 0 0 
2. 21 18 0,86 3 0,14 0 0 0 0 0 1382 65,81 0 0 

   3. 21 18 0,86 3 0,14 0 0 0 0 0 1521 72,43 0 0 
4. 17 10 0,59 5 0,29 2 0,12 0 0 0 1083 63,71 0 0 
5. 13* 7 0,58 1 0,08 4 0,34 0   0 1  556 46,33 1 0,08 
6. 24 16 0,67 8 0,33 0 0 0   0 0 2593 108,04 0 0 
7.               
8. 33 17 0,52 2 0,06 14 0,42 0 0 0 3510 106,36 3 0,09 

Spolu 160* 115 0,73 22 0,14 20 0,13 0 0 3 12514 79,71 4 0,03 
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3)  Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 

     V šk. roku 2015/2016 ukončilo školu 62 žiakov maturitných ročníkov. Príprava a realizácia 
maturitnej skúšky prebehla v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na 
stredných školách, vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z 
cudzieho jazyka a vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z.z. 
Maturitné skúšky sa uskutočnili v termíne:    

 externá časť a písomná forma internej časti od 16. marca 2016 do 18. marca 2016, 
 ústna forma internej časti od 23. mája 2016 do 26. mája 2016.  

     Zo 62 prihlásených žiakov vykonalo externú časť maturitnej skúšky 59 žiakov úspešne a 3 žiaci 
neúspešne. Písomnú formu internej časti a ústnu formu maturitnej skúšky vykonali úspešne všetci 
žiaci. Ústnu formu internej časti dobrovoľnej maturitnej skúšky konalo 12 žiakov z 18 prihlásených 
žiakov (6 študenti sa dobrovoľnej maturitnej skúšky z matematiky nezúčastnili).  
 
Celkové hodnotenie MS   
 
a)  riadne skúšobné obdobie – máj 2016 

 
 
 
 
 
 

 
b) mimoriadne skúšobné obdobie – september 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Externá časť MS 
 
 

 

 

     

 
Interná časť MS – písomná forma 

 
 
 
 
 
 
 

Kód 
odboru 

Názov 
odboru 

Prospeli Neprospeli SPOLU 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J  
gymnázium 

29 - - - 29 - 
7902 5  30 - 3 - 33 - 

SPOLU  59 - 3 - 62 - 

Kód 
odboru 

Názov 
odboru 

Prospeli Neprospeli SPOLU 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J  
gymnázium 

- - - - - - 
7902 5  2 - 1 - 3 - 

SPOLU  2 - 1 - 3 - 

PREDMET 
POČET 

ŽIAKOV 
HODNOTENIE  

Slovenský jazyk 62 55,5 % 52,9 ‰ 
Anglický jazyk - úroveň B2 54 51,9 % 30,6 ‰ 
Ruský jazyk     - úroveň B2 8 41,4 % 40,9 ‰ 
Matematika 15 36,7 % 24,9 ‰ 

PREDMET 
POČET 

ŽIAKOV 
HODNOTENIE  

Slovenský jazyk 62 79,20 % 

Anglický jazyk -  úroveň B2 54 70,27 % 

Ruský jazyk       - úroveň B2 8 81,25 % 
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Interná časť MS – ústna časť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analýza prospechu: 
     Výsledok externej časti MS nesplnil naše očakávania. V internej časti MS sa zhoršil priemerný 
prospech vo väčšine  maturitných predmetoch. Výsledný priemer internej časti MS sa oproti minulému 
roku zhoršil.  
Opatrenia na zlepšenie výsledkov externej časti maturitnej skúšky: 
 venovať väčšiu pozornosť príprave žiakov na všetky formy a časti MS - zaradiť už od začiatku 

štúdia žiaka do jeho vzdelávacieho procesu také typy úloh, na ktorých sa overujú vedomosti                   
v externej časti maturitnej skúšky, 

 premyslieť a zaviesť efektívnu prípravu maturantov na MS od začiatku školského roka zameranú 
na získavanie zručností potrebných pre úspešné zvládnutie EČ MS, hlavne v cudzích jazykoch, 

 využiť všetky formy motivácie u žiakov maturitného ročníka na úspešné ukončenie štúdia, 
 zefektívniť systém kontroly neúčasti maturantov na vyučovaní, najmä na predmetoch z ktorých 

maturuje. 
 
V. Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu  

a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 
     Gymnázium v Sobranciach je typ strednej školy, ktorá v šk. roku 2015/2016 poskytovala žiakom 
základných škôl na ďalšie vzdelávanie dva druhy denného štúdia: 

 štvorročné:  bez zamerania  - kód študijného odboru 7902 J  
 osemročné:  bez zamerania  - kód študijného odboru 7902 J / 7902 5. 

                         
 

Povinné predmety MS Spolu 
Počet žiakov s prospechom Priemerná 

známka 1 2 3 4 5 
Slovenský jazyk a literatúra 62 41 12 9 - - 1,48 
Anglický jazyk 57 28 19 10 - - 1,68 
Nemecký jazyk 6 3 2 1 - - 1,66 
Ruský jazyk 11 9 2 - - - 1,18 
Dejepis 24 9 11 4 - - 1,79 
Geografia 4 3 1 - - - 1,25 
Občianska náuka 26 12 4 10 - - 1,92 
Biológia 23 16 4 3 - - 1,43 
Fyzika 3 2 1 - - - 1,33 
Chémia 13 7 5 - 1 - 1,61 
Informatika 10 4 3 3 - - 1,90 
Matematika 9 5 1 3 - - 1,78 
Spolu  139 65 43 1 - 1,58 
Predmety dobrovoľnej MS 
Nemecký jazyk 2 2 - - - - 1,00 
Ruský jazyk 2 2 - - - - 1,00 
Biológia 1 - 1 - - - 2,00 
Fyzika 1 1 - - - - 1,00 
Matematika 6 6 - - - - 1,00 
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Štvorročné štúdium: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osemročné štúdium: 
 

 

Poznámky:    * štúdium v zahraničí (3 žiaci). 
 
1) Učebné plány osemročného štúdia - odbor: 7902 J  a 7902 5 gymnázium 
 
Žiaci denného osemročného štúdia mali rozvrhnuté vyučovacie predmety a hodiny podľa týchto 
učebných plánov: 

 
 

Rámcový učebný plán pre gymnáziá s vyučovacím jazykom  slovenským s 8-ročným štúdiom 
7902 J a 7902 5 gymnázium – pre triedy PRÍMA, KVINTA 

 
 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 
Vzdelávacia  

oblasť 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Počet hodín  

Povinné predmety 7902 J 7902 5 ŠVP+DH ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 4 5 5 3 3 4 4 31+2 

81 
Anglický jazyk 5 4 4 4 4 4 3 4 30+2 
Nemecký jazyk 
Ruský jazyk 

2 2 3 3 3 3 3 4 20+3 

Matematika  
a práca s informáciami 

Matematika 5 4 4 4 5 4 3 - 29 
35 

Informatika 1 1 1 1 2 2 2 - 6+4 

Človek a príroda  
Fyzika 1 2 2 2 2 2 2 - 11+2 

32 Chémia - 2 2 2 3 3 1 - 10+3 
Biológia 2 2 1 1 3 3 2 - 11+4 

Človek a spoločnosť 
Dejepis 1 2 2 2 2 2 2 - 11+2 

26 Geografia 1 1 2 1 2 2 1 - 8+2 
Občianska náuka 1 1 1 1 - 2 1 - 7 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 - - - - - - 2 6 

Vzdelávacie  
programy školy 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch  
 v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. 4. SPOLU 
Študijné odbory  
denné štúdium 

ŠkVP triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

7902 J 2015 1 32 2 44 2 39 1 29 6 144 

Celkom 1 32 2 44 2 39 1 29 6 144 

Vzdelávacie  
programy školy 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch  
 v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SPOLU 

Študijné odbory  
denné štúdium 

ŠkVP triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

7902 J 
2015 

1 31 1 21 1 21 1 17 - - - - - - - - 4 90 
7902 5 - - - - - - - - 1 13 1 24 - - 1 33 3 70 

Celkom 1 31* 1 21 1 21 1 17 1 13* 1 24 - - 1 33 7 160 
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Hudobná výchova 1 1 - - - - - - 2 
Umenie a kultúra - - - - - - 1 1 2 

Človek a hodnoty Etická výchova 
Náboženská výchova 

1 1 1 1 1 1 - - 6 6 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 

SPOLU:  hodiny povinných predmetov  202  

Disponibilné hodiny (DH) 4* 4+9* 41 

SPOLU:  hodiny povinných predmetov + disponibilné hodiny 243 

* semináre a bloky 
 
Poznámky: 
1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený. 
2) Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže zaviesť iné 

organizačné formy vyučovania, napríklad blokové vyučovanie. 
3) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 
4) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
5) Cudzie jazyky sa vyučujú dva: anglický jazyk (povinný pre všetkých žiakov), 

                                                  nemecký a ruský jazyk (podľa výberu žiaka).  
6) Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety nie sú 

klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/absolvovala“. Na 
vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno 
spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. 
Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 

7) Pri vyučovaní predmetu na počítačoch triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel 
jeden žiak. 

8) Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v 
predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. 

9) Súčasťou výchovy a vzdelávania  je  kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné 
športy (lyžiarsky kurz) v 5. ročníku, so zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz plávania) 
v 6. ročníku a v 7. ročníku je Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ), ktorý je súčasťou plánu 
práce školy. Účelové cvičenia sa uskutočňujú priamo v teréne. Realizácia lyžiarskeho 
a plaveckého kurzu závisí od počtu prihlásených žiakov. 

10) Žiaci v 7. a 8. ročníku z dôvodu väčšej možnosti výberu seminárov si môžu voliť aj nepovinný 
seminár, ktorý bude hodnotený slovne „absolvoval/absolvovala“. 

11) Hodiny vyznačené hviezdičkou (*) sú rozširujúce hodiny v rámci voliteľných hodín: 
          4 hodiny voliteľný predmet (2+2) a 13 hodín voliteľné predmety podľa blokov:  
                                                        4 hodiny voliteľný predmet (2+2),   
                                                        9 hodín v bloku: prírodovedný, humanitný, ekonomický, technický.     

V bloku sú predmety dotované 3 hodinami a podľa záujmu žiakov je možné vytvárať skupiny 
predmetov zmenou bloku.  
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Rámcový učebný plán pre gymnáziá s vyučovacím jazykom  slovenským s 8-ročným štúdiom 
7902 J a 7902 5 gymnázium – pre triedy SEKUNDA, TERCIA, KVARTA, SEXTA, OKTÁVA 

 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 
Vzdelávacia 

oblasť 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Počet hodín za  

Povinné predmety 7902 J 7902 5 predmet ročník 

Jazyk  
a komunikácia 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

4+1 4 5 5 3 3 3+1 3+1 30+3 

70 Anglický jazyk 3+2 3+2 3+1 3+1 4 4 4 4 28+6 
Nemecký jazyk 
Ruský jazyk 

1+1 1+1 1+2 1+2 2+1 2+1 2+1 2+1 12+10 

Človek,  
príroda  
a pohyb 

Biológia 1+1 1+1 1 1+1 2+0,5 3 1+1 - 10+4,5 

53 

Chémia 0,5 0,5+0,5 1 2 2+0,5 2+1 1 - 9+2 
Geografia 1+0,5 1 1+1 1+1 1+0,5 2 1 - 8+3 
Fyzika 1 1 2 1+1 2+0,5 2+1 1 - 10+2,5 
Telesná  
a šport. výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Človek,  
hodnoty  
a spoločnosť 

Dejepis 1 1+1 1+1 2 2 2 2 - 11+2 

31 

Občianska náuka 1 1 0,5 0,5 - - 2 1 6 
Umenie a kultúra - - - - 1 1 1 1 4 
Výchova umením - - 0,5 0,5 - - - - 1 
Hudobná výchova 1 1 - - - - - - 2 
Výtvarná výchova 1 1 - - - - - - 2 
Etická výchova 
Nábožen. výchova 

1 1 0,5+0,5 0,5+0,5 1 1 - - 5+1 

Matematika  
a práca  
s informáciami 

Matematika 4 3+1 4 4 4 3 3 1+1 26+2 
33 Informatika 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+1 0,5 1+1 1+1 1 - 5+4 

Technika - 1 1 - - - - - 2 

SPOLU:  povinné predmety  23 23 24 24 27 28 24 14 187 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
Povinne voliteľné  predmety 6 6 6,5 6,5 4 4 7* 16* 56 
SPOLU:  povinné predmety 
       + povinne voliteľné predmety 29 29 30,5 30,5 31 32 31 30 243 

* semináre a bloky 
 
Poznámky: 
1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený. 
2) Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže zaviesť iné 

organizačné formy vyučovania, napr. blokové vyučovanie (možná v predmete výtvarná  výchova). 
3) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 
4) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
5) Cudzie jazyky sa vyučujú dva: anglický jazyk (povinný pre všetkých žiakov),  

                                                  nemecký a ruský jazyk (podľa výberu žiaka).  
6) Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety nie sú 

klasifikované,  na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/absolvovala“. 
7) Pri vyučovaní predmetu informatika delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel 

jeden žiak. 
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8) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania je  kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na 
zimné športy (lyžiarsky kurz) v 5. ročníku, so zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz 
plávania) v ucelenom10-hodinovom celku v 2. a 6. ročníku a v 7. ročníku je Kurz ochrany života a 
zdravia (KOŽAZ), ktorý je súčasťou plánu práce školy. Účelové cvičenia  sa uskutočňujú  priamo 
v teréne. Realizácia lyžiarskeho a plaveckého kurzu závisí od počtu prihlásených žiakov. 

9) Hodiny vyznačené červenou farbou sú rozširujúce hodiny v rámci voliteľných hodín. Ak je hodina 
navýšená  o 0,5 hodiny, vyučuje sa polročne.  

10) Z povinne voliteľných predmetov boli zavedené tieto predmety:  
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Učebné plány štvorročného štúdia - odboru: 7902 J  gymnázium 
 
Žiaci denného štvorročného štúdia mali rozvrhnuté vyučovacie predmety a hodiny podľa týchto 
učebných plánov: 
 

ISCED 3  Rámcový učebný plán pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským 
so 4-ročným štúdiom 

7902 J gymnázium – pre triedu I.A 
 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 

Vzdelávacia oblasť 
Ročník 1. 2. 3. 4. Počet hodín 

Povinné predmety 7902 J ŠVP+DH ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 4 4 12+2 

38 
Anglický jazyk 4 4 3 4 14+1 
Nemecký jazyk 
Ruský jazyk 

3 3 3 4 12+1 

Matematika  
a práca s informáciami 

Matematika 5 4 3 - 12 
15 

Informatika 2 2 2 - 3+3 

Človek a príroda  
Fyzika 2 2 2 - 5+1 

16 Chémia 3 3 1 - 5+2 
Biológia 3 3 2 - 6+2 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

8. ročník - 13 hodín 

4 hodiny 
každý žiak sa 
zapíše  
na dva semináre: 
 

konverzácia v anglickom jazyku seminár z chémie 
konverzácia v nemeckom jazyku seminár z informatiky 
konverzácia v ruskom jazyku seminár z literatúry 
seminár z biológie seminár z matematiky 
seminár z dejepisu spoločenskovedný seminár 
seminár z fyziky - 

9 hodín v bloku: 
(v bloku boli 
 predmety dotované  
pre jeden predmet  
3 hodinami) 

prírodovedný  (biológia, chémia, geografia) 

humanitný       (dejepis, náuka o spoločnosti, cudzie jazyky) 

ekonomický    (matematika, cudzie jazyky, ekonomika) 
technický        (matematika, informatika, fyzika) 

v bloku  
boli predmety: 

anglický jazyk - úroveň B2 
ruský jazyk - úroveň B2 
materinský jazyk a literatúra 
anorganická a analytická chémia 
cvičenia z matematiky 

cvičenia z informatiky 
dejiny 
programovanie v informatike 
náuka o spoločnosti 
všeobecná biológia 
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Človek a spoločnosť 
Dejepis 2 2 2 - 6 

13 Geografia 2 2 1 - 4+1 
Občianska náuka - 2 1 - 3 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra - - 1 1 2 2 

Človek a hodnoty Etická výchova  
Náboženská výchova 

1 1 - - 2 2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 8 

SPOLU: hodiny povinných predmetov 94 

Disponibilné hodiny (DH) 4* 9+4* 30 

SPOLU: hodiny povinných predmetov + disponibilné hodiny 124 

       * semináre a bloky 

Poznámky: 
1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený. 
2) Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže zaviesť iné 

organizačné formy vyučovania, napríklad blokové vyučovanie. 
3) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 
4) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
5) Cudzie jazyky sa vyučujú dva: anglický jazyk (povinný pre všetkých žiakov), 

                                                  nemecký a ruský jazyk (podľa výberu žiaka.  
6) Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety nie sú 

klasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/absolvovala“. Na 
vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať 
žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak 
počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, 
možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 

7) Pri vyučovaní predmetu na počítačoch triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom počítači  sedel 
jeden žiak. 

8) Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch 
fyzika, chémia, biológia, matematika. 

9) Súčasťou výchovy a vzdelávania  je kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné 
športy (lyžiarsky kurz) v 1. ročníku, so zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz plávania) 
v 2. ročníku a v 3. ročníku je Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ), ktorý je súčasťou plánu 
práce školy.  Účelové cvičenia  sa uskutočňujú  v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Realizácia 
lyžiarskeho a plaveckého kurzu závisí od počtu prihlásených žiakov. 

10) Žiaci v 3. a 4. ročníku z dôvodu väčšej možnosti výberu seminárov si môžu voliť aj nepovinný 
seminár, ktorý  bude hodnotený slovne „absolvoval/absolvovala“. 

11) Hodiny vyznačené hviezdičkou (*) sú rozširujúce hodiny v rámci voliteľných hodín: 
             4 hodiny voliteľný predmet (2+2) a 13 hodín voliteľné predmety podľa blokov:  
                                                        4 hodiny voliteľný predmet (2+2),   
                                                        9 hodín v bloku: prírodovedný, humanitný, ekonomický, technický.     

V bloku sú predmety dotované 3 hodinami a podľa záujmu žiakov je možné vytvárať skupiny 
predmetov zmenou bloku.  
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ISCED 3  Rámcový učebný plán pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským  
so 4-ročným štúdiom 

7902 J gymnázium – pre triedy II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A 
 
 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

Vzdelávacia oblasť 
Ročník 1. 2. 3. 4. Počet hodín za 

Povinné predmety 7902 J predmet ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra3 3 3+1 3+1 12+2 

36 
Anglický jazyk 4 4 4 4 16 
Nemecký jazyk 
Ruský jazyk 

2+1 2+1 2+1 2+1 8+4 

Človek, 
príroda a pohyb 

Biológia 2+0,5 3 1+1 - 6+1,5 

28 
Chémia 2+0,5 2+1 1 - 5+1,5 
Geografia 1+0,5 2 1 - 4+0,5 
Fyzika 2+0,5 2+1 1 - 5+1,5 
Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

Človek, 
hodnoty a spoločnosť 

Dejepis 2 2 2 - 6 

15 
Občianska náuka - - 2 1 3 
Umenie a kultúra 1 1 1 1 4 
Etická výchova  
Náboženská výchova 

1 1 - - 2 

Matematika  
a práca s informáciami 

Matematika 4 3 3 1+1 11+1 
14 

Informatika 1+1 1+1 1 - 3+2 
SPOLU: povinné predmety 27 28 24 14 93 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
Povinne voliteľné hodiny 4 4 7* 16* 31 

SPOLU:  povinné + povinne voliteľné predmety 31 32 31 30 124 

      * semináre a bloky 
 

Poznámky: 
1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený. 
2) Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže zaviesť iné 

organizačné formy vyučovania, napríklad blokové vyučovanie. 
3) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 
4) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
5) Cudzie jazyky sa vyučujú dva: anglický jazyk (povinný pre všetkých žiakov),  

                                                  nemecký a ruský jazyk (podľa výberu žiaka).  
6) Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety nie sú 

klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/absolvovala“. 
7) Pri vyučovaní predmetu na počítačoch triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom počítači  sedel 

jeden žiak. 
8) V každom ročníku sa na jednej hodine biológie, fyziky a chémie týždenne trieda delí na dve 

skupiny, ktoré môžu byť využité na laboratórne cvičenia. 
9) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania je kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na 

zimné športy (lyžiarsky kurz) v 1. ročníku, so zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz 
plávania) v 2. ročníku a v 3. ročníku je Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ), ktorý je súčasťou 
plánu práce školy. Účelové cvičenia  sa uskutočňujú  v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Realizácia 
lyžiarskeho a plaveckého kurzu závisí od počtu prihlásených žiakov. 

10) Predmet umenie a kultúra možno v rámci potreby odučiť v dvojhodinových alebo väčších blokoch    
  podľa možností školy. 
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11) Vyučovacia hodina navýšená o 0,5 hodiny sa bude vyučovať polročne.  
12) Hodiny vyznačené červenou farbou boli rozširujúce hodiny v rámci týchto povinne voliteľných  

   predmetov: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2015/2016 podiel absolventov na trhu práce 

 
 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných odborov po ukončení školského roku 2015/2016 

 

Poznámka:  Na vysoké školy sa hlásilo 53 žiakov zo 62 maturantov, 1 žiačka je na rodičovskej dovolenke 

 
 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 
   3. ročník - 4 hodiny   

každý žiak sa zapíše 
na 2 semináre: 
 

konverzácia v anglickom jazyku seminár z chémie 
konverzácia v nemeckom jazyku seminár z informatiky 
konverzácia v ruskom jazyku seminár z literatúry 
seminár z biológie seminár z matematiky 
seminár z dejepisu spoločenskovedný seminár 

4. ročník - 13 hodín 

4 hodiny  
každý žiak sa 
zapíše  
na 2 semináre: 

konverzácia v anglickom jazyku seminár z chémie 
konverzácia v nemeckom jazyku seminár z informatiky 
konverzácia v ruskom jazyku seminár z literatúry 
seminár z biológie seminár z matematiky 
seminár z dejepisu spoločenskovedný seminár 
seminár z fyziky - 

9 hodín v bloku: 
(v bloku boli 
predmety dotované 
pre jeden predmet 
 3 hodinami) 

prírodovedný   (biológia, chémia, geografia) 
humanitný       (dejepis, náuka o spoločnosti, cudzie jazyky) 
ekonomický     (matematika, cudzie jazyky, ekonomika) 

technický         (matematika, informatika, fyzika) 

v bloku  
boli predmety: 

anglický jazyk - úroveň B2 
ruský jazyk - úroveň B2 
materinský jazyk a literatúra 
anorganická a analytická chémia 
cvičenia z matematiky 

cvičenia z informatiky 
dejiny 
programovanie v informatike 
náuka o spoločnosti 
všeobecná biológia 

 pokračujú 
v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2016 

nezamestnaní 
k 30.9.2016 

celkom 

počet žiakov 
v št. odboroch 

51 - - 6 4 62 

Kód odboru s názvom 
pokračujú 

v štúdiu 
vojenská služba 
(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2016 

nezamestnaní 
k 30.9.2016 

celkom 

7902 J  gymnázium -  štvorročné 25 - 2 - 29 
7902 5  gymnázium -  osemročné 26 - 4 4 33 
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VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov školy  
 
 
1)  Pedagogickí zamestnanci školy 

       V školskom roku 2015/2016 pracovalo na škole 27 pedagogických zamestnancov, z toho  
       19 pedagógov na plný úväzok a  8 pedagógov na čiastočný úväzok. 

  

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 31- 40 41- 50 51- 60 61-65 nad 66 Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek  rokov 
Počet: 2 7 11 5 2 - 27 45 
z toho žien: 2 4 9 3 - - 18  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet pedagogických 
zamestnancov:     27 

z toho externých 6 

kvalifikovaných 27 
nekvalifikovaných - 

doplňujúcich si kvalifikáciu - 
samostatný učiteľ 5 

začínajúci učiteľ 1 
s 1. kvalifikačnou skúškou 10 
s 2. kvalifikačnou skúškou 11 

s vedecko-akademickou hodnosťou - 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,26 
 
2)  Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 31- 40 41- 50 51- 60 61-65 nad 66 Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek rokov 
Počet: - 2 4 5 1 - 12 50,33 
z toho žien: - 1 4 5 - - 10  

Kvalifikačná štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov 

Počet nepedagogických 
zamestnancov:     12 

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním 7 
 
3)  Odbornosť odučených hodín 

 
 
 

Predmety 
Počet hodín 

týždenne 
Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 
Spoločenskovedné 104 104 100 - - 
Cudzie jazyky 162 162 100 - - 
Prírodovedné 191 183 95,8 8 4,2 
Výchovy 51 49 96,1 2 3,9 

Spolu 508 498 - 10 - 
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VIII.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
    
     Vedenie školy podporovalo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov organizovaných 
rôznymi vzdelávacími centrami. Učitelia sa zúčastnili priebežných vzdelávaní, ako aj metodických 
podujatí. Kvalifikačná úroveň pedagogických pracovníkov v školskom roku 2015/2016:  
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Osvedčenie 
certifikát 

Počet učiteľov 

Počet 
získaných 
kreditov 

na 1 učiteľa 
Aktualizačné 

Prípravné atestačné 
vzdelávanie na vykonanie 
druhej atestácie 
pedagogických a odborných 
zamestnancov 

MPC 
Bratislava 

osvedčenie 

1 
Mgr. Dedinová 
 

0 

Základný zjazdový výcvik pre 
pedagogických zamestnancov 
– inštruktorov lyžovania 

2 
Mgr. Haníková 
Mgr. Vargová 

10 

Aktivizujúce metódy vo 
výchove (ich význam pre 
formovanie hodnotového 
systému, s dôrazom na oblasť 
mediálnej gramotnosti) 

1 Mgr. Kalkahuzová 24 

Tvorba a rozvoj pozitívnej 
klímy 

2 
PaedDr. Cibereová 
Mgr. Rabajdová 

6 

Hry vo vyučovaní nemeckého 
jazyka na základnej škole 
a strednej škole 

1 Mgr. Lesičková 9 

Vybrané nástroje 
marketingovej komunikácie 
a budovanie pozitívneho 
imidžu školy a školského 
zariadenia 

Agentúra 
RegionProgres 
Michalovce 

osvedčenie 1 Mgr. Kalkahuzová 9 

Inovačné 
- - - - - 

Špecializačné 
- - - - - 

 
 
IX.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
     Škola sa aktívne zapájala do rôznych súťaží a olympiád. Zapájala sa aj do akcií a súťaží 
organizovaných mestom. 
     O možnostiach štvorročného a osemročného štúdia informovala škola žiakov a ich rodičov 
prostredníctvom prezentácií na združeniach rodičov v okolitých základných školách. Tradičnými                      
sa stali Dni otvorených dverí Gymnázia v Sobranciach, ktoré sa v školskom roku 2015/2016 konali                         
3. a 4. februára 2016 pre štvorročné štúdium a 19. marca 2016 pre osemročné štúdium.   
     V  školskom roku 2015/2016 dosiahla škola tak ako po ostatné roky vynikajúce výsledky nielen 
v okresných a krajských kolách, ale ja na celoštátnej úrovni. 
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Súťaže vyhlasované a financované MŠVVaŠ SR 

P. 
č. 

názov súťaže žiak 
súťaž 

konaná 
dňa 

úroveň 

krajská celoštátna 
medziná-

rodná 

1. 
Matematická 
olympiáda 

kategória B 
Petruny Natália 
Kováčová Lívia 

12.4.2016 účasť - - 

2. Geografická olympiáda 
Kovaľ Samuel 
Hrešová Lívia 

20.4.2016    účasť - - 

3. Chemická olympiáda 
Ďačková Dominika 
Petruny Natália 

7.4.2016   účasť - - 

4. Dejepisná olympiáda 
kategória A Kaťuchová Veronika 31.3.2016

  5. - 7.5.2016
1.miesto 4.miesto 

- 
kategória B Kaťuchová Kristína 1.miesto 6.miesto 

5. Olympiáda ľudských práv Targošová Marcela 4.2.2016 19.miesto - - 

6. 
Olympiáda  
v anglickom jazyku 

kategória A1 Kovaľ Samuel 

10.2.2016 

6.miesto 

- - 
kategória A2 Serbák Karol 5.miesto 

kategória B1 Habušta Adrián 6.miesto 

kategória B2 Habuštová Kristína 4.miesto 

7. 
Olympiáda v ruskom 
jazyku 

kategória A1 Širochmanová Nikola 

11.3.2016 

3.miesto 

- 
 

- 
 

kategória A2 Olexová Jana 5.miesto 

kategória B1 Ihnátková Simona 4.miesto 
kategória B2 Burčíková Tímea 2.miesto 
kategória B 
cudzojazyčné 
prostredie 

Petruny Natália 4.miesto 

8. Biblická olympiáda 
Zoľák Benjamín 
Sklárová Ema 

12.4.2016 účasť - - 

9. Šaliansky Maťko - próza Karatník René 23.2.2016 2.miesto - - 

10. Hviezdoslavov Kubín Karatník René 2.5.2016 3.miesto - - 

11. 
Ruské slovo 
kategória: 

sólo spev Horňák Matúš 

10.2.2016 
4.3.2016 

1.miesto - 

- 

sólo spev 
cudzojazyč. prostredie 

Petruny Natália 1.miesto 1.miesto 

duo spev 
Mirdová Dominika 
Kotercová Miariam 

2.miesto - 

skupinový spev 
Burčíková Tímea 
Ďačková Alžbeta 
Rošková Miroslava 

1.miesto 3.miesto 

poézia Ihnatková Simona 2.miesto 3.miesto 

poézia 
cudzojazyč. prostredie 

Petruny Natália 1.miesto 3.miesto 
Petruny Alexander 2.miesto 3.miesto 

divadlo 

Petruny Natália 
Sabo Nikolas 
Čermáková Miroslava 
Mackaľová Miroslava 

1. miesto - 

 
Petruny Alekszander 
Vasiľová Daniela 
Vasiľová Michaela 
Hrunková Emma 

3. miesto - 

12. SOČ   
odbor 16 Dzvoníková Miloslava 

8.4.2016 
účasť 

- - 
história, filozofia Sabo Nikolas 

úspešný 
riešiteľ 

13. 
eTwinningový projekt 
Reklamné kampane našich regiónov 

žiaci oktávy - - 2.miesto  
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Ostatné aktivity na prezentáciu školy 

P. 
č. 

Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania 

1. MLADÝ EURÓPAN 27.4.2016 2.miesto - K. Habuštová, K. Kaťuchová, M. Kopko  

2. 
70. rokov novej Európy  
internetová súťaž 

jeseň 2015 
3.miesto - K. Habuštová  
20.miesto - V. Kaťuchová, K. Kaťuchová  

3. 
ANLEJ VIANOC 
výtvarná súťaž 

17.12.2015 
ďakovný list 
E. Sklárová, M. Mochťáková, J. Pliška, M. Telehová,  
S. Paloučková  

 
Aj v šk. roku 2015/2016 sme podporili charitatívne akcie. Dobrovoľní žiaci našej školy vyzbierali              
od svojich spolužiakov a obyvateľov Sobraniec finančné príspevky do týchto charitatívnych zbierok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iné súťaže  

P. 
č. 

názov súťaže žiak 
súťaž  

konaná  
dňa 

úroveň 

krajská celoštátna 
medziná-

rodná 

 
1. 

NÁBOJ  
medzinárodná 
matematická súťaž  

Kaťuchová Veronika 
Kováčová Lívia 
Petruny Natália 
Serbák Karol 
Rudolfová Karolína 

15.4.2016 - - účasť  

2. PANGEA 
matematická súťaž 

Hostovičáková Bibiána 2.6.2016 - účasť - 

3. Logická olympiáda 
Petruny Alexander 
Vrančíková Alexandra 

13.4.2016 - certifikát - 

4. 
Literárny Zvolen 
celoslovenská súťaž 

Sepeši Samuel 16.-17.10.2015 - 
cena  

Literárneho 
infor. centra 

- 

5. 
Jazykový 
kvet 

angličtina Sepeši Sameul 

13.5.2016 

čestné uznanie  

- nemčina 
Dzvoniková Miloslava - 3.miesto 
Kovaľ Samuel - 5.miesto 
Sepeši Sameul 1.miesto  

ruština Petruny Natália - 1.miesto 

6. 
Volejbal – chlapci 
                   dievčatá 

výber žiakov - účasť - - 

7. Mladý záchranári CO 

Alexandra Vrančíková 
Kristína Ročeňová 
Adam Dinič 
Patrík Juhás 

8.-10.6.2016 - účasť - 

Názov finančnej zbierky Zodpovedný 

Biela pastelka PhDr. Hvižďáková    
Deň nezábudiek (Liga za duševné zdravie) Mgr. Haníková            
Predaj vianočných pohľadníc UNICEF  PaedDr. Petrová, PhD. 
Deň narcisov     (Liga proti rakovine) Mgr. Haníková         
Týždeň modrého gombíka CVČ Sobrance 
Úsmev ako dar PhDr. Hvižďáková    
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X.  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 
     Pripravovaním a realizovaním projektov sa snažíme  napĺňať jednu z priorít školy - neustále 
zvyšovanie kvality a efektivity vzdelávacieho procesu. Projekty pomáhajú materiálno- technickému 
rozvoju, ale zároveň učia aktívnemu prístupu k poznatkom v jednotlivých oblastiach. Projekty vedú 
žiakov k zmysluplnému využívaniu voľného času, výchovne pôsobia na žiaka a približujú školu 
potrebám reálneho života. Výstupy z projektov zviditeľňujú činnosť školy na verejnosti, a tak formujú 
kladný postoj rodičov, ale i širokej verejnosti ku škole. Projekty sú to, čo nás – učiteľov i žiakov, 
posúva ďalej, k modernému chápaniu vzdelávania. 
     Škola sa zapojila do národného programu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím 
elektronického testovania. Projekt je zameraný na zavedenie systému elektronického testovania                 
a vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia 
predpokladov pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov základných škôl a stredných škôl                      
na území Slovenskej republiky, s následným využitím výsledkov ako podkladov pre zjednocovanie 
požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb zvyšovania úrovne 
vzdelávania. 
     Už piaty školský rok sa na našej škole realizuje projekt Poznaj svoje peniaze, ktorému je v rámci 
vyučovania venovaná jedna hodina týždenne. Výchovno-vzdelávací program Poznaj svoje peniaze 
vznikol v rámci spoločného projektu Nadácie pre deti Slovenska a Junior Achievement Slovensko – 
Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovensko), a.s. so zámerom podporiť finančné 
vzdelávanie mladých ľudí ako predpoklad ich zodpovedného správania sa v budúcnosti. Program má 
napomôcť v ich príprave na praktické zvládanie a riešenie úloh a problémov v oblasti manažmentu 
osobných financií, ako príprave žiakov stredných škôl na vstup do praktického života.  
     Naša škola  je dlhodobo zapojená  v projekte Škola podporujúca zdravie a v rámci toho sme sa 
zapojili do školského programu UNICEF a šírili povedomie o právach dieťaťa v rozvojových 
oblastiach sveta. Študenti sa podieľajú každoročne na akcii Študentská kvapka a Červené stužky  - 
prevencia boja proti HIV/AIDS, v rámci ktorého sme vytvorili živú červenú stužku na školskom dvore. 
Výsledky a priebeh práce na projektoch sú prezentované   na web stránke  školy, na nástenných 
novinách v škole. 
     V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do etwinningového  projektu Reklamné kampane 
našich regiónov, kde našim partnerom bola  škola  z poľského mesta Olsztyn. Týmto projektom sme 
okrem iného chceli podporiť aktívne európske občianstvo, podnikateľské aktivity v cestovaní a  rozvoj 
jazykových kompetencií v nemeckom jazyku. Založili sme napríklad webové stránky cestovných 
kancelárií v Sobranciach, Michalovciach a v Košiciach, aby sme ponúkli región pre poľských 
partnerov. V celoslovenskej súťaži bol projekt ocenený 2. miestom v kategórii stredných škôl. 
     Trieda príma začala projekt s názvom Čo čítame pod lavicou medzi našou školou a ZŠ v Kremnici, 
ktorého cieľom je predstaviť zaujímavú knihu rovesníkom na čítanie a tak zvýšiť záujem o literatúru . 
Ich úlohou bude pomocou IKT nástrojov predstaviť svojim rovesníkom zaujímavú knihu, ktorú by im 
odporučili na čítanie. Primáni sa predstavia vlastnými dielkami, ktoré siedmaci z partnerskej školy 
pretvoria do iného literárneho druhu i žánru.  Žiaci pomocou ankety takisto zistia, aké  žánre sú u nich 
najviac obľúbené a čo si volia na čítanie ich kamaráti. Finálnym výstupom bude listovacia kniha s 
dielkami a ilustráciami žiakov a zdramatizovanie bájky. 
     Ďalším bol etwinningový projekt Slovanský svet očami detí, v ktorom budú spolupracovať žiaci 
vybraných škôl vo veku 15-18 rokov. Účastníci budú pracovať v troch etapách: apríl-jún 2016, 
september-október 2016 a november-december 2016. Finálnym výstupom bude zostavenie slovníka 
v jazykoch zúčastnených krajín. 
     V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození sa žiaci našej školy zapojili do projektu Utečenci 
medzi nami, kde sa dozvedeli odpovede na otázky:  Kto sú? Prečo utekajú? Kam idú?. Žiaci sa zapojili 
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do rôznych aktivít, v ktorých si mohli vyskúšať, aké je to byť odvrhovaný spoločnosťou. Ďalším 
projektom v spolupráci s touto organizáciou bol projekt Obchodovanie s ľuďmi, kde formou besied a 
workshopov sa realizoval DEŇ AKTIVÍT. V tento deň sa premietali filmy, besedovalo sa a maľovalo 
na danú tému. 
 
 
XI.  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

v škole v školskom roku 2015/2016 
 
     Štátna školská inšpekcia vykonala v  školskom roku 2015/2016 inšpekčnú činnosť dňa 11. 2. 2016. 
Predmetom školskej inšpekcie bola „Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti 
– testovanie žiakov končiaceho ročníka gymnázia“. 
     Inšpekciu vykonal školský inšpektor PaedDr. Emil Dzvoník, ktorý v závere správy o výsledkoch 
školskej inšpekcie skonštatoval, že dosiahnutá úspešnosť žiakov v teste bola horšia ako dosiahnutý 
národný priemer za SR, ale o niečo lepšia ako dosiahnutý priemer žiakov v testovaných školách 
v Košickom kraji. 
  
 
XII.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
  
     Gymnázium v Sobranciach malo v školskom roku 2015/2016 k dispozícii 19 učební: tri jazykové 
učebne, jedna odborná učebňa pre fyziku, jedna odborná učebňa pre biológiu, jedna počítačová 
učebňa, jedno chemické laboratórium. 
     Od školského roku 2008/2009 je v celej škole wifi pripojenie. Škola je vybavená kvalitnou 
audiovizuálnou technikou: osobné počítače a notebooky – 75 ks, dataprojektory – 12 ks, interaktívne 
tabule – 5 ks, interaktívna konzola – 1 ks, tlačiarne – 14 ks, televízne prijímače a digitálne kamery.  
     V rámci  projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – DIGIškola“ bola 
vytvorená digitálna trieda s tabletmi, interaktívnou tabuľou s obslužným notebookom. Pre 
zabezpečenie zdravšieho prostredia sa postupne triedy vybavujú keramickými tabuľami. 
Pre zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy škola využíva  v jarnom a jesennom  období školské 
ihrisko. V zimnom období a nepriaznivom počasí  hodiny telesnej výchovy prebiehajú v telocvični                   
miestnej strednej odbornej školy. V škole je zriadená posilňovňa.  
     V rámci programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Podpora 
rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk“ sa v termíne november 
2015 až máj 2016 zrealizovala v areáli našej školy výstavba multifunkčného ihriska, ktoré sa bude 
využívať počas hodín telesnej výchovy a bude zabezpečovať športové aktivity študentov 
a zamestnancov školy.  Súčasťou multifunkčnej plochy sú dve  volejbalové ihriská, jedno tenisové 
ihrisko a jedno futbalové ihrisko.  
     Pedagogickí zamestnanci a žiaci mali k dispozícii školskú knižnicu, ktorej fond sa dopĺňa 
priebežne. V priebehu roka sa zrealizovala hygienická maľba niektorých učební, spoločných 
priestorov. 
     Veľmi dobre je v škole zabezpečené stravovanie, ktoré využíva väčšina našich žiakov. Školská 
kuchyňa sa pravidelne dopĺňa o nové kuchynské zariadenia. Školská jedáleň má kapacitu 300 miest. 
V školskom  roku 2015/2016  bol priemerný počet 300 stravníkov (žiakov a cudzích stravníkov).  
 
 
 
 

25 



     

XIII.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov tvorili:      
                                                                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy tvorili:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybraný ukazovateľ r.  2015 

 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov       
 na rok 2015 570 638,- € 
 mimoriadne výsledky žiakov     1 600,- € 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
 školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi  vyživovaciu povinnosť   0,- € 

 Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  
a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 8 472,- € 

 Finančné prostriedky získané od iných osôb za prenájom priestorov  0,- € 
 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov (príspevky a dary) 2 200,- € 
  ROZPOČET  spolu 582 910,- € 

Dotácie - na rok 2015  570 638,- € 
DOTÁCIE na žiakov SPOLU - z toho: 
(vrátane mimoriadnych výsledkov žiakov) 572 238,- € 

mzdy                                  327 211,- € 

z toho  
výdavky na: 

tarifné platy 256 808,- € 
osobné príplatky 9 363,- €  
ostatné príplatky 41 753,- € 
odmeny 19 287,- € 

 poistné fondy                      123 265,- € 
 prevádzkové náklady          121 762,- € 

z toho  
výdavky na: 

cestovné náhrady  1 628,- € 
energie 5 701,- € 
vodné, stočné 3 176,- € 
poštovné a tel. služby 1 348,- € 
materiál 18 599,- € 
údržba 40 284,- € 
nájom 2 126,- € 
služby 45 650,- € 
transfery 3 250,- € 

Odmeny 2 854,- € 
Poistné fondy                      298,- € 
Prevádzkové náklady          5 320,- € 
z toho 
výdavky na: 

materiál 2 538,- € 
služby 2 782,- € 

VZDELÁVACIE POUKAZY    8 472,- € 
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XIV.  Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK 
 

1) Profilácia školy 

     Gymnázium v Sobranciach je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov                   
vo štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie 
ukončené maturitnou skúškou. 
     Od školského roku 2008/2009 plní škola v rámci reformy školstva školský vzdelávací program,                     
v ktorom sme podporili vyšším počtom vyučovacích hodín najmä cudzie jazyky a informatiku.   
     Študentom, ktorí začali študovať na našej škole po uvedenom školskom roku, umožní rozširovanie       
a prehlbovanie učiva výber zo štyroch blokov:  

1) blok s humanitným zameraním, 
2) blok s ekonomickým zameraním,  
3) blok s technickým zameraním,  
4) blok s prírodovedným zameraním.  

     Obsahová náplň jednotlivých predmetov v blokoch je zameraná na prípravu na vysokoškolské 
štúdium. Pri profesijnej orientácii, prípadne pri výbere bloku, má každý žiak 3. ročníka štvorročného 
štúdia a 7. ročníka osemročného štúdia možnosť využiť poradenské služby a pomoc výchovného 
poradcu, triednych učiteľov a psychológov z CPPPaP v Michalovciach. 
 
2) Koncepcia rozvoja športu a práce s mládežou 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčast.
žiakov 

Prínos,  
resp. nezáujem žiakov 

Prednáška o fetálnom 
alkoholovom syndróme  

7.9.2015 škola RUNZ 66 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Adaptačný kurz 
Ako ďalej  (I.A, príma) 

28.-30.9.2015 škola 
CPPPaP 
Michalovce 

70 
Zabezpečiť prístup žiakov  
k informáciám 

Festival tvorivosti a 
spolupráce zdravotne 
znevýhodnených a zdravých 
mladých ľudí 

17.9.2015 SOŠ Pribeník KSK 5 Prezentácia školy 

Exkurzia 
Osvienčim, Krakov 

24.-25.9.2015 Poľsko škola 41 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Európsky deň jazykov 5.10.2015 škola škola 20 Rozvíjanie kľúč. kompetencií 

Plavecký kurz 7.-9.10.2015 
Zemplínska 
Šírava 

škola 40 
Aktívne zapájanie sa mládeže 
do športových aktivít 

Exkurzia  Letecké múzeum 8.10.2015 Košice škola 40 Rozvíjanie kľúč. kompetencií 

Exkurzia 
Viedeň, Bratislava  

14.-16.10.2015 
Rakúsko  
Slovensko 

škola 40 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Uchaľák  
Večierok pre prímu 

27.10.2015 škola škola (sekunda) 50 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Uchaľák  
Večierok pre I.A 

28.10.2015 škola škola (IV.A) 50 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Deň otvorených dverí 
UPJŠ 

9.10.2015 UPJŠ Košice UPJŠ Košice 44 
Zabezpečiť prístup žiakov  
k informáciám o VŠ 

Vedecká roadshow 19.10.2015 TU Košice škola 40 Rozvíjanie kľúč. kompetencií 

Správna voľba povolania 
Burza stredných škôl 

20.10.2015 Michalovce KSK Košice 10 
Prezentácia školy a informácia 
o možnosti štúdia pre žiakov 
9. ročníkov ZŠ 

Prezentácia o možnostiach 
štúdia na Masarykovej 
univerzite v Brne 

20.10.2015 škola VŠ 15 
Zabezpečiť prístup žiakov  
k informáciám o VŠ 
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Prezentácia o možnostiach 
štúdia TU KE,  
Stavebná fakulta 

21.10.2015 škola VŠ 30 
Zabezpečiť prístup žiakov  
k informáciám o VŠ 

Plavecký kurz 21.-23.10.2015 
Zemplínska 
Šírava 

škola 40 
Aktívne zapájanie sa mládeže 
do športových aktivít 

Dlhodobé šport. súťaže  
volejbal – chlapci ,dievčatá 

27.10.2015 
3.11.2015 

škola KSK,CVČ 24 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Študenti študentom 
Kultúrny program 

16.11.2015 
MsKS 
Sobrance 

škola 280 Podpora kultúrneho cítenia 

PROKOP 
cvičenie zamerané na 
vyhľadávani stôp s využitím 
techniky 

19.11.2015 SPŠ košice SŠPZ 45 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Beseda s príslušníkmi RHCP 
v Sobranciach  

19.11.2015 škola RHCP 79 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Beseda  
Obchodovanie so ženami 
v rámci projektu Človek 
v ohrození 

24.11.2015 škola škola 24 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Beseda o škodlivosti fajčenia 
a alkoholizmu 

26.11.2015 škola v triede sekunda 21 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Beseda  
Ochrana lesa – prof. Stolina 

27.11.2015 škola Ing. Maxim 32 
Rozvíjanie  
environmentálneho cítenia 

Červená stužka 1.12.2015 škola škola 280 Rozvíjanie sociál. kompetencií 

Prezentácia VŠ  
Fakulta výrobných technológií 
v Prešove 

7.12.2015 škola TUKE 44 
Zabezpečiť prístup žiakov  
k informáciám o VŠ 

Slávnostný program 
Študenti študentom 

16.11.2015 
MsKS 
Sobrance 

škola 300 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Vianočný bazár 13.12.2015 
Mesto 
Sobrance 

škola 300 Podpora kultúrneho dedičstva 

Projektový deň 
Vianočné zvyky a tradície 

22.12.2015 škola žiaci školy 288 Podpora kultúrneho dedičstva 

Beseda s Ing. Maximom 13.1.2016 škola škola  Rozvíjanie kľúč. kompetencií 
Prednáška  
Bezpečne na sociálnej sieti 

14.1.2016 škola škola 50 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Divadelné predstavenie 
v anglickom jazyku 

19.1.2016 škola škola 300 
Zvýšiť záujem žiakov  
o literatúru 

Prednáška- zvládanie stresu 
Príprava na MS 

20.1.2016 škola škola 62 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Beseda so žurnalistom  
Karolom Farkašovským 

21.1.2016 škola škola 62 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Prezentácia o možnostiach 
štúdia v našej škole 

január 2016 škola okolité školy 10 
Informácia o možnosti štúdia 
pre žiakov 9. ročníkov ZŠ 

Beseda so zástupcami polície 
– kriminalita mládeže 
a prevencia 

29.1.2016 škola PZ 42 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Deň otvorených dverí 
štvorročné štúdium 

3. - 4.2.2016 škola škola 80 
Informácia o možnosti štúdia 
pre žiakov 9. ročníkov ZŠ  

Valentínsky ples 6.2.2016 
telocvičňa 
SOŠOaS 
Sobrance 

škola 200 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Lyžiarsky kurz 8.- 12.2.2016 Lopušná dolina škola 47 
Aktívne zapájanie sa mládeže 
do športových aktivít 

Prezentácia VŠ 
Fakulta strojnícka 

12.2.2016 škola 
Technická 
univerzita Košice 

44 
Zabezpečiť prístup žiakov  
k informáciám o VŠ 

Prezentácia VŠ zdrav. a soc. 
práce sv. Alžbety v Bratislave 

25.2.2016 škola VŠ 30 
Zabezpečiť prístup žiakov  
k informáciám o VŠ 
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Prednáška 
Obchodovanie so ženami 
Človek v ohrození 

25.2.2016 škola škola 24 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Prezentácia INTERSTUDY –
o možnostiach štúdia na 
vysokých školách v Dánsku  

3.3.2016 škola VŠ 30 
Zabezpečiť prístup žiakov  
k informáciám o VŠ 

Deň s Prírodovedeckou 
fakultou UPJS v Košiciach 

18.3.2016 škola UPJŠ 100 
Prehĺbenie záujmu 
o prírodovedné predmety 

Deň otvorených dverí 
osemročné štúdium 

19.3.2016 škola škola 35 
Informácia o možnosti štúdia 
pre žiakov 5. ročníkov ZŠ  

Projektový deň 
Obchodovanie s ľuďmi 
Človek v ohrození 

23.3.2016 škola škola 24 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Beseda 
Deň vody  

marec 2016 
škola 
hodiny chémie 

škola 
vyučujúci chémie 

150 
Rozvíjanie environmentálneho 
cítenia 

Prednáška  
Poznaj sám seba 

12.4.2016 škola škola 41 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Exkurzia 
Gotická cesta 

13.4.2016 
Spiš 
Levoča 

škola 26 
Rozvíjanie kultúrnych 
kompetencií 

Exkurzia  
Steel park 

14.4.2016 Košice škola 40 
Rozvíjanie kľúčových 
prír.kompetencií 

Beseda 
Čas premien 

15.4.2016 škola škola 28 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Lesnícke dni 15.4.2016 škola LZ 89 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Exkurzia Prahy 16.-19.4.2016 Praha škola 20 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Ukážka praktických aktivít 
zameraných na prevenciu 
drogovej závislosti  

22.4.2016 škola PZ 89 Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Prednáška  
Problematiku kriminality 
mladistvých  

22.4.2016 škola PZ 44 Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Exkurzia   
Kult. pamiatky nášho regiónu 

26.4.2016 
Humenné 
Medzilaborce 

škola 60 
Rozvíjanie kultúrnych 
kompetencií 

Exkurzia   
Girl´s day 

28.4.2016 
IT firma 
Košice 

škola 4 Rozvíjanie IT zručnosti 

Prednáška 
pracovníkov ÚPSVaR 

26.4.2016 škola 
ÚPSVaR  
Michalovce 

62 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Prednáška - vzťahy medzi 
chlapcami a dievčatami 
v období dospievania 

26.4.2016 škola škola 40 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Exkurzia –Humenné 
Medzilaborce 

26.4.2016 škola škola 40 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Beseda  o správnej výžive apríl 2015 škola škola 200 Rozvíjanie kľúč. kompetencií 
Exkurzia 
Opalové bane 

6.5.2016 Sobrance škola 12 
Rozvíjanie kultúrnych 
kompetencií 

Projekt Migrácia 17.5.2016 škola škola 90 Rozvíjanie kultúr. kompetencií 
Prezentácia India- všetky 
farby Orientu 

18.5.2016 škola škola 30 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Kurz ochrany, života a 
zdravia 

1.-3.6.2016 
Morské oko 
 

škola 50 
Aktívne zapájanie sa mládeže 
do športových aktivít 

Exkurzia  Hvezdáreň 
Kolonica 

1.6.2016 škola škola 40 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Exkurzia 
Botanická záhrada, ZOO 

8.6.2016 Košice škola 60 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

SOS – beseda s políciou a 
hasičmi 

17.6.2016 Sobrance škola 89 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 
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3) Štatistiky 
 
Vzdelávacie poukazy 
     Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka 
školy, ktorý potvrdený riaditeľom, vydáva škola svojim žiakom na začiatku školského roka, najneskôr 
do 10. septembra. Vzdelávací poukaz podpisuje žiak školy alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 
a odovzdá ho jednému poskytovateľovi, ktorý ho prijal na záujmové vzdelávanie, v termíne určenom 
zriaďovateľom poskytovateľa záujmového vzdelávania, najneskôr do 25. septembra. 
     V školskom roku 2015/2016 vydalo Gymnázium v Sobranciach svojim žiakom 301 vzdelávacích 
poukazov. Hodnota jedného vzdelávacieho poukazu v šk. roku 2015/2016 bola 3,10 Eur (mesačne).  
 

Poukaz 
vzdelávací 

Počet vydaných VP 
Počet prijatých 

VP 
Počet krúžkov zriadených 

 na škole 

298 301 298 9 

 
298 žiakov gymnázia odovzdalo svoje vzdelávacie poukazy týmto záujmovým krúžkom, ktorých 
poskytovateľom bola škola: 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku 
Počet  

prihlásených žiakov 
krúžok Cvičenia z matematiky  Mgr. Radoslava Dedinová 14 
krúžok jogy PhDr. Dáša Činčárová 12 
krúžok strelecký - lukostreľba PaedDr. Adriana Petrová, PhD. 24 
krúžok športový Mgr. Michal Hlivák 49 
krúžok športovo-turistický  Mgr. Juraj Potucký 100 
krúžok Varíme s terciou Mgr. Anna Lesičková 21 
krúžok volejbalový RNDr. Ľuboslava Mižáková 25 
krúžok zdravotnícky Mgr. Monika Haníková 39 
krúžok zumby Mgr. Beáta Jacková 14 
SPOLU 298 
 

      
Už tradične patrí medzi najobľúbenejšie krúžky športovo-turistický krúžok, o čom svedčí veľký počet 
odovzdaných vzdelávacích poukazov. Vedúci tohto krúžku organizujú pre  žiakov zaujímavé  
aktivitami, napr. lyžovačka v Tatrách, návšteva hokejových zápasov, zimného štadiónu a krytých 
bazénov. Napriek tomu,  že škola nemá telocvičňu,  žiaci sa zapojili do športového krúžku a 
volejbalového krúžku. 
     Dlhodobú tradíciu na škole má zdravotnícky krúžok, ktorého činnosť je každoročne ocenená 
poprednými umiestneniami v zdravotníckych súťažiach. Novými krúžkami boli krúžok lukostreľby 
a krúžok varenie. 
 
Kultúrne poukazy 
     Grantový program Kultúrne poukazy je určený okrem žiakov základných škôl aj pre študentov 
stredných škôl a pre pedagogických pracovníkov zamestnaných na plný úväzok. Kultúrne poukazy, 
dotované štátom, sa uplatňujú pri vstupe do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších 
kultúrnych inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež.  
     V školskom roku 2015/2016 vykonala škola dňa 16.11.2015 v systéme kultúrnych poukazov 
registráciu pre 22 učiteľov a 301 žiakov, ktorým Ministerstvom kultúry SR vytlačilo a zaslalo kultúrne 
poukazy na rok 2016 na adresu školy.  
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     Kultúrny poukaz dostal konkrétny žiak a pedagóg školy na svoje meno dňa 5.2.2016, a tým sa stal 
jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz obsahuje identifikačné údaje žiaka alebo pedagóga a má 
jedinečný kód, na základe ktorého je identifikovateľný. Kultúrny poukaz je neprenosný. Vo chvíli, keď 
žiak alebo pedagóg použije poukaz na zaplatenie kultúrnej aktivity alebo služby, stáva sa majiteľom 
poukazu kultúrna inštitúcia. Jeden kultúrny poukaz pre rok 2016 mal hodnotu 4,- Eurá. Tvoria ho štyri 
kultúrne poukazy, každý v hodnote 1,- Euro. Tri zo štyroch poukazov sa mohli použiť na ľubovoľné 
kultúrne podujatie, štvrtý sa mohol použiť na kino alebo ľubovoľné kultúrne podujatie.  
     Platnosť kultúrnych poukazov pre rok 2016 končí dňom 11. 11. 2016. V školskom roku 2015/2016      
sa kultúrne poukazy využili na divadelné predstavenie v anglickom jazyku. 
 
Žiacka školská rada 
     Od 12. septembra 2011 vyvíja v našej škole svoju činnosť žiacka školská rada, ktorú tvorí 11 
žiakov školy. V školskom roku 2015/2016 bol predsedom žiackej školskej rady Miroslava Rošková, 
študentka IV.A triedy a podpredsedníčkou Michaela Kotorová, študentka kvinty. Koordinátorkou 
žiackej školskej rady  je Mgr. Radoslava Dedinová.  
     Žiacka školská rada sa riadi Štatútom žiackej školskej rady, reprezentuje žiakov školy a zastupuje 
ich vo vzťahu k vedeniu školy. Táto skupina zvolených žiakov presadzuje možnosť žiakov 
demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a podieľať sa na ňom.  
     Hlavnými úlohami žiackej školskej rady je obhajovať práva a záujmy žiakov, vyjadrovať sa                        
k programu výchovno-vzdelávacej činnosti a podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 
   
V Sobranciach dňa 3. 10. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ...................................... 
                          Mgr. Marián Mižák     
                                          riaditeľ školy  
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