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P l á n     p r á c e 
pre  školský  rok   2016/2017 

1. Všeobecne o škole 

Súkromné športové gymnázium - ELBA je plnohodnotná stredná škola, ktorá je zaradená v sieti 
stredných škôl rozhodnutím Ministerstva školstva SR zo dňa 25.10.2004. Na základe zákona č. 
506/2001 o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení ako neštátna škola postavená na úroveň 
štátnych, cirkevných škôl so zákonným nárokom  financovania. Svoju činnosť začala 1.9.2006. 
 
Škola poskytuje úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore 7902 577 gymnázium - šport. 
 
Úspešné uplatnenie sa našich absolventov vo vysokoškolskom štúdiu a v reálnej odbornej praxi je 
prioritou  snaženia sa zriaďovateľa, manažmentu , pedagógov a všetkých zamestnancov školy. 
 
Krédo školy: 
                              „Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania  
                                je základom úspešného uplatnenia absolventov“ 
 

Poslaním našej školy  je  odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na pokračovanie v 
vzdelávaní na vysokej škole, formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu 
etických a ľudských princípov.  

Na dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti výchovy a vzdelávania sa postupne realizuje premena 
tradičnej školy na modernú, ktorá sa uskutočňuje: 

- v oblasti pedagogickej a metodickej: 

a) zavádzaním inovatívnych metód vyučovania za pomoci moderných učebných materiálov, 
pomôcok a informačných a komunikačných technológií, 

b) zavádzaním nových foriem výučby do vzdelávacieho procesu - projektové a programové 
vyučovanie, 

c) zapájaním sa do medzinárodných projektov, ktoré podporujú aktívny prístup k získavaniu 
kľúčových kompetencií, hlavne čo sa týka požívania cudzích jazykov a informačno-
komunikačných technológií a tým zvyšujú šance na úspešné uplatnenie sa nielen na trhu 
práce na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách EÚ, 

d) posilnením úlohy a motivácie učiteľa, 

e) ďalším vzdelávaním pedagogických pracovníkov, 

- v riadiacej a materiálno-technickej oblasti: 

a) ďalším vzdelávaním riadiacich a nepedagogických pracovníkov, zavádzaním systému 
kontroly riadenia, 

b)  uplatňovaním princípov TUR (trvalo-udržateľného rozvoja) –znižovanie spotreby vody, 
energií a plynu rekonštrukciou budovy školy, separácia odpadov, úprava okolia školy 

c) zlepšovaním prostredia v triedach, spoločných priestoroch a okolí školy, 



d) dobudovaním multifunkčného ihriska, posilňovne a ďalších priestorov pre potreby 
vyučovania športovej prípravy 

Škola má ambície byť otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť 
s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   
                   
Hlavné  priority  školy  pre  školský  rok  2016 / 2017 :  
 
- naďalej vytvárať stimulujúce učebné prostredie založené na vzájomnej úcte, demokratických 
princípoch a vzájomnom rešpekte učiteľov a žiakov, 
- zvyšovať znalosť slovenského jazyka slovom i písmom,   
- podporovať zapájanie žiakov do vedomostných súťaží,           
- zlepšovať komunikačné schopnosti žiakov v dvoch cudzích jazykoch,   
- rozvíjať kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií, 
- využívať moderné didaktické prostriedky, 
- podporovať zavádzanie takých vyučovacích stratégií, metód a postupov vo vzdelávacom 

procese, ktoré smerujú k aktívnemu a tvorivému učeniu sa, 
 
- v oblasti športovej prípravy: 

a)  zvyšovať fyzickú zdatnosť žiakov a teoretickú odbornosť 
b)  motivovať žiakov k čo najlepším výkonom v športovej príprave. 

            c)  optimálne rozvíjať koordinačné schopnosti, silu, rýchlosť a vytrvalosť.    
            d) zabezpečiť možnosť absolvovať školenia rozhodcov, inštruktorov, cvičiteľov vo 

vybraných športoch podľa individuálneho záujmu 
- zúčastňovať sa všetkých športových súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR a partnermi športového 
hnutia 
- organizovať oblastné a regionálne súťaže vo vybraných športoch  
- po každej stránke podporovať a rozvíjať talent žiakov, ktorí sú reprezentantmi SR 
- individuálne pristupovať k požiadavkám jednotlivých  žiakov a trénerov v ich tréningovom procese 
- zabezpečovať v najvyššej možnej miere regeneráciu a oddych žiakov v zariadeniach ELBA 
- vytvárať optimálne materiálno- technické a personálne podmienky pre rozvoj športových talentov, 
- zabezpečiť spoluprácu a vzájomnú informovanosť s trénermi v jednotlivých športových kluboch, 

ktorých členmi sú naši žiaci : 1. FC Tatran Prešov, SAFI Prešov, ŠK  Akademik Prešov..... 
- vo zvýšenej miere zapájať do športových aktivít školy rodičov, zvýšiť ich informovanosť 

o športových aktivitách a športových výsledkoch školy. 
-  skvalitniť prípravu a priebeh Školských športových sústredení, obsah zosúladiť s Fakultou  

športu 
-  zvyšovať počet žiakov, ktorí absolvujú Školské športové sústredenia, 
 

2. Súčasný  stav  školy 

                            
2.1. Silné stránky školy:        

-    individuálny  prístup  pedagógov  k  študentom, 
- partnerský  vzťah  pedagógov  a  študentov, 
- kvalitný učitelia a tréneri športovej prípravy 
- kvalitné  všeobecné vzdelávanie, skúsený pedagogický kolektív, 
- úzka spolupráca  s rodičmi a priateľmi  školy, 
- veľmi  dobré  materiálno - technické vybavenie, 
- dobré vzťahy so športovými klubmi, oddielmi a zväzmi, 
- pravidelná kontrolná činnosť 
- spolupráca s odborníkmi s Fakulty športu v Prešove  
- pružná reakcia na aktuálne potreby žiakov a učiteľov 
- optimálny počet žiakov v triede 
- pekné prostredie interiéru a exteriéru školy 
- vysoké nároky na dochádzku žiakov, 
- súčinnosť všetkých škôl zriaďovateľa 
- 14 reprezentantov SR v šiestich druhoch športu 



 
2.2. Štruktúra tried a počty žiakov k 15.9.2016 
 
8 - ročné štúdium  
 

Príma  6 žiakov z toho 3 dievčatá 
Sekunda 7 žiakov z toho 4 dievčatá 
Tercia  7 žiakov z toho 1 dievča 
Kvarta      12 žiakov z toho 6 dievčat 
Kvinta  16 žiakov z toho 6 dievčat 
Sexta  22 žiakov z toho 11 dievčat 
Septima 8 žiakov z toho 4 dievčatá  
Oktáva  16  žiakov z toho 4 dievčatá 
 

 
4- ročné štúdium               I. A              15  žiakov z toho 5 dievčatá 
                                                II. A    24 žiakov z toho 2 dievčatá 
     III. A   19  žiakov z toho 9 dievčat 
                                               IV. A                9  žiakov z toho 1 dievča 
 
Celkový počet žiakov školy je 161. 
 
 2.3. Triednictvá 
  

Príma     PhD. Miloslava Olearník Štefanová   
Sekunda  PaedDr. Miriam Berezovská   
Tercia        PaedDr. Miriam Berezovská 

Kvarta          RNDr. Július Humeňanský    

Kvinta   Ing. Zuzana Labiková 
I.A              Mgr. Barbara Fedorová   
Sexta   Mgr. Jarmila Pramugová 
II.A   Mgr. Michal Rothmajer 
Septima, III.A          PaedDr. Marcela Mrázova - Mgr. Adela Kostelníková, PhD. 

 Oktáva  Mgr. Radoslav Kubánka   
 

 
2.4. Personálne obsadenie 

            Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslav Nagy 
            Zástupca riaditeľa školy:  Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 
             13 pedagogických pracovníkov na plný úväzok 
             13 pedagogických pracovníkov kratší pracovný úväzok 
             2 prevádzkoví manažéri: Mgr. Zuzana Skurková, František Tramita 
             2 ekonómky: Denisa Macejová, Mgr. Lýdia Pástorová 
             1 upratovačka: Viera Drechslerová 
 

3. Materiálno - technické vybavenie školy  

3.1. Využívanie priestorov 

         Pavilón č. I: 

   a) prízemie    - vstupná časť, šatňa, OU-A ateliér, chodba, šatňa, WC chlapci, WC dievčatá, 
učebňa, miestnosť správcu, ekonomát + umyváreň,  jedáleň, výdajňa stravy, 
sklad, dielňa, spojovacia chodba. 



   b) poschodie -  kancelária zriaďovateľa školy, chodba, WC učiteľov, ekonomát, zasadačka, 

WC, WC chlapci, WC dievčatá, OU-B technická, WC + umyváreň, kabinet 
IKT, sklad učebníc, OU-C  IKT  I, OU-D  IKT  II, OU-E  univerzálna. 

 
   
   Pavilón č. II: 

   a) prízemie    - vestibul, vstupná časť, šatňa, OU-G kozmetika, šatňa, WC kozmetiky, WC 
chlapci, WC dievčatá, WC, konzultačná miestnosť, 4 učebne 

   b) 1.poschod. - kancelária ZRŠ, chodba, WC učiteľov, ekonomát, sekretariát školy, WC 
chlapci,   WC dievčatá, , kancelária riaditeľa SŠG ,kancelária zástupkyne 
riaditeľa S ZUŠ školská knižnica, kabinet správcu knižnice, OU-J jazyková 
učebňa, OU-K univerzálna učebňa, OU-L univerzálna učebňa, zborovňa 
školy. 

   c) 2.poschod. - kancelária zriaďovateľa školy, WC + umyváreň, WC učiteľov, ekonomát + 

WC, WC chlapci, WC dievčatá, kabinet jazykov, WC +umyváreň, hosťovská 
miestnosť s WC + umyváreň, OU-O jazyková, OU-M univerzálna učebňa, 
OU-N univerzálna učebňa, 3 učebne 

 
Telovýchovné zariadenie: 
 
2 telocvične, posilňovňa, vonkajšie asfaltové ihrisko, vonkajšie trávnaté ihrisko, 2 chlapčenské 
šatne so sprchami a WC, 2 dievčenské šatne so sprchami a WC, 3 kabinety pre učiteľov alebo 
trénerov TEV so sprchami a WC.  
Na výučbu športovej prípravy sa využívajú aj t zmluvne  zaviazané telovýchovné zariadenia 
našich partnerov : ihriská 1.FC Tatran Prešov, Zimný štadión Prešov , posilňovňa Universal 
Prešov, cvičebňa Panter klubu kick-box, tenisové kurty Tatran Prešov, plavecký bazén na ZŠ 
Májové námestie, plavecký bazén na ZŠ M. Nešpora. 

   

4.  Výchovná oblasť  

 

          Výchovná oblasť stojí stále v popredí záujmu riaditeľstva školy. Celý pedagogický zbor 
vyvinie maximálne úsilie, aby škola v oblasti výchovy dosiahla veľmi dobré až výborné výsledky, 
nakoľko na stredoškolskej úrovni nemožno dosahovať dobré vzdelávacie výsledky bez účinného 
výchovného pôsobenia. Viditeľné úspechy školy sa dajú dosiahnuť predovšetkým pri jednotnom 
výchovnom pôsobení všetkých vyučujúcich a zamestnancov školy. Na výchovu žiakov a študentov 
najúčinnejšie pôsobí každodenné správanie, konanie a osobný príklad všetkých pedagógov.   
          Značný vplyv pri výchove má vytváranie pozitívnej atmosféry v škole, striktné dodržiavanie 
vnútorného poriadku školy, individuálny prístup k jednotlivým žiakom, pomoc slabším, pochvala a 
odmena pre dobrých a šikovných, využívanie pedagogického optimizmu a iné autonómne spôsoby 
vplývania na žiakov pri výchove. 
          T: stály 
          Z: všetci vyučujúci  

 
 
4.1. Pôsobenie triednych učiteľov  
 
Vypracovanie plánov práce triednych učiteľov a vedenie  dvoch triednických hodín do mesiaca.  
                                                                                                                    T: 15.9.2016  
          Z: triedni učitelia  
 
Triedni učitelia zodpovedajú za vedenie pedagogickej  dokumentácie, jej úplnosť a správnosť. 
Odovzdanie kompletnej dokumentácie za príslušný školský rok: 
           T: 5.7.2017 
          Z: triedni učitelia  



 
Zastupujúci triedny učiteľ zastupuje triedneho učiteľa v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu. 
Triedni učitelia zodpovedajú za vývoj a akceleráciu výchovného pôsobenia svojej triedy, a preto je 
niekoľkonásobná návšteva triedy počas dňa úplne samozrejmá. 
Triedni  učitelia  pomáhajú organizovať spoločenské akcie – imatrikulácia, ples, návšteva divadiel 
a kín, odborno-vzdelávacie akcie – exkurzie, návšteva výstav, veľtrhov, športové súťaže , turistika, 
KOČAP  a pod.            
                                                      T: stály 
            Z: triedni učitelia 
 
 

4.2. Pôsobenie ostatných vyučujúcich 
 

Riaditeľstvo školy poverilo týchto učiteľov mimoriadnymi úlohami pri plnení plánu práce 
školy:  

- správca IT     PaedDr. Jozef Frajkor 
- výchovné poradenstvo:    Ing. Valéria Jurčová 
- sklad učebníc                                         Mgr. Andrea Hocmanová 
- školská knižnica     Mgr. Andrea Hocmanová 
- organiz. zabezpečenie športových aktivít:    Mgr. Radoslav Kubánka 
- organiz. zabezpečenie kultúrnych  aktivít:   Mgr. Karina Kováčová 
- aktualizácia www stránok školy:                 PaedDr. Erika Petrášková 
- dopĺňanie  literatúry z cudzích jazykov   PhDr. Miloslava Oleárnik  Štefanová 
- vedúci  PK    SVP aJ                                             PhDr. Miloslava Oleárnik  Štefanová 
                       PVP                                      PaedDr. Marcela Mrázová 
          SRL     Mgr. Radoslav Kubánka                            

                                                

             

4.4. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

Bude prebiehať v súlade so schváleným plánom kontinuálneho vzdelávania na školský rok 
2016/2017 ktorý tvorí prílohu tohto plánu práce. Vychádza z potrieb školy pričom zohľadňuje 
požiadavky pedagogických zamestnancov školy na vzdelávanie. 
 
 T: priebežne 

 Z:  Mgr. Ľ. Zlatohlavý 

 
 4.5. Výchovné poradenstvo 

 
  

 Hlavnou úlohou výchovného poradcu je poskytovanie poradenských služieb v otázkach 
výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov, čo zahŕňa tieto činnosti:  

 pomocou triednych učiteľov zabezpečiť užší kontakt s rodičmi pri riešení výchovných a 
vzdelávacích problémov žiakov, 

 spolupracovať  s triednymi učiteľmi s cieľom predchádzať vzniku problémov a včas 
podchytiť problémových žiakov,  

 podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za 
seba a svoj rozvoj, 

 venovať pozornosť výkonovým zlyhaniam žiakov, narušeniu študijnej motivácie, 
nedodržaniu psychohygienických zásad štúdia, adaptačným problémom pri vstupe na SŠ a 
špecifickým problémom nadaných žiakov, 

 poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri 
riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov,  



 osobitnú pozornosť venovať žiakom, ktorí majú sklony k záškoláctvu a prijímaním účinných 
preventívnych opatrení zamedziť jeho vzniku,  

 venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a žiakom zo 
sociálne slabých rodín, 

 poskytovať informácie o štúdiu na vysokých školách a pri voľbe povolania, poradenstvo pri 
výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového.  

 
 
 
September:   -    v spolupráci s triednymi učiteľmi sledovať sociálnu klímu v jednotlivých triedach 

- monitoring žiakov s poruchami učenia sa, s talentovanými žiakmi a nadanými 
žiakmi, 

- zabezpečenie psychologického vyšetrenia novoprijatých žiakov  športového 
gymnázia CPPPaP Prešov 

- spolupráca s ÚPSV a R  Prešov, 
- školenie organizované CPPPaP v Prešov. 

Október:       pohovory so žiakmi prvého ročníka s cieľom oboznámenia s prácou výchovného  
                             poradcu, 

- zvýšená pozornosť bude venovaná žiakom prímy a 1. ročníka a ich adaptácii na 
SŠ , 

- kompletizácia materiálov individuálne integrovaných žiakov v školskom roku 
2016/17, 

-  spolupracovať s triednymi učiteľmi, pedagógmi a vedením školy pri vypracovaní 
individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov integrovaných žiakov, 

- zabezpečenie testovania profesijnej orientácie žiakov štvrtého ročníka  a oktávy  
gymnázia 

- opätovné pedagogicko-psychologické vyšetrenie u študentov, ktorí nemajú 
aktuálne testovanie CPPPaP Prešov 

- účasť na školení výchovných poradcov. 
November: -     individuálne a skupinové konzultácie pre žiakov , rodičov, 

- účasť na triednych aktívoch , 
- aktívne sa zapojiť do realizácie Dňa otvorených dverí, 
- propagácia štúdia na SSOŠ ELBA a informácia o študijných odboroch na tejto 

škole, 
- priebežná aktualizácia informačných materiálov o štúdiu na vysokých školách 

pre žiakov 4. ročníka a žiakov oktávy 
December:     -    besedy s CPPP a ÚPSV a R Prešov podľa ponuky, 

- podľa potreby zabezpečiť screeningové vyšetrenia na CPPP, 
- individuálne a skupinové konzultácie so študentmi a rodičmi. 

Január: -     priebežná účasť na školení výchovných poradcov, 
- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2016/17, 
- priebežná propagácia školy na základných školách, 
- organizačné zabezpečenie prezentácie vysokých škôl pre študentov štvrtého 

ročníka a oktávy gymnázia, 
- podľa potreby realizácia individuálnych a skupinových konzultácií týkajúcich sa 

štúdia na vysokých školách. 
Február:         -    konzultácie s rodičmi neprospievajúcich žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, 

- konzultácie študentom štvrtého ročníka pri výbere vysokých škôl, 
- poskytovať informácie pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy, 
- kompletizácia dokumentácie v spolupráci s triednymi učiteľmi pre integrovaných 

žiakov.  
Marec:  -   priebežná účasť na vzdelávacích programoch pre výchovných poradcov, 

- testovanie žiakov metódou dotazníkov o správnom učení sa a metódach učenia 
sa 

- konzultácie študentom štvrtého ročníka a oktávy pri výbere vysokých škôl. 
Apríl:            -     prieskum zapojenia nadaných a talentovaných žiakov do krúžkov a šport. akcii      



- realizácia metodického združenia triednych učiteľov, 
- aktualizácia informácií týkajúcich sa výchovného poradenstva. 

Máj:             -    poradenské besedy a aktivity, 
- sledovanie prichádzajúcich prihlášok a porovnanie s priebežným prieskumom, 
- podľa potreby realizácia individuálnych a skupinových konzultácií. 

Jún:  -     kompletizácia dokumentácie výchovného poradenstva, 
- vyhodnotenie výsledkov práce s problémovými žiakmi a integrovanými žiakmi na 

škole, 
- zhodnotenie práce výchovného poradcu a vypracovanie hodnotiacej správy za 

školský rok 2016/17. 
 

 
 4.6.  Výchovná spolupráca  

     K dobrému chodu školy patrí aj dobrá spolupráca s poradnými orgánmi školy.  
 

   a) Rada školy (RŠ) – Je zložená zo zástupcov rodičov a študentov školy, ako 6 – členný 
iniciatívny orgán školskej samosprávy: 
 

      Predseda Rady školy: PhDr. Ivan Benko     
      Za pedagogický zbor: Mgr. Andrea Hocmanová 
      Za nepedagogických zamestnancov :  Mgr. Zuzana Skurková 
      Za zamestnávateľov: Vladimír Varga 
      Za rodičov: Blanka Hympánová                  
      Za žiakov a študentov: Erik Onofrej  
 

b) Rodičovská rada (RR) – je zložená z triednych dôverníkov tried . 
         Každoročne sa uskutoční plenárna schôdza  a dva   triedne aktívy rodičovského združenia 
(RZ). Ďalšie triedne aktívy sa môžu konať na základe požiadaviek rodičov a zváženia triedneho 
učiteľa.  RR je medzičlánkom medzi žiakmi a školou.    

RR prenáša návrhy, pripomienky a požiadavky od žiakov  a rodičov na vedenie školy 
a naopak. Iba vzájomná dobrá komunikácia umožňuje riešiť vzniknuté problémy operatívne. 
 

                              T: stály    
           Z: PaedDr. Miroslav Nagy 
 

 

5.  Vzdelávacia   oblasť  

 
Vyučovanie sa uskutočňuje podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

vypracovaných jednotlivými vyučujúcimi pre daný predmet, ročník a triedu v súlade so  školským 
vzdelávacím programu ŠPORT A VZDELANIE (1. až 7.ročník osemročnej formy a 1. až 3. ročník 
4-ročnej formy štúdia) a podľa štátnych učebných osnov (8. ročník osemročného štúdia), ktoré sa 
schvaľujú v  PK a ich plnenie je pravidelne kontrolované.   

 
              T.: 15.09.2016 

Z.: ZRŠ a všetci vyučujúci 

 

5.1. Štruktúra  metodických  útvarov  (MÚ) 

 

            Riaditeľstvo školy v rámci MÚ vytvorilo pre šk. rok 2016/2017 štruktúru, ktorá tvorí prílohu    
plánu práce. 



Predmetové komisia sa zídu min. 4 – krát do roka. Vytýčia  priority v jednotlivých 
predmetoch, zapracujú poznatky z predošlého šk. roka  a  budú hľadať spôsoby pre zlepšenie 
efektívnosti a účinnosti vyučovania. Riešia problémy, s ktorými sa počas vyučovania stretávajú 
(učebné pomôcky, literatúra, interné učebnice, využívanie IKT, nové didaktické metódy... ...) 
 T: stály 

         Z: predsedovia PK 

 

 

 

5.2. Vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov  
 

Všeobecno-vzdelávacie predmety sú pevnou súčasťou vzdelávania na stredných školách. 
Každú skupinu učiteľov bude sledovať a prácu koordinovať príslušný metodický útvar a ZR. 
Snahou vedenia školy je dosiahnuť vysoký štandard  vo  výučbe  všeobecno-vzdelávacích 
predmetov.  Pre vzájomnú spätnú väzbu poznania úrovne vzdelávania majú slúžiť pravidelné 
previerky, ich porovnávanie a vyhodnocovanie výsledkov a pravidelné hospitácie RŠ a ZRŠ.  

  
                                  Z: vedúci MÚ, Mgr. Ľ. Zlatohlavý   
 

Predmetová komisia  prírodovedných predmetov pre SŠG ELBA  na 
školský rok 2016 / 2017 

 
 

5.2.1.  Identifikačné údaje PK 
 

Vedúca PK:  
PaedDr. Marcela Mrázová, vyučuje predmety matematika, geografia. 
 
Členovia :  
Mgr. Boháčová Nataša, vyučuje predmety biológia a chémia. 
RNDr. Humeňanský Július, vyučuje predmety fyzika a chémia. 
RNDr. Inášová Mária, vyučuje predmety biológia a chémia. 
Mgr. Kováčová Karina, zást. riad. pre SSOŠ,  vyučuje predmet fyzika. 
Mgr. Olejníková Mária, vyučuje predmet matematika. 
PaedDr. Petrašková Erika, PhD. vyučuje predmety  matematika a informatika.  
RNDr. Polomčáková Anna, PhD. momentálne na materskej dovolenke . 
Mgr. Pramugová Jarmila, vyučuje predmet matematika. 
 
Plán pripravovaných akcií PK na školský rok 2016 – 2017 
 
 Matematika 
            príprava žiakov na matematickú súťaž  Pytagoriáda – 8. 12. 2016 (z. Mrázová) 

– nábor na matematickú súťaž  KLOKAN – 17. 3. 2017, ich zabezpečenie a realizácia  (z. 
Mrázová - Pramugová) 

– domáce kolo Matematickej olympiády v termínoch od 12.12.2016 do27.2.2017 pre 
kategórie Z6, Z7, Z8. V termínoch od 14.11.2016 do 12.12.2016 pre kategóriu Z9 (z. 
Mrázová – Pramugová) 

 
Biológia a Geografia  
– v rámci zdravého životného štýlu zorganizovať Svetový deň výživy – 20.10.2016 -  

príprava jedál zdravej výživy, ochutnávka, prezentácia v jedálni (z. triedny učitelia) 
– zapojenie a realizácia environmentálnych aktivít (Zelená škola, recyklohry), termín: počas 

šk .roka .(z. Humeňanský – Mrázová) 
 



      Informatika 
– CODEWEEK – 17.10. – 21.10.2016, je určený pre tých, ktorí nemajú skúsenosti 

s programovaním. Ide o celoeurópsku aktivitu na podporu vzdelávania v oblasti 
informačných technológií. (z. Petrašková) 

– zapojenie sa do súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a 
komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch 
využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných 
technológií pri učení sa. (z. Petrašková) 
 

Fyzika  a Chémia 
– návšteva zábavného technického centra Steel park v Košiciach, kde sa žiaci môžu aktívne 

zahrať s exponátmi demonštrujúcimi príbeh z ocele, a to z oblasti hutníctva, geológie, 
fyziky a chémie, termín: september 2016. ( z. Humeňanský - Pramugová) 
 
 

Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov je  rozpracovaný v školskom vzdelávacom 
programe pre každý predmet samostatne a je v súlade s Metodickým pokynom č.21/2011 na 
hodnotenie žiakov stredných škôl 
- Na to, aby žiak bol klasifikovaný v predmete matematika, musí napísať v každom ročníku 

4 školské písomné práce. V prípade vážnych dôvodov pre ktoré nemohli byť tieto školské 
písomné práce napísané, vyučujúci poskytne náhradný termín. 

- Po skončení tematických celkov žiak vypracuje výstupný test hodnotený známkou na 
základe % úspešnosti stanoveného podľa počtu získaných bodov.  

- Na začiatku  niektorých  vyučovacích  hodín  žiak vypracuje  krátky test na  overenie 
domácej prípravy hodnotený známkou s nižšou váhou. 

- V priebehu roka hocikedy môže vyučujúci zadať žiakom spracovanie úlohy kvôli overeniu 
pochopenia výkladu učiva. 

- Do celkového hodnotenia sa započítava aj skupinová práca a práca jednotlivcov na 
vypracovávaní rôznych projektov a referátov. 

- Pri jednohodinovej dotácii, by mal žiak získať 2- 3 známky, 
pri dvojhodinovej dotácii, by mal žiak získať 4- 5 známky, 
pri trojhodinovej dotácii, by mal žiak získať 5- 6 známky, 
pri štvorhodinovej dotácii, by mal žiak získať 6- 7 známky. 

- Učiteľ, vždy okrem hodnotenia známkou, hodnotí žiaka aj slovne.   
 
5.2.2.    Plán materiálno technického vybavenia PK. 

- Nakoľko škola nemá zriadené prírodovedné laboratórium a ani nemá priestorové 
možnosti na jeho zriadenie, bolo by riešením vybaviť bežné učebne bielou tabuľou, 
dataprojektorom a prístupom na internet. Na zvyšovanie názornosti učiva by sme mohli 
využívať internetový portál Planéta vedomostí, ktorý poskytuje Ministerstvo školstva VVaŠ 
SR a ďalšie materiály, ktoré sú voľne prístupné na internete. 

- Chýbajú nám učebnice hlavne na prírodovedné predmety z dôvodu, že oproti minulému 
roku sa navýšil počet žiakov – navrhujeme požičanie z iných škôl.  

-  
5.2.3    Návrhy na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

- využívanie IKT  
- používanie takých metód a foriem vyučovanie, ktoré podporujú aktívne zapojenie žiakov, 

rozvoj ich schopností v oblasti matematickej a prírodovednej gramotnosti. 
 

5.2.4. Plán hospitácii  a otvorených hodín 

- Plán hospitácií bude spracovaný v súlade s platným rozvrhom hodín. 
- Plán otvorených hodín:  
Mgr. Boháčová Nataša – december – biológia 2G 
RNDr. Humeňanský Július – október – chémia 1.A 
RNDr. Inášová Mária – október -- chémia 1.G 
PaedDr. Petrašková Erika, PhD.  – december – informatika 2.A.  
Zvyšné otvorené hodiny budú spracované a spresnené v súlade s platným rozvrhom hodín. 



5.2.5.  Plán kontinuálneho vzdelávania  

RNDr. Inášová Mária – Využitie informačných technológií v práci učiteľa. 
Mgr. Pramugová Jaroslava – Tvorba individuálnych vzdelávacích programov, 

Pracujeme s Geogebrou na hodinách matematiky  
(pre pokročilých). 

PaedDr. Marcela Mrázová -- Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch, 
     Tvorba individuálnych vzdelávacích programov, 

Pracujeme s Geogebrou na hodinách matematiky  
(pre začiatočníkov). 

      
Postup pri príprave a realizácii maturitných skúšok za PK 

v tomto školskom roku budú žiaci maturovať z predmetu biológia, chémia, geografia, matematika. 
 

 
5.3.  Krúžky 

- Matematika ešte raz  PaedDr. M. Mrázová 
- Spoznávame faunu a flóru  Mgr. Nataša Boháčová 
- Matematika hrou   Mgr. Jarmila Pramugová 
- Programovanie hier v Scratchi PaedDr. Erika Petrašková, PhD. 

 
          

Predmetová komisia jazykov a spoločenskovedných predmetov SŠG 
ELBA na školský rok 2016/2017 
 
5.3.1 Identifikačné údaje PK 
 
 PK JAZ  : predseda : PhDr. Miloslava Olearník Štefanová 
          členovia:   Mgr. Andrea Hocmanová 
                      PhDr. Zuzana Kubánková PhD. 
    Mgr. Adela Kostelníková, PhD. 
    Mgr. Barbara Fedorová   
    Mgr. Ivana Vozarská 
    Ing. Iryna Leshko   
    Mgr. Zuzana Šmeralová  
 
PK HUM :               PaedDr. Marcela Mrázová 
                       PhDr. Lýdia Miroľová 
    PaedDr. Miriam Berezovská 
    PhDr. Miloslava Olearník Štefanová 
    Mgr. Marián Škripko  
 
Vyučujúci sa aj v tomto školskom roku pravidelne zúčastnia zasadnutí PK, ktorých počet sa ustálil 
na 4 za školský rok, vždy podľa príslušného klasifikačného obdobia .  
 
5.3.2. Plán pripravovaných akcií PK na školský rok 2016/2017 
Vyučujúci sa v rámci tejto PK budú aktívne podieľať na príprave a realizácii rôznych školských 
podujatí aj v tomto školskom roku.  

   
-     návšteva knižnice POH v Prešove prvých ročníkov (5. G, 1. A, 1. T) termín: 
 september/október 2013, zodpovedné vyučujúce: Mgr. Šmeralová a PhDr. Olearník 
 Štefanová     
- návšteva  galérie v rámci predmetov VUM a UKL, termín: október/november 2012, 

zodpovedná  PhDr. Miloslava Olearník Štefanová 
- priebežná aktualizácia nástenky „Jazykové okienko“, bez termínu, zodpovedná PhDr. 

Miloslava Olearník Štefanová 
- Záložka do knihy (zapojenie sa do celoslovenskej akcie pri príležitosti Medzinárodného 



dňa knižníc, zodpovední: Mgr. Hocmanová, PhDr. Olearník Štefanová, Mgr. Šmeralová,  
      -  Príprava školského časopisu, termín: 21.11.2016, zodpovedná Mgr. Andrea 
 Hocmanová, PhDr. Miloslava Olearník Štefanová, Mgr. Zuzana Šmeralová   
      -     Krajinovedný kvíz, nemecký jazyk, termín: november 2016, zodpovedná: Mgr. Zuzana  
             Šmeralová.       

- Prehliadka Hlavnej ulice – História mesta Prešov v NEJ, termín: november 2013, 
zodpovedná Mgr. Zuzana Šmeralová 

- príprava vianočnej výzdoby, príprava programu na Vianočné reminiscencie, termín: 
december 2016, zodpovední: triedni učitelia a ostatní dobrovoľníci 

- školské kolo Za krásu slova, termín: marec 2017, zodpovedné Mgr. Hocmanová, PhDr. 
Olearník Štefanová, Mgr. Šmeralová, 

- Olympiáda ľudských práv, podľa termínu usporiadateľskej inštitúcie, zodpovedná: 
PaedDr. Miriam Berezovská 

- Olympiáda v SJL, podľa termínu usporiadateľskej inštitúcie, zodpovedná: Mgr. Andrea 
Hocmanová 

- Pribinov zlatý poklad, zodpovedná PhDr. Lýdia Miroľová 
      -     Pamätníky 2. sv. vojny: Dukla, Údolie smrti, múzeum Svidník- centrál. expozícia, 

 termín: máj 2014, zodpovední: PhDr. Lýdia Miroľová, PaedDr. Marcela Mrázová 

 

 

V spolupráci s inými PK plánujeme Deň zdravej výživy (október), Deň 112 (február), prípadne 

ďalšie podujatia/exkurzie podľa aktuálnej ponuky.  
 
5.3.3.. Plán materiálno-technického vybavenia 
V dôsledku školskej reformy a neustále sa meniacich podmienok v školstve, ako aj nelichotivého 
umiestnenia Slovenska v testovaní čitateľskej gramotnosti sme sa na stretnutí PK zhodli na tom, 
že škola by potrebovala dokúpiť učebnice z AJ. Požiadavky na materiálno - technické vybavenie 
tvoria súčasť prílohy správy (príloha 4).   
 
5.3.4. Plán otvorených hodín 
Predseda PK vypracoval plán otvorených hodín na školský rok 2016/2017 podľa rozvrhu hodín a 
na základe dohody s ostatnými členmi PK. 
 

5.3.5. Plán kontinuálneho vzdelávania 
Mgr. Hocmanová: Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu 

SJL, MPC Prešov  
Mgr. Kostelníková, PhD.  prihlásená na tri programy KV,  
PhDr. Olearník Štefanová   Prípravné pred atestačné vzdelávanie, MPC Prešov 
PaedDr. Berezovská   Ľudské práva)  
 
5.3.6. .Krúžky 

Členovia PK sa dohodli na tom, že ponúknu v tomto školskom roku nasledujúce krúžky: 
PhDr. Miroľová – Historický krúžok, PhDr. Olearník Štefanová – Žurnalistický krúžok 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predmetová komisia športovej prípravy SŠG ELBA na školský rok 
2016/2017  

 
5.4.1 . Identifikačné údaje PK 
 



Predseda PK – Mgr. Radoslav Kubánka  
 
Členovia –  PaedDr. Miroslav Nagy  
  Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 
        Mgr. Radoslav Kačala 
  Ing. Zuzana Labiková 
  Mgr. Michal Rothmajer  
  Ing. Vladimír Dzurja  
 
5.4.2.  Plán pripravovaných  akcií na školský rok 2016/2017 
 

- Účasť na športových súťažiach organizovaných KŠC, Ministerstvom školstva SR, Mestom 
Prešom  - priebežne počas školského roka  

- Príprava a organizácia školského turnaja vo futbale, volejbale - priebežne počas školského 
roka  

- Doplnenie materiálno-technického vybavenia pre skvalitnenie výučby Športovej prípravy  - 
priebežne počas školského roka  

- Nástenka rekordov školy podľa ročníkov – priebežná aktualizácia počas školského roka  
- Príprava a realizácie účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia – september 

2016  
- Príprava a realizácia školských športových sústredení – september 2016, február  2017, 

máj 2017  

- Vytvorenie a aktualizácia evidenčných listov všetkých žiakov športového gymnázia -  
september 2016 

- Príprava a organizácia  futbalového turnaja o pohár riaditeľa SŠG – november 2016 
- Príprava a organizácia  Vianočného turnaja vo volejbale – december 2016 
- Uskutočnenie exhibičného zápasu vo volejbale medzi učiteľmi a žiakmi – december 2016 
- Príprava školského kola Vedomostná súťaž o športe – marec 2017 
- Príprava a organizácia  športového dňa – jún 2017 
- Tvorba nových časovo tematických plánov na školský rok 2017/2018 

 

5.4.3. Návrh školských športových sústredení  

1) Jesenné školské športové sústredenie – turistický kurz /Tatranská Lomnica/  

počet žiakov 15 - 20: výber žiakov z tried V.G, VI.G, I.A, II.A  

termín: 10. – 13. október 2016  /4 dni – 3 noci/  

2) Zimné školské športové sústredenie – Lyžiarsky kurz /Vratná/  

počet žiakov 40 – 45 : výber žiakov z celého športového gymnázia 

termín: 6.2 – 10.2. 2016 

3)   Letné školské športové sústredenie – vodácky a cyklistický kurz + Kurz na ochranu 

života a zdravia  /Domaša - Tíšava/ 

Počet žiakov 15: žiaci VII.G a III.A 

Termín: 23. – 27. 5. 2016 /5 dní – 4 noci/ - akademický týždeň  
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Charakteristickým znakom výučby športovej prípravy na SŠG ELBA je výrazne zvýšený 

počet vyučovací hodín / neskôr bloky /, vysoká náročnosť na žiakov, učiteľov 

a trénerov, snaha dosiahnuť vysokú úroveň športových schopností a zručností žiakov 

a veľmi úzka spolupráca s rodičmi, so športovými klubmi a športovými zväzmi. 

Základný projekt športovej prípravy na SŠG: zameranie sa na vybrané druhy športov, ktoré 

určuje tradícia školy, potreba regiónu, voľba rodičov a žiakov, potreby športových klubov, 

materiálne a technické zabezpečenie, 

a) vekové rozdelenie – na žiakov prímy a tercie, žiakov kvinty až  
b) vysokú odbornosť a kvalifikovanosť učiteľov a trénerov SRL 
c) zameranie sa na veľký obsah  všeobecnej prípravy – všeobecný telesný rozvoj žiakov, 
d) zvládnutie  širokého spektra všeobecných vedomostí o športe 
e)  
Obsah učiva SRL je rozvrhnutý podľa druhu športu a počtu žiakov zaradených do jednotlivých 

skupín:  skupina všeobecnej  športovej  prípravy, skupina futbal, skupina volejbal a skupina 

kondičné posilňovanie a kulturistika. 

 SŠG majú žiaci v každom ročníku po 10 hodín SRL týždenne, to znamená, že v priebehu 

školského roka absolvujú približne 310 – 330 hodín. Tieto sú v tomto školskom roku zoradené 

zväčša do blokov, ktoré trvajú od 95 do 150 minút.   

Obsah učiva je rozvrhnutý do tematických celkov.  

I. Teoretické vedomosti – trénersky, rozhodcovský a cvičiteľský kurz 
II. Gymnastika 
III. Atletika 
IV. Armwrestling 
V. Športové hry – futbal, volejbal, basketbal, hádzaná, florbal, vybíjaná, ľadový hokej 
VI. Plávanie 
VII. Korčuľovanie a rýchlokorčuľovanie na ľadových aj kolieskových korčuliach 
VIII. Turistika 
IX. Lyžovanie a snowbording 
X. Cyklistika 
XI. Posilňovanie  
XII. Relaxačné a rehabilitačné cvičenia 
XIII. Vodné športy – veslovanie a kanoistika 

 
Okrem týchto tematických celkov základného a doplňujúceho učiva je aj povinná kontrola 

pohybovej výkonnosti žiakov, jej diagnostika prostredníctvom testov v rozsahu 10 hodín v každom 

polroku. 

Našim zámerom je, aby žiaci, ktorí sa realizujú v jednom druhu športu mali zabezpečené najlepšie 

možné podmienky pre svoj výkonnostný rozvoj. To má za následok, že sme museli prijali do 

zamestnania ďalších učiteľov a trénerov, zabezpečili špecializované športoviská 

Zo žiakov štvorročného gymnázia a so žiakov vyšších ročníkov osemročného gymnázia sme 

vytvorili : 

Skupina č. 1 - so zameraním na futbal: 2 tréneri,  

Skupina č. 2 - so zameraním na posilňovanie a kulturistiku: 2 učitelia,  

Skupina č. 3 - so zameraním na volejbal: 1 tréner,  

Skupina č. 4 - so zameraním na korčuľovanie – short trek: 1 tréner,  
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Skupina č. 5 - so zameraním na všeobecnú prípravu: 1 učiteľ,  

Zo žiakov nižších ročníkov sme vytvorili 2 skupiny so zameraním na všeobecnú prípravu : 

2 učitelia s počtom žiakov 32. Majú  SRL taktiež 10 hodín týždenne. 

V skupinách 1.- 4. je rozvrh hodín SRL daný do blokov.  

Skupina č. 1: futbal. 

Pondelok je výučba plávania na ZŠ Májového námestie v Prešove. Táto 1 hodina v týždni je pojatá 

ako relaxačná a rehabilitačná. Žiak, aby bol hodnotený z plávania - neprekročí stanovený limit 

neúčasti v dochádzke a potrebuje dosiahnuť dopredu stanovený výkon 

V utorok až štvrtok je tréningový blok zložený z prvých troch vyučovacích hodín. Žiaci začínajú blok 

na ihrisku 1. FC Tatran v Prešove, ktoré je mimo objektu školy. Na tomto športovisku sú 

zabezpečené optimálne materiálne aj technické podmienky pre tréning futbalistov a tréningový 

proces vedú profesionálni tréneri 1. FC Tatran Prešov so všetkými žiakmi školy – aj s tými, ktorí nie 

sú členmi ich športového  klubu. Po skončení vyučovania SRL ich tréneri odvedú do školy.  Piatok 

je bez výučby SRL – športovci sa pripravujú v športových kluboch na víkendové zápasy. 

Okrem bloku plávania sú všetky tréningové bloky realizované vonku, v exteriéri - buď na mlatovom, 

trávnatom ihrisku, alebo na ihrisku s umelou trávou. Žiaci pri klasifikovaní sú povinní splniť aj 

stanovený obsah učiva zo všeobecnej športovej prípravy. 

Skupina č. 2: kondičné posilňovanie a kulturistika. 

Pondelok ako skupina č.- 1- plávanie. 

V utorok až štvrtok je tréningový blok zložený z prvých troch vyučovacích hodín. Žiaci sa stretávajú 

v posilňovni UNIVERSAL, ktorá je prístupná aj verejnosti. Toto zariadenie patrí k najlepšie 

vybaveným športoviskám tohto zamerania v Prešove, tak rozlohou zariadeniami aj ostaným 

vybavením a službami. Spĺňa náročné športové aj bezpečnostné podmienky. Škola za užívanie 

posilňovne platí mesačný prenájom. Tréning žiakov prebieha pod vedením učiteľov SRL.  Piatok je 

bez výučby SRL. 

Všetci žiaci majú povinnosť viesť dokumentáciu o priebehu hodín, vlastný – individuálny cvičebný 

plán, zapisovať stravný a pitný režim, vedieť metodiku posilňovania, princípy telesných cvičení. . 

Žiaci pri klasifikovaní sú povinní splniť aj stanovený obsah učiva  zo všeobecnej športovej prípravy. 

Skupina č. 3: volejbal. 

Táto skupina je zatiaľ zložená iba z dievčat. Veľká časť sú členky žiackych a dorasteneckých 

družstiev ŠK ELBA Prešov pri SŠG ELBA. Ich príprava pozostáva tak ako u skupín 1. A  2. z 

tréningových blokov v rovnakom čase a v rovnaké dni. Na tréningovú činnosť využívajú priestory 

Veľkej a Malej telocvične na SŠG pod vedením trénerky. 

. Žiaci pri klasifikovaní sú povinní splniť aj stanovený  obsah učiva zo všeobecnej športovej 

prípravy. 

Skupina č. 4 : korčuľovanie – short trek 

Skupina je zložená z chlapcov a dievčat od 12 do 14 rokov. Všetci títo žiaci sú členmi ŠK Akademik 

Prešov a  ŠK ELBA Prešov  v oddieloch  korčuľovania na ľade a na kolieskových korčuliach, ktoré 

majú so SŠG uzavretú zmluvu o spolupráci a škola vytvára optimálne podmienky pre ich  činnosť. 
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Táto skupina trénuje v zime na Zimnom štadióne a trénerka ich školským 9 miestnym autom denne 

vozí zo školy na štadión a späť. Ich vyučovacie bloky nie sú zhodné s inými skupinami, lebo 

rozdelenie ľadohodín je často každý týždeň iné. V letnom období trénujú na cyklistickom ovále 

v Prešove. Počítame s tým, že v šk .roku 2016/2017 bude táto skupina trénovať v PSKL Aréne na 

ul. Ľ. Podjavorinskej. 

. Žiaci pri klasifikovaní sú povinní splniť aj stanovený obsah učiva zo všeobecnej športovej prípravy. 

Skupina č. 5: so zameraním na všeobecnú športovú prípravu. 

Túto skupinu tvoria žiaci gymnázia, ktorí v súčasnom období trénujú v takom športovom odvetví, 

ktoré má na škole počtom žiakov malé zastúpenie: napr. hádzaná, tenis, jazdectvo, tanečný šport. 

Skupinu vyučuje jeden učiteľ a obsah tematických celkov je volený práve z obsahu týchto športov. 

K týmto žiakom sa nepravidelne pripájajú žiaci, ktorí sú po nemoci a žiaci v rekonvalescencii. 

Využívajú na cvičenie priestory telocviční školy, posilňovňu, vonkajšie ihriská. 

Skupiny 1.- 4. sú zamerané len na jeden šport. Učitelia a tréneri predložili riaditeľovi školy 

a vedúcemu PK SRL na schválenie ročné tréningové plány, mesačné tréningové plány a plány 

jednotlivých tréningových období. Tieto slúžia ako podklady pre kontrolnú činnosť.  

Aj keď je činnosť v týchto skupinách úzko špecifická v plánoch musia byť zahrnuté aj rehabilitácia, 

kompenzačné cvičenia, prípravné zápasy a tiež prierezové učivo vybrané zo základného učiva 

stredných škôl a gymnázií. 

Špecifikum výučby na SŠG ELBA je zavedenie Školských športových sústredení pre určené 

jednotlivé ročníky a vybrané  skupiny žiakov. Každoročne sú to spravidla niekoľko dňové 

sústredenia, ktoré si z časti hradia žiaci sami. Konajú sa vo vybraných lokalitách, s náročným 

športovým programom a s potrebou špeciálneho športového vybavenia. Účasť žiakov na všetkých 

ŠŠS nie sú povinná, ale v jednom školskom roku sa musia zúčastniť aspoň jedného ŠŠS. Žiakom 

je umožnené zúčastniť sa Zimného ŠŠS každoročne. 

Teoretické poznatky zo SRL si žiaci osvojujú na osobitne určených teoretických hodinách 

a upevňujú i prehlbujú ich priebežne aplikáciou v špecifických vyučovacích jednotkách v rámci 

osvojovania a upevňovania pohybových zručností a rozvíjania pohybových schopností. Žiaci 

v maturitnom ročníku majú voliteľný predmet Základy športovej prípravy, z ktorého vykonávajú 

maturitnú skúšku.  

Vo veľkej miere sa pritom využívajú aj poznatky z histórie športov na Slovensku, význam 

olympijských ideálov a olympijského hnutia. 

 

5.4. Prijímacie  konanie 

Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s platnou legislatívou. 

  Talentové skúšky  1.termín:  apríl 2017 
                                     2.termín:   jún  2017 

  
Kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia určí riaditeľ školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy a zverejní ich do 30. januára 2016.                            
         

Z: Mgr. Ľ. Zlatohlavý 
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5.5. Maturitná skúška  
 
 Maturitná skúška sa uskutoční v súlade s platnou legislatívou v termínoch daných MŠVVaŠ 
SR. Prihlášky sa podávajú do 30.9.2016. 
 
 EČ a PFIČ:  Slovenský jazyk a literatúra  14.3.2017 
   Anglický jazyk    15.3.2017 
   Matematika    16.3.2017 
 
 Interná časť:  22.5.2017 - 24.5.2017 

        

6.  Mimoškolská činnosť  

      Škola pripraví v tomto šk. roku rad spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré 
posilnia výchovnú stránku školy, nadviažu na akcie z minulého školského roku a budú takto 
pokračovať v tradícii, ktorá je veľmi dôležitá pre imidž školy, čiže pozitívneho vytvárania obrazu o 
škole.  
 

6.1. Spoločenské akcie 

Slávnostné otvorenie školského roku             - Mgr. Zlatohlavý  
Imatrikulácia                                  - Mgr. Zlatohlavý, Mgr. Kováčová 
Vianočné reminiscencie                                     - PhDr. Oleárnik Štefanová 
Stavanie mája      - PhDr. Kubánková. PhD. 
Návšteva divadelných  a kultúrnych podujatí  - Mgr. Kováčová 
Návšteva múzeí a výstav                                - PhDr. Kubánková PhD. 
Slávnostné ukončenie šk. roka                          - Mgr.  Zlatohlavý 

6.2. Športové aktivity 

Účelové cvičenie pre žiakov    - Mgr. Kubánka, Mgr.  Rothmajer, 
Futbalový turnaj o pohár RŠ    - Mgr. Kubánka. Mgr.  Kačala  
Školské športové sústredenia   - Mgr. Kubánka, Mgr.  Rothmajer 
Športový deň                                                     - Mgr. Kubánka, Mgr.. Rothmajer, 
Športové súťaže /okresné, krajské/                     - Mgr. Kubánka, Mgr.  Rothmajer 

  
6.3. Reprezentácia školy 

Deň otvorených dverí                                              - Mgr. Zlatohlavý  
Stretnutie s výchovnými poradcami             - Ing. E. Blicha 
Organizácia školských, šport. súťaží  -  Mgr. Kubánka 
Matematické súťaže a olympiády                 -  PaedDr. Mrázová, Mgr. Pramugová 
Jazykové súťaže  -  PhDr. Oleárnik Štefanová 
Príprava a realizácia exkurzií                            - triedni učitelia a príslušní vyučujúci 
Večerný beh Prešovom                                             - PaedDr. Miroslav Nagy   

                            

 

7.     Záujmová činnosť 

7.1.  Krúžková činnosť  

 V tomto školskom roku budú pracovať na škole nasledujúce krúžky: 

Historický krúžok    Mgr. Lýdia Miroľová 
Lyžovanie a snowbording  PaedDr. Miroslav Nagy 
Matematika ešte raz   PaedDr. M. Mrázová 

            Spoznávame faunu a flóru  Mgr. Nataša Boháčová 
                       Matematika hrou   Mgr. Jarmila Pramugová 
                       Programovanie hier v Scratchi PaedDr. Erika Petrašková, PhD. 

      T: stály    Z: vedúci krúžkov 
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8. Riadiaca činnosť 

       Riadiaca činnosť vedenia školy je nasmerovaná k plneniu všetkých úloh vyplývajúcich z plánu 
práce a poslania stredoškolského pedagóga. Riaditeľstvo školy vytvára čo najlepšie podmienky pre 
kvalitnú výchovno- vzdelávaciu činnosť.  
 

8.1. Model riadenia 
 
       Vyplýva z organizačnej štruktúry školy, organizačného a prevádzkového poriadku školy 
a vnútorných smerníc riaditeľa školy. Z tejto štruktúry vyplýva náplň práce každého pracovníka, ich 
práva a povinnosti, hodnoty a hodnotenia. Z tejto štruktúry vyplýva aj zloženie a kompetencie 
poradného zboru riaditeľa školy. 

 
8.2 Vnútro školská kontrola 

 
       Kontrola, ako účinný indikátor stavu VVP musí smerovať k splneniu zámerov školy. 
Vnútro školskú kontrolu vykonáva vedenie školy samostatne a vedúci PK .     
 

I. Hlavné sledované oblasti vnútro školskej kontroly 

 
1. Hospitačná činnosť - priamo na vyučovacích  hodinách 
2. Dodržiavanie vnútorného poriadku školy. 
3. Práca metodických útvarov a odborných skupín. 
4. Prijímacie skúšky – príprava, priebeh a úroveň. 
5. Vytváranie systému jednotného hodnotenia vedomosti žiakov  

             prostredníctvom vstupných testov. 
6. Rozbor a hodnotenie vstupných, priebežných a výstupných testov z MAT, SJL, CUJ  
7. Práca triednych profesorov vrátane vedenia pedagogickej dokumentácie. 
8. Kontrola práce v rámci programu talentovaných žiakov. 
9. Práca výchovného poradcu. 
10. Dodržiavanie platných predpisov, BOZP, preškoľovanie učiteľov a zamestnancov, 

periodické revízie, lekár. prehliadky, odstraňovanie  nedostatkov zistených previerkami 
BOZP. 

11. Školské športové sústredenia – príprava, priebeh a zhodnotenie 
12. Kontrola práce záujmových krúžkov. 
13. Kontrola uskutočňovaných kultúrno-spoločenských akcií. 
14. Kontrola športových aktivít školy. 
15. Kontrola na hospodárskom úseku. 
16. Materiálno-technické zabezpečenie školy. 
17. Vykonávanie dozoru učiteľov na pridelených úsekoch.           

 
                                                                                          T: stály 
                                                                                          Z: PaedDr. Nagy a všetci vyučujúci 

 
 

II.  Hlavné sledované úlohy pri hospitáciách: 
 

1. Pripravenosť učiteľa na vyučovaciu hodinu.- odborná a metodická. 
2. Preverovanie vedomostí, úroveň vedomostí – náročnosť, objektívnosť, systematickosť. 
3. Podávanie nového učiva – metódy, formy, prostriedky a účinnosť výučby. 
4. Názornosť vyučovania - využívanie učebných  pomôcok, didaktickej a IK techniky. 
5. Spolupráca so žiakmi – dialóg,  aktivita žiakov, spätná väzba. 
6. Vystupovanie učiteľa – etická, estetická, odborná autorita. 
7. Plnenie učebných osnov – súlad, inovácia učiva a tvorivosť 
8. Požiadavky na grafickú úpravu žiakov – písomné a grafické minimum. 
9. Motivácia žiakov – zapojenie do VVP, problémové a zážitkové metódy.  

10. Upevňovanie učiva  
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                                                                                T: podľa plánu hospitácií 
                                                                                Z: PaedDr. Nagy, Mgr. Zlatohlavý, 
                                                                                    Vedúci  PK 
 
 

9.  BOZP,  civilná  a  požiarna ochrana  

 Vykonávať pravidelné previerky BOZP a konkretizovať zodpovednosť za odstránenie 
zistených nedostatkov. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, dodržiavať povinnosť 
absolvovať lekársku prehliadku podľa platných predpisov. Sledovať úrazovosť žiakov, učiteľov 
a zamestnancov školy v oblasti BOZP.          
                          
                                                                        T: stály     Z: Ing. Viliam Skurka 
 
         Doplňovať lekárničky a viesť evidencie ich použitia   T:stály       Z: Mgr, Zuzana Skurková  

 
 

10. Ekonomicko-technická  oblasť  

10.1. Prevádzkovo-ekonomická činnosť 

        Hlavnou  zásadou prevádzkovo-ekonomickej činnosti je vytvorenie takých podmienok, ktoré, 
zaručia hladký a nerušený priebeh VVP.  RŠ, ZRŠ, hospodársky manažér, prevádzková 
manažérka,  ekonomická manažérka a servisní technici v úzkej spolupráci so správcami učebni a 
 pedagogickým dozorom zabezpečia všetko potrebné k bezproblémovému materiálno-technickému 
chodu školy. K tomu využijú svoje kompetencie, alebo obsah tej - ktorej hospodárskej činnosti, 
vyplývajúcej z inovovaného vnútorného poriadku školy, ako aj ostatných organizačných smerníc. 

     

11.   Imidž školy  

       Dobrý imidž školy má pozitívny vplyv na úspešný rozvoj školy. Na to je potrebný celý rad 
aspektov, predpokladov a podmienok. Dobrú atmosféru vytvárajú učitelia, žiaci, návštevníci, 
priatelia školy, rodičia. Vonkajšie  aspekty  vyjadrujú  vzťahy  školy  s inými  školami – ZŠ, SŠ, VŠ, 
vzťahy  školy so  štátnou  správou, samosprávou, vzťahy  školy  so  záujmovými, ale  predovšetkým 
so  zamestnávateľskými  organizáciami – súkromnými  i štátnymi.     

T: stály 
        Z: vedenie školy,  všetci vyučujúci 
 

11.1. Spolupráca s verejnosťou  
 
 Partnerské vzťahy  
 

Škola bude aj naďalej pokračovať v intenzívnej a obojstranne prospešnej  spolupráci 
s rodičmi žiakov našej školy.  Zintenzívnime spoluprácu s výchovnými poradcami a učiteľmi telesnej 
výchovy ZŠ, s funkcionármi a trénermi športových klubov a s organizátormi spoločenských a 
športových súťaží v meste Prešov a okolí. Budeme pokračovať v získavaní sympatizantov a 
priateľov školy a potenciálnym sponzormi, aby sa nám rozšírili možnosti získavania finančných 
prostriedkov pre rozvoj školy. 
 
11.2. Medzinárodná spolupráca  
 
 Budeme pokračovať vo vyhľadávaní partnerov cez programy Comenius a e-Twinning. 

 
 11.3 Propagačná činnosť  

Škola pokračuje v osvedčených propagačných aktivitách ako sú:                                                                        
  - Deň otvorených dverí        - Mgr. Zlatohlavý 
  - účasť žiakov na vedomostných olympiádach                              - Mgr. Zlatohlavý 
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  - účasť žiakov na športových podujatiach v meste Prešov         - Mgr. Kubánka 
  - účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach                      - určení vyučujúci 
  - vydávanie a distribúcia školského časopisu   - PhDr. Oleárnik Štefanová 
  - propagácia školy v regionálnych  a celoštátnych médiách          - PaedDr. Nagy 
    propagácia školy formou letákov, Indikátora a propagačných  
    predmetov                                      
                                                                                                              T: stály  
                                                                                                              Z:  PaedDr. Nagy 

 
11.4 Spolupráca s verejnosťou  
 

Škola bude naďalej aktívne a pravidelne komunikovať s funkcionármi a trénermi 
športových klubov v meste Prešov a okolí za účelom vytvorenie databázy mladých 
talentovaných športovcov,  budúcich možných žiakov školy.  

Škola bude organizovať nenáročné športové a turistické podujatia pre širokú 
verejnosť za účelom propagácie športu a zdravého životného štýlu. 
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12. Termínovník 

 
12.1. Organizácia školského roka 2016/2017 

 
Vyučovanie:    I. polrok       sa začína 1. septembra 2016 (vyučovanie sa začína 5. 9. 2016)          
                                       a končí  31. januára 2017  
                         II. polrok      sa začína 1. februára 2017   
                                                a končí  30. júna  2017        

Prázdniny: Jesenné:        28. október – 31. október 2016 (vyučovanie sa začína 2.11.2016) 
  Vianočné:      23. december - 5. január  2017 (vyučovanie sa začína  9. 1. 2017) 
 Polročné:      3. február 2017  ( vyučovanie sa začína  6. februára 2017) 
 Jarné:            6. marca  2017 – 10. marec 2017 ( vyučovanie sa začína  13.3. 2017.  
 Veľkonočné: 13. apríl 2017 – 18. apríl 2017 (vyučovanie sa začína  19. 4. 2017) 

 Letné:  3. júl 20176 – 31. august 2017 ( vyučovanie sa začína 4.9.2017) 

Klasifikačné porady: 
                    1/4 – ročná :               november 2016  
                   1/2 – ročná :               január 2017 
                    3/4 – ročná :               apríl 2017 
  2/2 - ročná (8.G, IV.A):       máj 2017 

2/2 – ročná :                       jún 2017 
Triedne aktívy: 

                   1. triedny aktív:         16.  november 2016 (streda) 
                   2. triedny aktív:         20. apríl 2017 (štvrtok) 

Prijímacie pohovory        
                              

  Talentové skúšky: 1. kolo:                 apríl 2017 (utorok)                               
     2. kolo:          jún 2017 (utorok) 
 
 Maturitná skúška: EČ a PFIČ  14. - 16. marec 2017 
     IČ    22. 5. – 24.5.. 2017 
    
  
Telovýchovné akcie  

  Jesenné účelové cvičenie    16. september 2016  

Jarné účelové cvičenie    12. máj 2017 

 

Školské športové sústredenia       

Školské športové sústredenie  - turistika           10.-12. 10.2016 

Školské športové sústredenie – lyžovanie       6.-10. 2.2017 

Školské športové sústredenie - cyklistika      15. 5. – 19. 5. 2017 

Školské športové sústredenie – vodné športy  15. 5. -  19. 5. 2017
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12.2. Mimoškolské akcie  

 

 September  2016 Slávnostné otvorenie školského roka 

 21.10.2016      fyzikálna exkurzia Steel Park Košice 

 10.10. 2016            Cezpoľný beh – obvodné kolo 

         21. 10. 2016            Návšteva  Knižnice POH v  Prešove         

           13.. 10. 2016 Imatrikulácia 

 20. 10. 2016  Svetový deň výživy 

           1.11. 2016              Návšteva Šarišskej galérie 

 7.11. 2016            Záložka do knihy 

 16.11. 2016            Krajinovedný kvíz v NEJ + olympiáda v nemeckom jazyku 

 30.11. 2016            Futbalový turnaj o pohár riaditeľ SŠG  

 8. 12..2016           Pytagoriáda 

 13. 12. 2016            Súťaž v pretláčaní rukou 

 16. 12.2016     olympiáda v anglickom jazyku 

19. 12. 2016     Olympiáda ľudských práv  

7. 12. 2016  Mikulášska nádielka 

20. 12. .2016           Matematická olympiáda 

21. 12. 2016            Vianočný  turnaj vo volejbale   

 17. 12. 2016  Školský volejbalový turnaj + exhibícia učitelia vs. žiaci 

 22. 12. 2016  Vianočné reminiscencie  

 6. 1. 2017  Posedenie pri kapustnici 

 Február 2017 Olympiáda v slovenskom jazyku + Šaliansky Maťko 

 13. 3  2017     Školské kolo „Za krásu slova“ 

 17. 3. 2017            Matematický klokan 

 21. 4. 2017  Deň učiteľov – Emanuel  

 22.4.  2017  Školský atletický štvorboj 

           10. 5. 2017              Literárna vychádzka – okolie Prešova – Župčany 

           12.5. 2017               Prehliadka Hlavnej ulice v RUJ 

           Máj 2017                 Pribinov zlatý poklad        

 Máj 2017               Exkurzie 

           Jún 2017                 Školské výlety 

 29. 6. 2017  Športový deň a varenie guľášov 

Priebežne  Účasť na športových súťažiach organizovaných KŠC, 

Ministerstvom školstva SR, mestom Prešov 

 30. 06. 2017    Slávnostné ukončenie školského roka 

 

 

 

 

V Prešove, 4.10. 2016                                                 PaedDr. Miroslav Nagy 

              riaditeľ školy  
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