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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

(v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
 

I/  Základné údaje o škole a zriaďovateľovi školy  
 

 
 
 

II/  Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy 
 
 

 
 
 

Základné údaje 

Názov  a adresa školy  Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance 

Telefónne číslo 056/652 24 64;  056/652 10 20;  0917  912 675 

Adresa elektronickej pošty gsobrance@gsobrance.sk 

Webové sídlo www.gsobrance.edupage.sk 

Zriaďovateľ školy 

Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Telefonický kontakt: 055/7268 111 
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Mgr. Marián Mižák 
056/652 24 64 

Zástupca riaditeľa školy PhDr. Mária Hvižďáková 

Rada školy 

Meno a priezvisko člena 
Funkcia 
člena 

Dátumy 
zasadnutí 

Prijaté uznesenia 

Ing. Ján Sklár predseda 
23. 2. 2021 

online  

Schválenie kritérií pre prijatie na 
štvorročné a osemročné štúdium 
v školskom roku 2021/2022 

Bc. Martin Hrunka člen 

Ing. Štefan Staško člen 

Ing. Henrieta Kubová člen 14. 6. 2021 
e-mailová 

komunikácie 

Schválenie návrhu na určenie počtu 
žiakov do 1. ročníka štvorročného  
a osemročného štúdia v školskom roku 
2022/2023 

Mgr. Ružena Hospodárová člen 

Ing. Mgr. Monika Vargová člen 

Anna Tušiková člen 

31. 8. 2021 

Schválenie: 
• Hodnotiaca správa za školský rok 

2020/2021  
• Plán práce  na školský rok 2021/2022 
• Školský vzdelávací program na 

školský rok 2021/2022 

Ing. Matúš Cinkanič člen 

PaedDr. Adela Hadvabová člen 

Valéria Rošková člen 
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RADA RODIČOV 

Meno a priezvisko člena 
Funkcia 
člena 

Dátumy 
zasadnutí 

Prijaté uznesenia 

PaedDr. Adela Hadvabová predseda 

Zasadnutia 
rady rodičov 
sa nekonali 
z dôvodu 

mimoriadnej 
situácie 

(Covid-19) 
a zatvorenia 

školy už 
v septembri 

2020 
 

Melánia Novotná člen   
Ing. Monika Doričová člen   
Zuzana Birošová člen 

Mgr. Michal Baran člen 

Ing. Zuzana Kostičáková člen 

Mgr. Alfonz Sirák člen 

Bc. Martin Hrunka člen 

Radoslava Hadvabová člen 

PaedDr. Marianna Tothová člen 

Bc. Jana Šuchtová člen 

Gabriela Tokárová člen 

Ján Vanca člen 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

Meno a priezvisko člena 
Funkcia 
člena 

Dátumy 
zasadnutí 

Prijaté uznesenia 

Zuzana Padová predseda 

7. 9. 2020 
Schválenie plánu ŽŠR,  
privítanie nových členov 

Soňa Vaľková člen 

Zuzana Birošová člen 

Liana Podoľaková člen 

Kristína Janusiková člen 

4. 5. 2021 Voľba člena do krajskej ŽŠR 
Lívia Hrešová člen 

Daniela Vasiľová člen 

Dominika Mirdová člen 

Lívia Tabišová člen 

2. 3. 2021 Výber učiteľa na ocenenie Richard Šeleman člen 

Valéria Rošková člen 
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III/  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  
        potrebami  
 
 

 
 
IV/  Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy 

 

Štvorročné štúdium: 

Dňa 24. 2. 2021 vydal riaditeľ školy kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného 
vzdelávacieho programu denného štúdia v školskom roku 2021/2022, ktoré boli prerokované               
v pedagogickej rade a zverejnené na webovej stránke školy.  
Uchádzači o štvorročné štúdium konali prijímacie skúšky z profilových predmetov: slovenský jazyk 
a literatúra, matematika. V kritériách boli zohľadnené výsledky z prijímacích skúšok, priemerný 
prospech zo ZŠ, študijné výsledky zo ZŠ a umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach.        
Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v školskom roku 2021/2022 sa konali 
v 1. kole dňa 3. 5. 2021 v 1. termíne a dňa 10. 5. 2021 v 2. termíne. Druhé kolo sa konalo 22. 6. 2021. 
 

Počet žiakov školy  v dennej forme štúdia  (údaje k 15. 9. 2020/celý školský rok) 265/267 

- z toho dievčat 137/138 

Počet tried denného štúdia 12 

Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 1/0 

Počet žiakov, ktorí mali povolenú individuálnu formu vzdelávania 2 

Počet žiakov, ktorí študujú v zahraničí 2 

Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 3 

Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 3 

Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení  0 

Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium  0 

Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

Iný dôvod zmeny  0 

Prijímacie konanie v roku 2021 pre štvorročné štúdium 

odbor (kód a názov):                                                                                                              7902 J  gymnázium  
určený a schválený počet žiakov:                                                                                                        22 
Počet uchádzačov, ktorí: 1. kolo 2. kolo 
- zaslali prihlášku na štúdium  32 1 
- zúčastnili  sa prijímacích skúšok 29 1 
- nezúčastnili  sa prijímacích skúšok 3 - 

- vyhoveli kritériám (úspešne vykonali PS) a 
boli prijatí na štúdium  22 1 
neboli prijatí pre nedostatok miesta 4 - 

- nevyhoveli kritériám (neúspešne vykonali PS) a neboli prijatí na štúdium 3 - 

- boli prijatí   (vrátane prijatia na odvolanie)  a   
potvrdili nástup na štúdium 16 1 
nepotvrdili nástup na štúdium 9 - 

Reálny stav k 15. 9. 2021 17 
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Osemročné štúdium: 

Dňa 24. 2. 2021 vydal riaditeľ školy kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného 
vzdelávacieho programu denného štúdia v školskom roku 2021/2022, ktoré boli prerokované                       
v pedagogickej rade a zverejnené na webovej stránke školy.  
Uchádzači o osemročné štúdium konali prijímacie skúšky z profilových predmetov: slovenský jazyk 
a literatúra, matematika. V kritériách boli zohľadnené výsledky z  prijímacích skúšok, priemerný 
prospech zo ZŠ a umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach.       
Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného osemročného štúdia v školskom roku 2021/2022 sa konali 
v kole dňa 3. 5. 2021. Druhé kolo sa konalo 22. 6. 2021. 
 

 
 
 
V/  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
      vzdelania  
 

Na pedagogickej rade konanej dňa 6. 5. 2021 bolo klasifikovaných 51 žiakov končiacich ročníkov. 
Riaditeľ školy udelil absolventom: 

• knižnú odmenu za reprezentáciu školy počas celého štúdia (8 žiakov), 
• tričko s logom školy za záchranu ľudského života (1 žiak), 
• knižnú odmenu za výborný prospech a vzorné správanie počas celého štúdia (14 žiakov). 

Na  pedagogickej  rade konanej  dňa 24. 6. 2021 bolo klasifikovaných 216 žiakov gymnázia               
(okrem končiacich ročníkov).  
Riaditeľ školy udelil žiakom za reprezentáciu školy vo vedomostných a iných súťažiach: 

• ďakovný list, peňažnú odmenu a knižnú odmenu (1 žiak), 
• knižnú odmenu (43 žiakov), 
• knižnú odmenu a tričko s logom školy (2 žiaci), 
• vecnú odmenu (17 žiakov). 

 
 
 

Prijímacie konanie v roku 2021 pre osemročné štúdium 

odbor (kód a názov):                                                                                                              7902 J  gymnázium  

určený a schválený počet žiakov:                                                                                                        20 

Počet uchádzačov, ktorí: 1. kolo 2. kolo 

- zaslali prihlášku na štúdium  20 1 

- zúčastnili  sa prijímacích skúšok 19 1 

- nezúčastnili  sa prijímacích skúšok 1 - 

- vyhoveli kritériám (úspešne vykonali PS) a: 
boli prijatí na štúdium  19 1 

neboli prijatí pre nedostatok miesta 0 - 

- nevyhoveli kritériám (neúspešne vykonali PS) a neboli prijatí na štúdium 0 - 

- boli prijatí   a   
potvrdili nástup na štúdium 19 1 

nepotvrdili nástup na štúdium - - 

Reálny stav k 15. 9. 2021 20 



 

 

 

Dochádzka žiaka do školy je ukazovate
Napriek zníženiu  počtu ospravedlnených 
dôslednejšie spolupracovať s rodi
 

 Priemerný prospech za školu:                       Priemerný po

 
 
a)  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

s dĺ

   *1 žiak - štúdium v zahranič
 **1 žiak – prerušenie štúdia 

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

Školský rok

Priemerný prospech za školu: 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za školu

Priemerný počet neospravedlnených 
na žiaka za školu:  
Priemerný počet ospravedlnených 
na žiaka za školu:  

 

s 
vyznamenaním 
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1.  23* 17 77,27 

2.  20 11 55,00 

3.    24**  18 78,26 

4.  31 26 83,87 

Spolu 98 72 75,00 11
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Dochádzka žiaka do školy je ukazovateľ, ktorý sa priamo úmerne odzrkadľuje na výsledkoch školy
čtu ospravedlnených hodín v porovnaní s minulým rokom, musíme  

rodičmi a neželaný stav zmeniť.  

Priemerný prospech za školu:                       Priemerný počet vymeškaných hodín za školu:

klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/20
dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia

štúdium v zahraničí 
prerušenie štúdia  

0,00

50,00

100,00

150,00

Školský rok 2017/2018 2018/2019

1,50 1,55

et vymeškaných hodín na žiaka za školu:  106,31 101,02

neospravedlnených vymeškaných hodín 
0,23 0,09

spravedlnených vymeškaných hodín  
106,08 100,93

Prospech  Vymeškané  hodiny 
na žiaka za školský rok 

veľmi dobre prospeli neprospeli ospravedlnené

Študijný odbor:  7902 J  gymnázium 
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% 

P
oč

et
 h

od
ín

 

3 13,64 2 9,09 0 0,00 780 

2 10,00 7 35,00 0 0,00 1349 

4 17,39 1 4,35 0 0,00 1709 

2 6,45 3 9,68 0 0,00 2142 

11 11,46 13 13,54 0 0,00 5980 

, ktorý sa priamo úmerne odzrkadľuje na výsledkoch školy.   
minulým rokom, musíme  naďalej 

et vymeškaných hodín za školu: 

 

/2021  v študijných odboroch  
dennej forme štúdia 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1,55 1,47 1,33 

101,02 73,22 61,19 

0,09 0,05 0,00 

100,93 73,17 61,19 

Vymeškané  hodiny  
na žiaka za školský rok  

ospravedlnené neospravedlnené 

P
rie

m
er

  
na
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ia

ka
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35,45 0 0,00 

67,45 0 0,00 

73,39 0 0,00 

69,09 0 0,00 

 62,29 0 0,00 
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b)  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021  v študijných odboroch 

s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 
 

 

 

*1 žiak - štúdium v zahraničí 
 

 

 

c)  Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v školskom roku 2020/2021 

V školskom roku 2020/2021 ukončilo školu 51 žiakov maturitných ročníkov.  
Príprava  maturitnej skúšky prebehla v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z.                            
o ukončovaní štúdia  na stredných školách. 
 
Celkové hodnotenie MS   

 
 
 
 
 

 
Maturitné skúšky  sa mali  uskutočniť v termíne:    

• externá časť a písomná forma internej časti : 16. - 18. 3. 2021; 12. - 13. 4. 2021, 
• ústna forma internej časti od 17. 5. 2021 do 4. 6. 2021.  

 

Prospech  
Počet vymeškaných hodín  

na žiaka za rok  
s 

vyznamenaním 
veľmi dobre prospeli neprospeli ospravedlnené neospravedlnené 

Študijné odbory: 7902 J  gymnázium   
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P
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na
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ka
 

1. 20 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 533 26,65 0 0,00 

2. 16 13 81,25 3 18,75 0 0,00 0 0,00 601 37,31 0 0,00 

3. 22 17 77,27 4 18,18 1 4,55 0 0,00 888 39,81 0 0,00 

4.   29* 15 53,57 5 17,86 8 28,57 0 0,00 1285 45,89 0 0,00 

5. 18 10 55,56 7 38,88 1 5,56 0 0,00 693 38,27 0 0,00 

6. 23 13 56,52 6 26,09 4 17,39 0 0,00 2023 87,91 0 0,00 

7. 21 15 71,43 3 14,29 2 9,52 1 4,76 2296 108,95 0 0,00 

8. 20 16 80,00 4 20,00 0 0,00 0 0,00 1857 92,85 0  0,00 

Spolu   169 119 70,83 32 19,05 16 9,52 1 0,60 10176 60,57 0 0,00 

Kód 
odboru 

Názov 
odboru 

Prospeli Neprospeli SPOLU 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J gymnázium 51 0 0 0 51 0 
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V dôsledku dištančného vyučovania v  školskom roku 2020/2021 sa na základe rozhodnutia   
MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 1. 2021 zrušila externá časť maturitnej skúšky  a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 
 22. 3. 2021  o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021   sa 
zrušili aj všetky zložky internej časti maturitnej skúšky 
 
Ústna forma internej  časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa na gymnáziách vykonala 
administratívne na základe rozhodnutia O termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky                
v školskom roku 2020/2021 zo dňa 22. 3. 2021. 
 
Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnilo tak, že hodnotenie                 
v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok z tohto 
predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali 
koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.                            
V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítali koncoročné 
známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.   
Aritmetický priemer známok sa zaokrúhlil na celé číslo, pričom: 

• 1,5 sa zaokrúhlilo na 1  
• 2,5 sa zaokrúhlilo na 2  
• 3,5 sa zaokrúhlilo na 3 
• 4,5 sa zaokrúhlilo na 4.  

Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhlilo na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 
sa zaokrúhlilo na celé číslo smerom nahor.   
 
Z 51 prihlásených maturantov vykonalo administratívnu formu maturitnej skúšky 51 žiakov.                   
Z toho dve žiačky vykonali prezenčne dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky dňa 31. 5. 2021 
a jedna žiačka dobrovoľnú maturitnú skúšku z nemeckého jazyka dňa 2. 6. 2021. 
 

Externá časť MS   
 

Predmet Počet žiakov Percentil 
Slovenský jazyk a literatúra - - 
Anglický jazyk - - 
Nemecký jazyk - - 
Ruský jazyk - - 

 
 
Interná časť MS – písomná forma 
 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Slovenský jazyk a literatúra - - 
Anglický jazyk - - 
Nemecký jazyk - - 
Ruský jazyk - - 
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Interná časť MS – ústna časť 
 

 

V internej časti MS v porovnaní s minulým školským rokom došlo k zlepšeniu priemeru vo všetkých 
predmetoch. Výsledný priemer internej časti MS oproti minulému roku sa  zlepšil z 1,61 na 1,35.  
Ak by sme porovnávali výsledky žiakov aj s prezenčnou skúškou pred dvoma rokmi, kde bola 
priemerná známka 1,41, súčasná priemerná známka je lepšia. 

 
 

VI/  Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu  
        a vzdelávanie 
 

Gymnázium v Sobranciach je typ strednej školy, ktorá v školskom roku 2020/2021 poskytovala 
žiakom základných škôl na ďalšie vzdelávanie dva druhy denného štúdia: 
V školskom roku 2020/2021 škola uplatňovala učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu   
a Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre: 

• osemročné štúdium - 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník,  
• štvorročné štúdium - 1., 2., 3., 4. ročník. 

 

Štvorročné štúdium:  bez zamerania  - kód študijného odboru 7902 J 

 

Maturitné predmety Spolu 
Počet žiakov s prospechom Priemerná 

známka 1 2 3 4 5 

Slovenský jazyk a literatúra 51 36 12 3 0 0 1,35 
Anglický jazyk - úroveň B2 48 29 12 7 0 0 1,54 
Anglický jazyk - úroveň B1 2 0 2 0 0 0 2,00 
Nemecký jazyk - úroveň B1 12 10 2 0 0 0 1,16 
Ruský jazyk - úroveň B2 3 3 0 0 0 0 1,00 
Ruský jazyk - úroveň B1 6 5 1 0 0 0 1,16 
Matematika 2 2 0 0 0 0 1,00 

Informatika 11 10 1 0 0 0 1,09 

Chémia 14 13 1 0 0 0 1,07 
Biológia 22 20 2 0 0 0 1,09 
Geografia 1 0 1 0 0 0 2,00 
Dejepis 12 6 6 0 0 0 1,50 
Občianska náuka 20 10 8 2 0 0 1,60 

Dobrovoľné maturitné predmety 

Matematika 2 2 0 0 0 0 1,00 

Nemecký jazyk - úroveň B1 1 1 0 0 0 0 1,00 

Vzdelávacie 
programy školy 

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom rolu 2020/2021 

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

ŠVP 
(rok aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

7902 J 2020 1 23 1 20 1 24 1 31 4 98 
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ISCED 3  Rámcový učebný plán pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským  
pre štvorročné štúdium 

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. marca 2015 pod 
číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s 
platnosťou  od 1. septembra 2015. 
 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  - inovovaný 

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+4 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+3 

Informatika 2 2 2 - 3+3 

Človek a príroda  

Fyzika 2 2 2 - 5+1 

16+5 Chémia 3 3 1 - 5+2 

Biológia 3 3 2 - 6+2 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 2 2 - 6 

13+1 Geografia 2 2 1 - 4+1 

Občianska náuka - 2 1 - 3 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská výchova1 1 - - 2 2 

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

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

SPOLU hodiny: povinné predmety 94 
Disponibilné hodiny  4* 9+4* 13+17* 

SPOLU hodiny: povinné predmety + disponibilné hodiny 124 
  * semináre a bloky 
 

Skratky : ŠVP   - štátny vzdelávací program 
   ŠkVP - školský vzdelávací program 
   DH     - disponibilné hodiny 
 

 

 

 

Osemročné štúdium:  bez zamerania  - kód študijného odboru 7902 J  

 
 

 

Vzdelávacie 
programy školy 

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch v školskom rolu 2020/2021 

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

odbory  denné 
štúdium 

ŠVP 
(rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy   žiaci 

7902 J 2020 1 20 1 16 1 22 1 29 1 18 1 23 1 21 1 20 8 169 
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Rámcový učebný plán pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským  
pre  osemročné štúdium 

 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. 3. 2015 pod 
číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá 
s platnosťou  od  1. 9. 2015. 
 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  - inovovaný 

Vzdelávacia  
oblasť 

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

Povinné predmety 7902 J ŠVP+D
H 

ŠkV
P 

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

81+7 Anglický jazyk 5 4 4 4 4 4 3 4 30+2 
Nemecký / 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+4 

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

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

32+9 Chémia - 2 2 2 3 3 1 - 10+3 
Biológia 2 2 1 2 3 3 2 - 11+4 

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

26+4 Geografia 1 1 2 1 2 2 1 - 8+2 
Občianska náuka 1 1 1 1 - 2 1 - 7 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 
výchova 

1 1 1 1 1 1 - - 6 6 

Umenie a kultúra 
Hudobná výchova 1 1 - - - - - - 2 

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

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 
SPOLU hodiny:  povinné predmety  202  
Disponibilné hodiny  4* 4+9* 24+17* 
SPOLU hodiny:  povinné predmety + disponibilné hodiny 243 
* semináre a bloky 

� Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený. 
� Vyučovacia hodina trvá 45 minút, ale škola si môže zaviesť iné organizačné formy vyučovania, 

napríklad blokové vyučovanie. 
� Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba (od 23. 9. 

2020 do 12. 4. 2021 vyučovanie prebiehalo dištančnou formou). 
� Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
� Cudzie jazyky sa vyučujú dva: anglický jazyk (povinný pre všetkých žiakov), 
                                                       nemecký a ruský jazyk (podľa výberu žiaka).  
� 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. 

� Pri využívaní počítačov na vyučovacích hodinách sa trieda delí na skupiny tak, aby pri jednom 
počítači sedel jeden žiak. 
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� V každom z predmetov matematika, biológia, fyzika a chémia sa trieda v niektorom ročníku (5. - 8. 
ročník osemročného štúdia) delí na skupiny na jednej hodine. Delenie na skupiny je pri 
minimálnom počte 24 žiakov v triede. V  triede kvinta sa trieda delila v predmete  biológia 
a chémia. 

� Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium v štvorročnom štúdiu delí na 
skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom 
počte 24 žiakov v triede. V  triede III.A boli žiaci delení v predmete matematika. 

� Trieda sa na jednej hodine v týždni v 3. a 4. ročníku s osemročným štúdiom delí na skupiny 
v jednom z predmetov fyzika, chémia, biológia. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 
žiakov v triede. 
V  triede kvarta  sa trieda delila v predmete biológia. 

� Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania  je: 
• kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy - lyžiarsky kurz v  5. ročníku 

osemročného štúdia a 1. ročníku štvorročného štúdia (jeho realizácia závisí od počtu 
prihlásených žiakov) – neuskutočnil sa v dôsledku pandemickej situácii,  

• kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy - zdokonaľovací kurz plávania 
v ucelenom 10-hodinovom celku v 6. ročníku osemročného štúdia a v 2. ročníku štvorročného 
štúdia (jeho realizácia závisí od počtu prihlásených žiakov) – neuskutočnil sa v dôsledku 
pandemickej situácii,  

• kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) v 7. ročníku osemročného štúdia a 3. ročníku 
štvorročného štúdia, ktorý je súčasťou plánu práce školy - neuskutočnil sa v dôsledku 
pandemickej situácii, kde aj po nástupe na prezenčnú formu vyučovania, tieto  triedy boli v  
karanténe.   

• účelové cvičenia prebiehajúce  priamo v teréne v 1. a 6.ročníku a 1. a 2. ročníku štvorročného 
štúdia - uskutočnili sa plánované účelové cvičenia. 
 

� Rozširujúce hodiny v rámci voliteľných hodín:  
- 4 hodiny voliteľných predmetov (2+2):                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 13 hodín voliteľných predmetov podľa blokov: 4 hodiny voliteľný predmet (2+2), 
                                                                              9 hodín v bloku (dotácia 3 hodiny pre jeden predmet):    

3. ročník štvorročného štúdia 
7. ročník osemročného štúdia 

4. ročník štvorročného štúdia 
8. ročník osemročného štúdia 

Podľa záujmu si každý žiak vyberie dva semináre z týchto seminárov 

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

konverzácia v nemeckom jazyku  
seminár z biológie 
seminár z chémie 
seminár z dejepisu 

   spoločenskovedný seminár      
   seminár z matematiky 
   seminár z informatiky 

4. ročník štvorročného štúdia  
8. ročník osemročného štúdia 

Podľa záujmu si každý žiak vyberie jeden blok  
z týchto blokov: 

prírodovedný 
humanitný 
ekonomický 
technický 
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c) Učebné plány denného s extra hodinami v rámci projektu „Zvyšovanie čitateľskej,  
     matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“ 
 
V minulom školskom roku sme začali realizovať projekt „ Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, 
finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“.  Projekt je zameraný na  zvýšenie kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, 
finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. Trvanie projektu je od septembra 
2019 do júna 2022 (január 2023).Vzhľadom na prerušenie vyučovania bol projekt prerušený od marca 
2020 a začal sa realizovať znova v školskom roku 2020/2021. 
Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci gymnázia. 
Hlavnými aktivitami sú extra hodiny na osemročnom a štvorročnom štúdiu, ktoré  sa budú vyučovať 
nad rámec povinných a disponibilných hodín . 
Hlavnou formou vyučovania v rámci rozsahu extra hodín bola implementácia inovatívnych metód a 
foriem do vyučovania so zameraním na PISA gramotnosti.  
 

Extra hodiny na podporu čitateľskej gramotnosti boli zamerané na rozvoj nasledovných kompetencií  
a zručnosti našich žiakov: 

• prácu s textom umeleckým, publicistickým, odborným, administratívnym a rečníckym, práca so 
žiakmi bude vedená k aktívnemu a efektívnemu čítaniu,  

• techniku čítania, 
• čítanie textu s porozumením (úlohou je lokalizovať špecifickú informáciu alebo myšlienku v 

texte, ktorá je dôležitá pre porozumenie významu textu, príp. dokázať si takúto informáciu 
zapamätať a zreprodukovať), 

• vyvodenie priamych záverov (schopnosť dedukovať z textu - vyvodzovať informácie, myšlienky 
a súvislosti, ktoré nie sú explicitne formulované v texte a usudzovať na nejaký význam alebo 
súvislosť medzi myšlienkami textu), 

• schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, utvoriť si úsudok z textu, 
• schopnosť logicky si spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery, dedukcie, 
• schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými 

poznatkami a vedomosťami, 
• skúmanie a hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov textu (kriticky hodnotiť prečítaný text nielen z 

hľadiska obsahu, ale aj foriem, reflektovať štruktúry textu, jazykové prostriedky, literárne 
útvary, autorov osobný pohľad a štýl, vychádzať pri hodnotení textu zo svojho chápania sveta a 
predchádzajúcich čitateľských skúseností).  

 

Extra hodiny na podporu matematickej a finančnej gramotnosti boli zamerané na rozvoj 
nasledovných kompetencií a zručnosti našich žiakov: 

• vedieť lepšie reprodukovať naučený materiál, vykonávať rutinné výpočty a procedúry a riešiť 
rutinné problémy, integrovať, modelovať a spojiť viaceré známe metódy, uvažovať, 

Do bloku si žiak vyberie skupiny predmetov  
z týchto predmetov: 
anglický jazyk - úroveň B2 
dejiny 
náuka o spoločnosti 
cvičenia z matematiky 
programovanie v informatike 
všeobecná biológia 
všeobecná chémia 
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argumentovať, robiť abstrakciu, zovšeobecňovať a modelovať použité v nových kontextoch, 
originálny matematický prístup, spojiť viaceré zložitejšie metódy, náhľad do problému, 

• rozvoj logického myslenia - prehĺbiť poznatky z matematiky, rozvíjať zručnosti pri tvorbe úloh z 
matematiky, 

• podpora priestorovej predstavivosti - využitie matematiky, geometrie v praktickom živote, 
• podpora informačno-komunikačných technológií, 
• posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na 

základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a zabezpečenie životných potrieb, 
• zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako 

prostriedku ich zabezpečenia,  
• používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách - 

zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb,  
• príjem a práca, 
• plánovanie a hospodárenie s peniazmi - identifikovať možné riziká alebo výhody jednotlivých 

typov úverov, vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať práva žiadateľa o úver v 
súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

 

Extra hodiny na podporu boli zamerané na rozvoj nasledovných kompetencií  a zručností žiakov: 
• vedieť charakterizovať, vysvetliť a predvídať prírodné javy, schopnosť čítať s porozumením 
články o vede v populárnej tlači a zapojiť sa do spoločenského rozhovoru o platnosti 
zverejňovaných záverov, 

• identifikovať vedecké otázky, ktoré sú základom na rozhodnutia (inštitúcií, spoločenstiev, 
komunít a samospráv) na miestnej a regionálnej úrovni a vyjadrovať svoje postoje podložené 
vedeckým  a technologicky informáciami, 

• posúdiť kvalitu vedeckej informácie na základe zdrojov, v ktorých ju nájde a metódy, na základe 
ktorej vznikla, 

• predstavovať a hodnotiť argumenty založené na dôkazoch a uplatňovať primerane závery z 
týchto argumentov. 

Sekundárnou cieľovou skupinou boli aj pedagogickí zamestnanci gymnázia. 
Cieľom aktivity bude zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory 
rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom rozvíjania 
čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov. Pedagog. zamestnancom 
budeme sprostredkovať najnovšie poznatky z inovatívneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích 
kurzov ako aj zabezpečiť výmenu skúseností prostredníctvom pedagogických klubov.  
 
VII/  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 2020/2021  podiel absolventov na trhu práce 

 

Kód a názov 
študijného odboru 

pokračujú 
  v štúdiu na VŠ 

pokračujú  
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2021 

nezamestnaní 
k 30.9.2021 celkom 

7902 J  gymnázium   
(štvorročné) 

26 2 0 2 1 31 

7902 J gymnázium  
      (osemročné) 

16 0 0 1 3 20 

SPOLU: 42 2 0 3 4 51 
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Zastúpenie jednotlivých smerov u žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na VŠ

 

 

 

VIII/  Údaje o počte zamestnancov, ich vekovej štruktúre a plnení kvalifika čného  
           predpokladu zamestnancov školy 
 
 

a)  Pedagogickí zamestnanci školy 

       V školskom roku 2020/2021 pracovalo na škole 23 pedagogických zamestnancov, z toho: 
• 17  pedagógov na plný úväzok 
•   6  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: 1 4 11 6 1 1 24 46,96 
z toho žien: 1 1 8 5 - -   

Kvalifika čná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet pedagogických 
zamestnancov spolu:    23 

z toho externých 4 
kvalifikovaných 24 

nekvalifikovaných - 
doplňujúcich si kvalifikáciu  - 

samostatných 6 
začínajúcich - 

s 1. atestačnou skúškou 7 
s 2. atestačnou skúškou 11 

s vedecko-akademickou hodnosťou - 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,12 

  
 

20%

9%

6%

7%

4%
26%

4%

4%

7%

13%

Smery

technické odbory a informatika

lekárske fakulty a fyzioterapia

armáda

štúdium prírodných vied

sociálna práca

učiteľstvo a psychológia

právnické fakulty

štúdium jazykov

verejná správa

zamestnaní
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b)  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: - - 6 2 4 - 12 52,92 
z toho žien: - - 3 2 4 - 9  

Kvalifika čná štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov 
Počet nepedagogických 
zamestnancov spolu:     12 

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 
so stredoškolským vzdelaním 8 

 
 
c) Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 

 
 
 
IX/  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
    
     Účasť na vzdelávaniach  pedagogických pracovníkov v školskom roku 2020/2021:  
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov 
osvedčenia, 
certifikátu 

Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Aktualizačné 
Moderná informatika na ZŠ a SŠ 
Výučba programovania v Pythone na SŠ 

MPC Košice osvedčenie 1 

Geologické a paleontologické témy  
vo vyučovaní predmetov biológia a geografia 

MPC Prešov osvedčenie 1 

Práca s textom na hodinách prírodovedných  
predmetov  

MPC Prešov osvedčenie 1 

Projektové vyučovanie v geografii  MPC Košice osvedčenie 1 

Učiteľské  fórum pod názvom Čo je nové v geografii MPC Košice osvedčenie 1 

Špecializačné 

Rozširujúce štúdium INFORMATIKY UPJŠ Košice 
ukončený 
2. ročník 

1 

Inovačné 

JA Finančná gramotnosť Junior 
Achievement 

prebieha 1 

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom 
procese   

CVTI SR 
Bratislava  

ŠVS Michalovce 
certifikát 1 

Predmety Počet hodín 
týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 
Spoločenskovedné 90 90 100 0 0 
Cudzie jazyky 138 138 100 0 0 

Prírodovedné 170 164 96,5 6 (INF) 2,3 

Výchovy 44 42 95,4 2 (VYV) 5 
Spolu 442 434 98,2 8 1,8 
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Projekty: Erasmus +/ eTwinning 

Using Technology in the Classroom 
Maksima Teaching 

Centre Split 
Certifikát+ 
Europass 

1 

Letná dielňa eTwinning Žilinská univerzita certifikát 3 

Inšturktážny webinár Erasmus+ k podávaniu 
prihlášok pre akreditované školy 

SAAIA certifikát 2 

Iné vzdelávania  
 65 eTwinningových webinárov so zameraním na : 
Online nástroje, projektové vyučovanie 
eTwimningom, inovatívne postupy vo vyučovaní 

  eTwinning  certifikáty 1 

Využitie vybraných aktivizačných metód 
v matematike  

MPC Bratislava 
potvrdenie o 

účasti 1  

Školenia k vyučovaniu NEJ 
IKT nástroje vo vyučovaní SJL a NEJ 

Klett.cz 
eTwinning 

certifikáty 2 

Efektívne vzdelávanie s Google – Jambord 
Efektívne vzdelávanie s Google – Google webstránky 
Na kávičke s eTwinningom – práca s videom I 
eTwinning kolaboratívne aktivity III 
Online tipy a triky v práci učiteľa III 
Pracujeme v Twin Space – kolaboratívne aktivity 
Nie je projekt ako projekt 

  eTwinning   certifikáty 1 

Online nástroje ve výuce – nové trendy 
Začínate učit podle Direkt interaktiv? 

Klett certifikáty 1 

Hodnotenie ústneho prejavu na mat.skúške z CJ 
Hodnotenie PFIČ MS v cudzích jazykoch 
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v SŠ 
Tvorba mat. zadaní v cudzom jazyku 

MPC Košice 
potvrdenie o 

účasti 
1 

ONLINE NOVÝ SLOVENSKÝ JAZYK pre stredné 
školy 
Online Pravopisný semafor 
ONLINE LITERATÚRA 

Orbis Pictus 
potvrdenie o 

účasti 1 

Apps und Tools im Unterricht 
Online digitálne nástroje pre vytváranie pracovných 
listov 
Online nástroje ve výuce - nové trendy I,II,III 
Besser sprechen mit Klett 
Gramatika s mnemotechnikou 
Wortschatz in Aktion 
Online nástroje vo výuke 
Quizizz 2 –testy 
Nemčina pohybom 

Klett certifikáty 1 

O hoaxoch – čomu všetkému veríme JA Slovensko potvrdenie o 
účasti 1 

Ako využívať príruku KOMPAS pri výchove 

a vzdelávaní k ľudským právam 
Iuventa 

potvrdenie o 
účasti 

1 

Ako čeliť dezinformáciám? MPC Bratislava potvrdenie o 
účasti 1 

Pokročilé funkcie mCourseru 
Kamarátime sa s azbukou 
Čítame azbukou 

Klett.cz   certifikáty 1 

Ako vyučovať slovenčinu dištančne 
Formy online vzdelávania 

RAABE 
Školský portál 

potvrdenie o 
účasti 1 
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Lenivý učiteľ? – Ako učiť dobre a efektívne 
Príprava žiakov na testovanie T9 zo SJL 
Deviatacky (kvartánsky) dejepis nemusí byť nuda  
Pravopisný semafor 1.časť 
Online nový slov.jaz.pre 2.st.ZŠ 

  Orbis Pictus potvrdenie o 
účasti 1 

BBC micro:bit 
Blok 1: Základy na BBC micro:bit (displej, tlačidlá a 
senzor pohybu)   
Blok 2: Bezdrôtová komunikácia, hudba a elektrické 
obvody s BBC micro:bit“   
Blok 3: LED diódy a LED pásiky s BBC micro:bit“   

SPy o.z 
potvrdenie o 

účasti 1 

Google učebňa 
Efektívne vzdelávanie s Google - prezentácie Ef 
Eektívne vzdelávanie s Google  Docs 
Na kávičke  s eTwinningom alebo „sú moji žiaci 
mediálne gramotní 

NSS Žilina potvrdenie o 
účasti 1 

Direkt interaktiv Klett.cz certifikát 1 

"Using Authentic Materials with Teens" 
vydavateľstvo Pearson 
ELT, Venture Books 

potvrdenie o 
účasti  2 

Back to School day 2 
vydavateľstvo Pearson 
ELT, Venture Books 

potvrdenie o 
účasti 1 

Aktivita 2  
Rozširovanie kľúčových kompetencií pedagogických 
zamestnancov: Pokročilé využívanie IKT 

Gymnázium  
Sobrance 

osvedčenie 12 

  
Podpora celoživotného vzdelávania, prehlbovanie, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov,  ako aj 
smerovanie zamestnancov  k osobnej aktivite a odbornému rastu je jedným z cieľov školy. Vedenie 
školy podporovalo a podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov organizované 
rôznymi vzdelávacími centrami. Profesijný rozvoj ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje 
sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom obnovovať, zdokonaľovať a 
dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na rozvoj 
modernej školy. Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-
vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej 
politike je nevyhnutnou súčasťou práce pedagogického zamestnanca.  
Učitelia sa zúčastnili priebežných vzdelávaní, metodických podujatí. Napriek zmeneným podmienkam 
v súvislosti so zmenou spôsobu vyučovania  naši učitelia zvládli kladené požiadavky na dištančné 
vzdelávanie. Prijali podanú pomocnú ruku mnohých bezplatných webinárov pri využívaní 
inovatívnych metodík s digitálnymi nástrojmi a rozšírili si vedomosti o možnostiach online  
vyučovania. 
 
X/  Údaje o aktivitách školy, ktoré škola realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 
 
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 2020/2021 vydalo Gymnázium v Sobranciach svojim žiakom 265 vzdelávacích 
poukazov. Hodnota jedného vzdelávacieho poukazu bola 3,20 eur (mesačne).  
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Poukaz vzdelávací Počet vydaných VP Počet prijatých VP 
Počet krúžkov  

zriadených na škole 

265 265 263 9 

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

Názov krúžku Vedúci krúžku 
Počet  

prihlásených 
žiakov 

Zameranie krúžku 

krúžok florbalovo-
badmintonový 

Ing. Mgr. Monika Vargová 38 
osvojenie si základných zručností a 
pohybových návykov tohto športu 

krúžok geografický Mgr. Monika Haníková 17 

poznávanie a pobyt v prírode, 
orientácia a pohyb v teréne, návšteva 
jednotlivých zaujímavých lokalít 
nášho okolia (napríklad návštevy 
hradov, prírodných zaujímavostí). 

krúžok jachtársky 
Mgr. Michal Bodnár 
Mgr. Juraj Potucký 

9 
osvojenie si základných zručností a 
pohybových návykov tohto športu 

krúžok programovania PaedDr. Martin Miňo 26 
 na precvičovanie a upevňovanie 
učiva z  informatiky a programovania 

krúžok ruského jazyka PhDr. Mária Hvižďáková 18 
zlepšovanie komunikačných 
zručností a prípravu na maturitnú 
skúšku 

krúžok športovo-turistický  
Mgr. Michal Bodnár 
Mgr. Juraj Potucký 

66 
podpora pravidelnej fyzickej aktivity,  
zlepšovanie tímovej spolupráce   

krúžok športový Mgr. Michal Hlivák 32 
nastavenie zdravej životosprávy a 
podpora pravidelnej  fyzickej aktivity 
na udržanie kondície 

krúžok volejbalový  RNDr. Ľuboslava Mižáková 14 

 podpora pravidelnej fyzickej 
aktivity,  zlepšovanie tímovej 
spolupráce a rozvoj schopností 
jednotlivcov 

krúžok zdravotnícky Mgr. Monika Haníková 43 
 na získanie zručností pri 
realistickom   poskytovaní prvej 
pomoci    

SPOLU 263  

    
Napriek sľubnému začatiu práce krúžkov a vzniku nových krúžkov (jachtársky, florbalovo-
badmintonový a geografický) bola krúžková činnosť pozastavená kvôli  prerušeniu vyučovania už               
23. 9. 2020.   
 
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 2020/2021 vykonala škola dňa 30. 11.2020 v systéme kultúrnych poukazov 
registráciu pre 20 učiteľov a 267 žiakov, ale Ministerstvo kultúry SR kultúrne poukazy na rok 2021 
škole nezaslalo. 
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XI/  Údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy na verejnosti 
 
Škola poskytuje službu verejnosti. Mala  by byť inštitúciou, ktorá  rieši výchovno-vzdelávacie 
pôsobenie na deti a mládež komplexne s prihliadaním na potreby spoločnosti a moderné trendy 
súčasnej školy. Jedným zo zámerov koncepcie školy je preto pravidelná, systematická a konkrétna 
prezentácia školy. Záujemcovia o štúdium na zvolenej škole sledujú  rôzne rebríčky škôl, výsledky z 
testovaní alebo verejne známe štatistiky. V súčasnosti sa možnosti prezentácie škôl mnohonásobne 
zvýšili,  zvýšila sa však aj nevyhnutnosť ich prezentácie, napr. kvôli  klesajúcej  demografickej  krivke  
spôsobujúcej  úbytok žiakov aj v našom regióne.  
 
Webová stránka   školy  
Termín – dopĺňaná a aktualizovaná priebežne  
Webová stránka   školy je veľmi dôležitým médiom aj pre našu školu.  Aby napĺňala svoj účel (vízia 
a ciele školy, čo robíme, prečo by záujemcov o štúdium mala zaujímať práve naša škola),  pravidelne 
ju aktualizujeme a dopĺňame o informácie, ktoré nás prezentujú. Škola má aktivovanú svoju webovú 
stránku (www.gsobrance.edupage.sk), na ktorej sú sprístupnené všetky informácie o škole – o jej 
histórii a súčasnosti, o zamestnancoch a žiakoch školy,  informácie o aktivitách, podujatiach 
a úspechoch školy,  zverejňovanie fotografií a videí v primeranom rozsahu v priebehu školského roku. 
Úspechy žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach  v rôznych  oblastiach (vedomostné, 
recitačné, výtvarné literárne  súťaže), v ktorých škola dosahuje veľmi dobré výsledky,  sú v časti XIII.  
 
Oficiálna stránka školy na Facebooku  
Termín – dopĺňaná a aktualizovaná priebežne  
 
Sociálne siete sú moderným a veľmi obľúbeným priestorom, ktorý môže pomôcť škole osloviť 
potenciálnych študentov a ich rodičov, komunikovať so súčasnými študentmi alebo pomáhať 
prezentovať či  propagovať školu. Nateraz máme vytvorenú stránku školy na Facebooku  s názvom 
Gymnázium Sobrance. V budúcnosti plánujeme na prezentáciu a propagáciu školy využiť aj iné 
dostupné aplikácie a sociálne siete, napr.  Instagram.  
  
Regionálna tlač  a televízia  
Termín – príspevky zverejňované podľa realizácie aktivít 
Noviny Sobrančan v januári  2021 informovali verejnosť o priebehu projektu, ktorý mení vyučovanie 
v škole  a je realizovaný v našej škole od  školského roka  2019/2020. Projekt „Zvyšovanie čitateľskej, 
matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“ je zameraný na  zvýšenie kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, 
finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. Sobranský magazín, vysielaný 
regionálnou Sobranskou televíziou,  priebežne informuje verejnosť o podujatiach organizovaných 
našou školou, napr. podujatia Študenti študentom, aktivity v rámci projektu Erasmus+, Deň otvorených 
dverí, eTwinningové aktivity.  
 
Dni otvorených dverí 
V štandardnom školskom roku realizujeme Dni otvorených dverí prezenčnou formou v mesiacoch 
január – marec. V školskom roku 2020/21 sme na prezentáciu školy využili online priestor, záujemcov 
sme informovali aj prostredníctvom informačného letáku, telefonickým kontaktom či možnosťou  
online konzultácie pre rodičov alebo možných záujemcov o štúdium.   
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Projekty -  eTwinning,  Erazmus+    
Projekty sú to, čo nás – učiteľov i žiakov -  posúva ďalej  k modernému chápaniu vzdelávania. 
Výstupy z projektov zvyšujú kvalitu a efektivitu vzdelávacieho procesu,  zviditeľňujú činnosť školy na 
verejnosti, a tak formujú kladný postoj rodičov, ale i širokej verejnosti ku škole. Projektové aktivity 
vedú žiakov k zmysluplnému využívaniu voľného času, výchovne pôsobia na žiaka,  približujú školu 
potrebám reálneho života a sú výborným príkladom inovatívnych postupov vo vyučovaní a popritom 
sa rozvíja aj európske občianstvo. Všetky už zrealizované eTwinningové projekty boli ocenené 
Národným a Európskym certifikátom kvality.     

 
Pod vedením Mgr. Tomašurovej boli v tomto školskom roku zrealizované a začaté nasledovné 
eTwinningové projekty: 
�  Wie beinflusst COVID -19-Pandemie unser Leben - Ako ovplyvňuje pandémia COVID-19 

náš život - realizovaný v období  september – jún 2020/21. V projekte spolupracovali žiaci 2.A 
triedy. Komunikačným jazykom projektu bola nemčina. Do práce v projekte sa zapojilo 17 učiteľov 
a 113 žiakov zo škôl v Poľsku, Taliansku, Turecku, Rumunsku a naša škola zastupovala Slovensko. 
Zaujímavosťou je, že primerane svojmu veku  spolupracovali žiaci rôznych vekových kategórií od 
materskej školy až po maturantov. Cieľom projektu bolo rozvíjať jazykové kompetencie, sociálne 
a IKT kompetencie. Nemenej dôležitá bola podpora bezpečného využívania internetu a podpora 
emocionálneho rozvoja žiakov. Žiaci pracovali v národných a medzinárodných skupinách. 
V konkrétnych aktivitách boli rozpracované témy: Najväčšie pandémie vo svete, moja karanténa, 
bezpečnostné predpisy v čase covidu, naše online a offline časové aktivity. V medzinárodnej 
skupine bol vytvorený e-katalóg so symptómami covidu, spoločná prezentácia o najväčších 
pandémiách v histórii ľudstva,  slovník k danej téme a vytváranie plagátov. V medzinárodnej 
skupine žiaci vyjadrovali názor na vyučovanie v jednotlivých etapách pandémie. Vytvorili tiež 
komiksy a online  hry. V závere projektu vyjadrili žiaci svoj postoj v dotazníku. Práca v európskej 
škole bola pre nich zaujímavá a téma nanajvýš aktuálna a prospešná. 

 
� Jazdi na bicykli – Pre klímu na ceste  – Fahr Rad – fürs Klima auf  Tour , realizácia -  apríl -  

október  2021. Na práci v projekte sa podieľajú  žiaci nemčinári z 2.A triedy. V jednotlivých 
etapách projektu pracujú na úlohách: účasť na VCD – súťaži, žiaci vo voľnom čase jazdia na 
bicykli a spočítavajú km. Plánujú a uskutočňujú cyklotrasy, virtuálne vytvárajú cyklotrasy a 
tie navzájom v projekte ponúkajú. Zaoberajú sa históriou bicykla a v medzinárodnej skupine 
prezentujú jeho vývin až podnes. Vyjadrujú v prezentácii svoju predstavu o vysnívanom bicykli, 
vyjadrujú svoje názory na to, prečo je zdravé jazdiť na bicykli. Očakávaným výsledkom projektu sú 
dobré poznatky o krajinách zapojených v projekte, zlepšenie zručností v práci s rôznymi médiami, 
zlepšenie jazykových zručností, uvedomenie si možnosti, ako žiť ekologicky a zdravšie, ak 
využívame bicykel. 

 
� Pod vedením PaedDr. Beľanovej sa uskutočnil eTwinnningový projekt pod názvom - 

Deutschlernen durch die neuen Formen während Corona - Vzdelávanie počas korony. Projekt 
vznikol z potreby hľadať možnosti využitia online nástrojov, pomocou ktorých by učitelia vytvorili 
materiály pre svojich žiakov počas online výučby. Možnosti využitia rôznych interaktívnych cvičení 
a najmä súťaží pre žiakov v rámci vyučovania nemeckého jazyka mali sextáni, ktorí boli zapojení do 
práce v medzinárodnom projekte eTwinning. Žiaci sa stretávali v online prostredí, zvyčajne pomocou 
aplikácie Zoom na spoločných stretnutiach v mimovyučovacom čase, aby sa hravou formou 
zdokonalili v nemeckom jazyku. Mali možnosť komunikovať s rovesníkmi z Turecka a z Poľska, ako 
aj s ich pedagógmi. Z každého spoločného stretnutia bolo vytvorené video, ktoré mapovalo priebeh 
stretnutia. Za tento projekt bol našej škole koncom júna 2021 udelený certifikát kvality.  

 
� Pod vedením Mgr. Ryníkovej sa uskutočnil  eTwinningový projekt - Express with No Stress. 

V rámci projektu sa vybraní žiaci z kvarty  a sexty zúčastnili deviatich  virtuálnych stretnutí, na 
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ktorých spolu s partnermi zo škôl z Poľska a Grécka diskutovali na rôzne témy pripravené poľskou 
školou. Stretnutia boli raz v týždni vo večerných hodinách. Naši žiaci zhodnotili tento projekt ako 
prínosný nielen pre rozvoj svojich komunikačných zručností v anglickom jazyku, ale aj pre možnosť 
diskutovať s rovesníkmi na témy, ktoré boli zaujímavé. Vďaka realizácii projektu žiaci udržiavajú 
kontakt s partnermi aj po skončení projektu.  

 
Pod vedením Mgr. Ryníkovej  sa uskutočnili Erasmus+ projekty. 
 

� Preserve and Share Folk Traditions 
Virtuálna mobilita sa uskutočnila v dňoch 27. 4.2021 – 29. 4. 2021 ako náhrada krátkodobého 
výmenného pobytu v partnerskej škole v Leonforte na  Sicílii. Virtuálnej mobility sa zúčastnili 20 žiaci 
septimy a 3 vyučujúce, Mgr. Ryniková, Mgr.Kotorová, Mgr. Haniková. Témou stretnutia boli 
veľkonočné sviatky a iné náboženské tradície, virtuálna prehliadka Sicílie, mesta Leonforte, Etny 
a partnerskej školy. Uskutočnilo sa aj  záverečné stretnutie 21. 5. 2021, na ktorom  boli zhrnuté ciele 
projektu, projektové aktivity a prínos projektu pre školu a žiakov. Projekt trvá do 31. 8. 2021 
a finálnym produktom projektu je vytvorenie  knihy ľudových príbehov a DVD aktivít.  
 

� Act 4 Non Toxic Lifestyle 
Projekt začal v septembri 2020, partneri sú z Poľska, Turecka, Talianska, Španielska. V priebehu 
aktuálneho školského roka Mgr. Bodnár robil aktivity v rámci hodín biológie a chémie – výroba 
domácich čistiacich a kozmetických prostriedkov. Uskutočnili sa dve virtuálne stretnutia všetkých 
zúčastnených žiakov a učiteľov. Na prvom stretnutí boli predstavované partnerské  školy a mestá, na 
druhom  sa prezentovali  vlastné aktivity v rámci Dňa Zeme. Žiaci našej školy mali zrealizovanú 
aktivitu  zdokumentovať fotograficky alebo krátkymi videami, ktoré boli potom použité v prezentácii. 
Zrealizovala sa aj súťaž v  návrhu záložky do knihy.  
 

� KA 101 - Škola zameraná na žiaka 
Škola požiadala o predĺženie projektu, pretože sa kvôli aktuálnym protipandemickým opatreniam 
nemohli uskutočniť dve mobility učiteľov. Mobility boli presunuté na termíny júl 2021 a október 2021. 
Na daných mobilitách sa pracuje, prebieha komunikácia s Národnou agentúrou programu Erasmus+ 
a organizátorom štruktúrovaného kurzu. 
 
Realizácia národných projektov 
Gymnázium v Sobranciach bolo zapojené do  Národného projektu s názvom Zlepšenie prístupu obetí 
trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete v spolupráci s Odborom 
prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. V rámci uvedeného projektu boli v oblasti 
prevencie kriminality v triedach tercia a septima  úspešne zrealizované interaktívne besedy, a to 
v mesiaci marec 2021, žiakom a pedagógom a boli sprostredkované dôležité informácie a kontakty.  
 
Úspešná reprezentácia školy v súťažiach a predmetových olympiádach 
Usilovnosť, cieľavedomá a systematická príprava žiakov sa neprejavujú len v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu, ale aj s školských a  mimoškolských aktivitách. Aj v našej škole máme 
študentov, ktorí k svojej práci priložia aj pridanú hodnotu v podobe úspešnej reprezentácie nášho 
gymnázia. Práve úspechy žiakov pod odborným vedením našich pedagógov pomáhajú vytvárať 
pozitívny obraz školy a jej kvality (pozri v časti XIII) 
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XII/  Informácie o spolupráci školy s vysokými školami pri zabezpečovaní výchovy  
         a vzdelávania   
 
 

Názov aktivity Dátum 
realizácie 

Miesto Cieľ a zámer 
Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos 

Spolupráca s  
PF UPJŠ 
Košice, katedra 
didaktiky a 
fyziky 

priebežne Sobrance 

Zapožičanie 
pomôcok na 
vyučovanie 
fyziky 

150 

Príprava na 
súťaže, 
názorné 
vyučovanie,   
pokusy 

Sústredenie 
k súťaži Turnaj 
mladých fyzikov-       
UK Bratislava, 
 PF  UPJŠ 
Košice, TU 
Košice   

 10.-
12.11.2020 online 

Kvalitná príprava 
na súťaž 

6 

Úspešní na súťaži   
TMF, 
účasť na 
celosvetovej 
súťaži YIMT 

Účasť žiakov na 
DOD 

september 
2020 - 
december  
2020 

online 

Možnosti štúdia 
na jednotlivých 
vysokých 
školách 

20 
Správna voľba 
vysokej školy 

Zapojenie školy 
do 
celoslovenskej 
súťaže UKF 
Nitra 
Svätoplukovo 
kráľovstvo ožíva 

január 2021       
- jún 2021 

online 
Pátranie po 
veľkomoravskej 
tradícii v regióne 

5 

Poznávacia cestu 
žiačok za 
Baškovským 
evanjeliárom 

Cvičná škola 
február 2021 
 - apríl 2021 

online 
Priebežná 
pedagogická 
prax 

- 
Príprava na 
povolanie 

Turnaj mladých 
fyzikov 
Práca na riešení 
pridelených  
úloh 
celosvetovú 
súťaž IYPT 

máj 2021 
 - jún 2021 

online 
laboratóriá 

katedry 
didaktiky a 
fyziky PF 

UPJŠ Košice 

Príprava   na 
celosvetovú 
súťaž IYPT 

 
1 

Úspešná 
reprezentácia na 
svetovej úrovni 

Prípravné 
sústredenie v 
Bratislave na  
SAV 

21.-22. 6. 
2021 

Bratislava 
Príprava   na 
celosvetovú 
súťaž YIPT 

 
1 

Úspešná 
reprezentácia 
v celosvetovej 
súťaži  YIPT 
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XIII/  Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach,  
           v ktorých má škola nedostatky  
 

Úlohou školy bolo aj v školskom roku 2020/2021 dosahovať čo najlepšie výsledky v mimoškolskej 
činnosti, záujmových krúžkoch, predmetových olympiádach, stredoškolskej odbornej činnosti, a tým 
zvyšovať meno školy v našom regióne.  
Škola sa aktívne zapájala do rôznych súťaží a olympiád. Zapájala sa aj do akcií a súťaží 
organizovaných mestom. Väčšina súťaži  bola  realizované online formou. Žiaci, ale aj učitelia   
v týchto súťažiach veľmi dobré preukázali svoje schopnosti a zručnosti v digitálnych technológiách. 
V tabuľke uvádzame  úspechy  našich žiakov. 
 

Dobré výsledky   

Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR 

P. 
č. 

názov súťaže žiak trieda 
súťaž 

konaná 
dňa 

úroveň 

okresná krajská celoštátna medzi-
národná 

1. Matematická 
olympiáda 

kategória Z9 
Hamadejová Hana  
Fečiková  Janka 
Baran Michael 

kvarta 
kvarta 
kvarta 

16.3.2021 
6.miesto 
5.miesto 

účasť 

účasť 
účasť 

- 
 - - 

kategória Z6 
Mižák Tadeáš   
Vaško Peter    

príma 
príma 

31.3.2021 

3.miesto 
úspešný riešiteľ -  - - 

kategória Z7 
Kavková Alžbeta 
Cipa Dominik    

sekunda 
sekunda 

2. miesto 
3. miesto -  - - 

kategória Z8 
Mižák Marián  
Kocur Martin     
Kavková Karolína  

tercia 
tercia 
tercia 

1. miesto 
1. miesto 
2.miesto 

-  - - 

2. Geografická  
olympiáda  

kategória E Vaľko Tomáš  tercia 
15.2.2021 
16.4.2021 

2.miesto 
úspešný 
riešiteľ 

 - - 

kategória F 
Vaľková Soňa sekunda 1.miesto    - - 
Petrušková Nina  príma 3.miesto     - - 
Vaško Peter príma 15.2.2021 úspešný riešiteľ -  - - 

3. 
Dejepisná  
olympiáda 
 

kategória D 
Kica Branislav  
Birošová Zuzana 

tercia 
tercia 11.2.2021 

22.3.2021 

1.miesto 
3.miesto    

3.miesto 
- 

 - - 

kategória C 
Juhaščiková Karin  
Obrazová Barbora  

kvarta 
kvarta 

1.miesto 
2.miesto    

17.miesto 
19.miesto 

 - - 

4. 
Olympiáda  ľudských 
práv a Cena prof. 
Miroslava Kusého 

Šeleman Richard  3.A 
11. 2. 2021 

10.-11.6.2021 
 5.miesto účasť  - 

5. Finančná olympiáda – 
online   

žiaci 
spoločenskovedného 
seminára 

septima 
3.A 

4.11.2020  
-  4. 2. 2021 

účasť   -  - - 

6. 
Ekonomická olympiáda – 
online  

Családiová Rebeka  4.A 
7.-15.12.2020 

22.3.2021 
 1.miesto účasť  - - 

7. 
Celoslovenská online  
olympiáda  
BIO-PSY-SOC  

Cipa Dominik    
Petrová Bianka 
Hudáková Ema  
Nováková  Alexandra 

sekunda 
3.A 
3.A 
4.A 

1.12.2021 - - 
úspešní 
riešitelia 

- 

8. IQ olympiáda Fečiková Janka kvarta 1.6.2021 1.miesto postup 35.miesto  

9. 

Olympiáda  
v anglickom 
jazyku 

 

kategória 1A Jaško Adam  sekunda 

10.2.2021 
  

1.miesto 5.miesto 
- - 

kategória 1B Juhaščíková Karin  kvarta 1.miesto 7.miesto 

kategória 2A Handra Patrik sexta 1.miesto 7.miesto - - 

kategória 2B Vaľko Timotej septima 1.miesto 8.miesto 
- - 

kategória 2C2 Babič Samuel 3.A 1.miesto 6.miesto 
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Iné súťaže  

P. 
č. 

názov súťaže žiak trieda 
súťaž  

konaná  
dňa 

úroveň 

krajská celoštátna 
medziná-

rodná 

1. 
Jazykový kvet 
prednes poézie a prózy 
v nemeckom jazyku 

Handra Patrik 
Fečiková Janka 
Simčiková Katarína  

sexta 
kvarta 
tercia   

„movie“ 
verzia 

1.miesto 
účasť 
účasť   

3.miesto 
- 
- 

 - 

2. Puškinov pamätník 

Papačová Soňa  
Petrušková Nina 
Michalková  Šarlota  
Hamadejová Hana  

príma 
príma 
tercia 
 kvarta 

„movie“ 
verzia 

- účasť  - 

3. Orbis Pictus – Slovo  Stašková Tereza  sekunda    účasť - 

4. Písanie eseje v anglick. jazyku 
medzinárodná súťaž 

Vaľková Soňa sekunda   účasť - 

5. 
Celoslovenská online  olympiáda  
BIO-PSY-SOC  

Cipa  Dominik  
Petrová  Bianka  
Hudáková Ema  
Nováková Alexandra 

sekunda 
3.A 
3.A 
4.A 

1.12.2021 - 
úspešní 
riešitelia   

- 

6. Mladý Európan 
Tomčová Juliána  
Šabak Samuel  
Šeleman Richard  

septima 
3.A 
3.A  

17.9.2020 
19.11.2020 

1.miesto účasť - 

7. 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 
celoslovenská súťaž 

Hamadejová Hana  
Jaňovková Nina 
Juhaščíková Karin  
Michaličová Karin   
Podoľaková Liana 

kvarta 
kvarta 
kvarta 
kvarta 
kvarta 

- - 2. miesto   - 

8. Medzinárodná literárna súťaž  
(organizátor ALEF) 

Ema Hudáková 3.A - účasť 

9. Zemplínske pero - 
vlastná tvorba (próza)    

Stašková Terezia     
Kačurová Gréta  

sekunda 
septima 

 
 2. miesto v regionálnom kole 
diplom za účasť v regionál. kole 

10. Literárny Kežmarok 
Kavková Alžbeta   
Stašková  Tereza  
Hudáková Ema    

sekunda 
sekunda 

3.A 

víťazky 
školského 

kola 

poézia – Oheň, taký je život  
próza – S kúzlami vždy opatrne 
próza – Lavička 

11. Turnaj mladých fyzikov 

Vasiľová Daniela  
Hrunková Emma  
Kendereš Róbert 
Mirda Martin  
Kelemen Marek  
Hvižďák Eduard  

septima 
septima 

3.A 
sexta 
sexta 
sexta 

29.-30.3. 
2021 

-   

3.miesto 
3.miesto 
3.miesto 
9.miesto 
9.miesto 
9.miesto 

- 

12. Otvorené Rakúske kolo AYPT 
(Turnaj mladých fyzikov) 

Vasiľová Daniela 
členka celosloven. tímu 

septima 8. -10.4.2021 -  - 2.miesto 

13. Medzinárodné kolo IYPT 
(Turnaj mladých fyzikov) 

Vasiľová Daniela 
členka celoslovne. tímu 

septima 6.7.2021 - - 1.miesto 

14. Náboj Online 

Kašaj Tomáš 
Ivanišová Veronika 
Oklamčáková Vilma 
Karatník René   
Maxim Ladislav 
Vasiľová Daniela 
Hrešo Martin 
Jenčo Daniel  
Kendereš Róbert 
Hreňo Ľuboš 

kvinta  
kvinta 
sexta 
sexta 
sexta 

septima 
septima 
septima 

3.A 
3.A 

23.4.2021 účasť - - 

15. Matematický klokan 21 žiakov (online) - 23.4.2021 účasť - - 
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O kvalitnej práci svedčia aj ocenenia, ktoré získala škola v školskom roku 2020/2021: 

• Slovenská komisia Matematickej olympiády IUVENTA pri príležitosti 70. výročia 
Matematickej olympiády v školskom roku 2020/2021 udelila ďakovný list RNDr. Ľuboslave 
Mižákovej, predsedníčke okresného kola Matematickej olympiády, za obetavú prácu.  

• MŠVVaŠ SR udelilo škole v októbri 2020 ďakovný list za aktívny prístup, snahu a tvrdú 
prácu, ktorú sme vynaložili ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia  inštitúcia 
a získalia certifikát Škola eTwinning  2020 – 2021. 

• Škole bol udelený Európsky certifikát kvality  za projekt Hass im Netz – Geht gar nicht – 
Nenávisť na sieťach – to vôbec nejde. 

• V porovnaní s minulým školským rokom sa zvýšilo zapojenie školy do rôznych 
eTwinningových projektov, ktoré  boli ocenené Národným a Európskym certifikátom kvality. 

• Škola je momentálne zapojená do 3 projektov Erasmus+. Projekt KA101 – a dva projekty KA 
229.  

• Škola získala akreditáciu programu Erasmus + v oblasti školského vzdelávania pre obdobie 
2021-2027, ktorá jej zabezpečuje pravidelný príjem finančných prostriedkov na realizáciu 
medzinárodných projektov v rámci tohto programu pre pedagógov i žiakov školy.  

 
Možné ohrozenia školy 
 
Naša škola je  súčasťou školstva KSK, partnerskou školou univerzít či fakúlt a súčasťou viacerých 
medzinárodných projektov. Je to inštitúcia reagujúca na aktuálne výzvy, ale zároveň poznačená 
normatívnym financovaním, ktoré nezohľadňuje špecifiká jednotlivých regiónov, preto možnými 
ohrozeniami sú: 

• reálna hrozba poklesu počtu žiakov v súvislosti s demografickým poklesom populácie 
v regióne; 

• nedostatočne vyprofilovaný trh práce v regióne; 
• vysoká nezamestnanosť a sociálna bieda v regióne; 
• fluktuácia mladých ľudí z regiónu za prácou do ekonomicky vyspelejších regiónov.  

 
 

16. 

FIRST Global Slovakia      
otvorené majstrovstvá Slovenska 
v robotike 

Basanda Roderik  
Hreňo Ľuboš  
Tokár Lukáš 
Hvižďak Eduard 
Konya Richard  

3.A 
3.A 
3.A 

sexta 
kvinta 

25.6.2021 - 6.miesto - 

17. Pytagoriáda 

kategória P6 
Vaško Peter  
Kudláč Jakub  

príma 
príma 

16.4.2021 
  

1.miesto 
2.miesto 

- - 

kategória P7 Gallik Tomáš sekunda 1.miesto - - 

kategória P8 
Kocur Martin  
Mižák  Marián 

tercia 
tercia 

2.miesto 
3.miesto 

- - 

18. 

Kvizuj Inteliga  
online vedomostná medziškolská liga 
(pod záštitou Gymnázia Pavla  Horova 
v Michalovciach organizovaná 
prostredníctvom Kvizuj.sk)      

Poľakovský Martin  4.A 

10.3.2021 

víťaz (jednotlivci) 

tím žiakov oktáva 4.miesto  

tím žiakov septima 7.miesto  

19. iBobor 
informatická súťaž 

Kudláč Jakub  
Kavková Alžbeta  
Habušta Adrián  

príma 
sekunda 
oktáva 

 
úspešní riešitelia     

20. História hasičstva  
celoslovenská výtvarná súťaž  

Kurdila  Martin 
 Lukáč Jakub 
Vaško Peter 

príma 
príma 
príma 

 účasť 

21. Archeológia a jej multimediálna 
prezentácia 

Hrešová  Lívia sexta účasť s prácou „Paleolitické nálezisko v Tibave“ 
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XIV/  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu 
Operačný 
program 

Celkové  
oprávnené 
výdavky 

Spolufinancovanie Poznámka 

Zvyšovanie čitateľskej,  
matematickej, prírodovednej 
a finančnej gramotnosti na gymnáziu 

Ľudské zdroje 
MŠVVaŠ SR 

158 204,37 € 
Európsky sociálny 

fond (ESF) 
od  9/2019  
do  1/2023 

Act 4 Non Toxic Lifestyle 
Erasmus+ 
SAAIC 

 24 462,- € - 
od 1.10.2020  
do 30.9.2022 

Škola zameraná na žiaka 
Erasmus+ 
SAAIC 

12 200,- € - 
od  2.9.2019   
do  1.9.2021 

Preserve and Share Folk Traditions 
Erasmus+ 
SAAIC 

32 447,- € - 
od 2.9.2018 
do 31.8.2021 

 

XV/  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
          v škole v školskom roku 2020/2021 
 

V  školskom roku 2020/2021  Štátna školská inšpekcia nevykonala inšpekčnú činnosť na našej škole. 
 

XVI/  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
  

Gymnázium v Sobranciach malo v školskom roku 2020/2021 k dispozícii 10  kmeňových učební, dve 
jazykové učebne, jednu odbornú učebňu pre fyziku, jednu odbornú učebňu pre biológiu, jednu 
počítačovú učebňu,  jedno chemické laboratórium, ktoré prešlo v tomto školskom roku kompletnou 
rekonštrukciou. Nová projektová učebňa, ktorá sa vytvára priebežne, slúži na projektové hodiny 
z matematickej, finančnej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti.  
V priestoroch celej školy je wifi pripojenie, ktoré je alternatívne riešené viacerými dodávateľmi pre 
prípad výpadku s neustálou modernizáciou a aktualizáciou.    
Škola je vybavená kvalitnou audiovizuálnou technikou: osobné počítače (33 ks), notebooky (31 ks), 
tablety (18 ks), projektory (22 ks), interaktívne tabule (4 ks), tlačiarne (14 ks), kamery (5 ks), 
vizualizéry (1 ks), interaktívna konzola (1 ks), videorekordéry (2 ks) a televízne prijímače (2 ks).  
V rámci projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na 
gymnáziu“ sa zakúpila technika: osobný počítač (1 ks), notebooky (15 ks), tlačiarne (2 ks), digitálna 
kamera (1 ks), digitálny fotoaparát (1 ks), interaktívna tabuľa (1 ks), projektor (1 ks), vizualizéry(1 ks).  
V školskom roku 2020/2021 sme používali  interaktívny softvér TAKTIK pre prírodovedné predmety 
a slovenský jazyk a literatúru. 
Pre zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy škola využíva  v jarnom a jesennom  období 
multifunkčné ihrisko, ktoré  zabezpečuje športové aktivity pre študentov a zamestnancov školy.  
Súčasťou multifunkčnej plochy sú dve  volejbalové ihriská, jedno tenisové ihrisko a jedno futbalové 
ihrisko. V zimnom období a nepriaznivom počasí  hodiny telesnej výchovy prebiehajú v telocvični 
miestnej strednej odbornej školy a v základných školách. V škole je zriadená posilňovňa.  
Pedagogickí zamestnanci a žiaci mali k dispozícii školskú knižnicu, ktorej fond sa dopĺňa priebežne.  
Pre zabezpečenie zdravšieho prostredia sa triedy postupne vybavujú keramickými tabuľami. 
V priebehu roka sa zrealizovala hygienická maľba niektorých učební, spoločných priestorov, výmena 
a renovácia podláh, sokel na chodbách. Zriadila si oddychové zóny na chodbách. 
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.  
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XVII/  Údaje o finan čnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

 

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

 

 

 

 

1.  Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov        
 na rok 2020 661 607 
 mimoriadne výsledky žiakov     - 

2. 
 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy                           
 od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi  vyživovaciu povinnosť    

- 

3. 
 Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 
 financovaných aktivít 

8 589 

4. 
 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických  
 osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

- 

 Finančné prostriedky získané od iných osôb za prenájom priestorov - 

5. 

 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov (príspevky a dary) - 

 Lyžiarsky kurz 5 100 

 Učebnice 1 376  

 Odchodné - 

 Prostriedky z VÚC - 

  ROZPOČET  spolu 676 672 

DOTÁCIE na žiakov SPOLU 
(vrátane mimoriadnych výsledkov žiakov) 

- z toho: 
mzdy                                  432 799 

z toho  
výdavky na: 

tarifné platy 360 410 
osobné príplatky 9 363 
ostatné príplatky 40 235 
odmeny 22 518  

 poistné fondy                      163 286 
 prevádzkové náklady          65 522  

z toho  
výdavky na: 

cestovné náhrady  885 
energie  4 743 
vodné, stočné 3 211 
poštovné a tel. služby 630 
materiál 15 655 
údržba 2 771 
nájom 2 291  
služby 33 492 
transfery 1 844 

Odmeny 920 
Poistné fondy                      322 
Prevádzkové náklady          13 823 
z toho  
výdavky na: 

materiál 8 343  
služby 5 480 

VZDELÁVACIE POUKAZY    15 065 
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XVIII/  Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplý vajúcich zo strategických 
             a koncepčných materiálov KSK 
 

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 v 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. 
 

Koncepcia rozvoja športu a práce s mládežou 

V súlade s koncepciou rozvoja práce s mládežou:  
� zapájame študentov do rôznych aktivít v rámci žiackej školskej rady,  
� zabezpečujeme preventívne – osvetové aktivity pre žiakov,  
� rozvíjame u žiakov kompetencie, 
� organizovať pohybové aktivity,       
� podporujeme komunikáciu a interakciu s rodičmi,  
� vytvárame podmienky na  zvyšovanie  vzdelanostnej úrovne pedagógov,  
� organizujeme aktivity s environmentálnou tematikou,  
� podporujeme informovanosť mládeže o medzinárodných programoch v oblasti  mobility, 
� učíme študentov zdravému životnému štýlu,  
� realizujeme aktivity na prevenciu zdravého životného štýlu. 

 
 
 
 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčast.
žiakov 

Prínos 

Adaptačný kurz 
príma 
I.A 

 
9. - 10.9.2020    

16. - 17. 9.2020  
  

škola 
CPPPaP 

Michalovce 
škola 

40 

Lepšie zvládnutie 
adaptačného obdobia, 
nadviazanie kontaktov medzi 
novými spolužiakmi 

Účelové cvičenia 
príma, sekunda, tercia, kvarta 

 11.-14.9.2020 
Mestské 
futbalové 
ihrisko 

škola 80 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Účelové cvičenia 
1.A, 2.A, kvinta, sexta 

10.9.2020 
Mestské 
futbalové 
ihrisko 

škola 80 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Beseda 
Šikanovanie 
a kyberšikanovanie  

september 2020 škola škola 16 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Biela pastelka 
finančná zbierka 

september 2020 škola škola 265 
Prejavenie  spolupatričnosti, 
pomoc ľuďom 
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Európsky deň jazykov 
aktivity na hodinách cudzích 
jazykov 

26.9.2020 online škola 265 
Prehlbovanie jazykových 
kompetencii, spoznávanie 
krajín 

Deň  duševného zdravia 
prednáška  

2.10.2019 online škola 100 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Turnaj mladých fyzikov 
sústredenie žiakov  10.- 12.11.2020 online  6 

Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Hodina deťom 
finančná zbierka 

19.11.2020 online škola 100 
Prejavenie  spolupatričnosti, 
pomoc ľuďom 

Červená stužka 
Svetový deň boja proti AIDS 
– žiaci mali v tento deň počas 
online vyučovania oblečené 
červené tričká 

1.12.2020 online škola 265 
Prejavenie  spolupatričnosti, 
pomoc ľuďom 

Beseda 
o profesijnej orientácii pre 
žiakov septimy a 3.A 

december 2020 online škola 45 
Informácia o možnostiach 
štúdia na vysokých školách 

 Lepšie zvládnutie 
prijímacich testov 

január a marec 
2021 

online   škola 30 

Informácia o zameraní testov 
na prijímacie pohovory pre 
žiakov 5. a 9.   ročníkov ZŠ  

Virtuálny  Deň otvorených 
dverí na Lekárskej . fakulte 
UPJŠ 

4.2.2021 online škola 5 
Informácia o možnostiach 
štúdia na vysokých školách 

Súťaž o najkrajšiu animáciu 
alebo valentínsku hru  

15.2.2021 online škola 80 
Rozvoj zručnosti a návykov 
Podpora kultúrneho dedičstva 

Medzinárodný deň 
bezpečného internetu   
besedy v triedach sekunda, 
tercia, septima, 2.A, 3.A  
a zaslanie materiálov na 
prevenciu  

11.2.2021 online škola 110 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Virtuálny  Deň otvorených 
dverí na Prešovskej 
univerzite 

17.3.2021 online škola 4 
Informácia o možnostiach 
štúdia na vysokých školách 

 Ponožková výzva 2021 21.3.2021 online škola 150 
Prejavenie  spolupatričnosti, 
pomoc ľuďom 

Svetový deň vody         
beseda na hodinách biológie 
a geografie, výtvarná súťaž    

22.3.2021 online škola 150 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií   

Mediálna gramotnosť -
Hoaxy, dezinformácie, 
falošné správy    

22. 3. 2021 online škola 22 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Internetová bezpečnosť  
detí a mládeže                      
online webinár  (tercia)    

25. 3. 2021 online škola 22 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Účasť v  národnom 
projekte “Zlepšenie prístupu 
obetí trestných činov k 
službám a vytvorenie 
kontaktných bodov pre 
obete“  

marec 2021 online škola 90 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Girl´s day  online 
celosvetový deň žien a 
dievčat v IT   

22.04.2021 online škola 6 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Súťaž o najkrajšiu 
animáciu alebo veľkonočnú 
hru   

9. - 15.4.2021 online škola 80 
Rozvoj zručnosti a návykov 
Podpora kultúrneho dedičstva 
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Deň Zeme  
aktivita na v rámci, ktorej 
žiaci doma fotili činnosti, 
ktoré robili napr. čistenie 
okolia od odpadkov, 
separovanie, sadenie 
stromčekov a tieto fotografie 
boli použité aj pre virálnu 
mobilitu našich žiakov 
v rámci prebiehajúceho 
projektu Erasmus + 

22.4.2021 online škola 20 Rozvoj zručnosti a návykov 

Účelové cvičenia 
príma, sekunda, tercia, kvarta 

18.6.2021 
Mestské 
futbalové 
ihrisko 

škola 80 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Účelové cvičenia 
1.A, 2.A, kvinta, sexta 

17.6.2021 
Mestské 
futbalové 
ihrisko 

škola 80 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Medzinárodný deň detí 
aktivity 

1.6.2021  škola škola 100 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Program  Viac ako peniaze – 
testovanie s certifikátom 

2.6.2021 škola škola 6 
Rozvoj zručnosti a návykov 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 

Čítanie - brána do fantázie 
aktivita 

 škola škola 16 
Zmysluplné využívanie 
voľného času 

Workshop finančnej 
gramotnosti 

15.6.2021 škola škola 22 
Rozvoj zručnosti a návykov 
Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií 
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