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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

 v  II. polroku  v školskom roku 2018/2019 

(Vyhláška MŠ SR 9/2006 Z .z.) 

 

  

1. Základné identifikačné údaje o škole    (§2 ods.11 písm .a) 

 

Zriaďovateľ školy:                   Ing. Emil Blicha - ELBA, Palárikova 26,  

                                                                                                080 05 Prešov 

Riaditeľ školy:                   PaedDr. Miroslav Nagy 

Zástupca riaditeľa školy:                   Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

Vedúca elokovaného pracoviska  Štrba    Mgr. Ľubomíra Iľanovská     

    

Ekonomický úsek:                             Denisa Macejová 

                                                                   Mgr. Lýdia Pástorová  

Prevádzkový manažér:                             Mgr. Zuzana Skurková 

Správca  a hosp.. manažér:                        Ing. Viliam Skurka 

Výchovný poradca:                     Ing. Valéria Jurčová 

 

Rada školy:  

Je iniciatívny a poradný orgán, ktorý ochraňuje záujmy žiakov, študentov, rodičov, 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. 

 

Zloženie Rady školy: 

   Predseda Rady školy:                          PaedDr. Miriam Berezovská 

   Členovia Rady školy: 

   Za pedagogický zamestnancov:           Mgr. Andrea Hocmanová 

   Za nepedagogických zamestnancov:   Mgr. Zuzana Skurková 

   Za zamestnávateľov:                            Vladimír Varga, Ing. Branislav Blicha,  

                                                                 František Tramita, PaedDr. Bibiana Šabeková 

   Za rodičov:                                            p. Kolarčíková, p. Ižarová, p. Bogdaňová                    

   Za žiakov:                                             Lenka Priščáková 

mailto:sportova.skola@elbaci.sk
http://www.ssgelba.sk/
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Pedagogická rada 

Je to poradný orgán riaditeľa školy a tvorí ju 35 pedagogických zamestnancov. 

Predmetové komisie: spoločensko-vedných  predmetov a jazykov 

                                   prírodovedných predmetov 

                                   športovej prípravy 

 

 Rodičovská rada 

 Je to iniciatívny orgán rodičov. Chráni a presadzuje  záujmy a  potreby žiakov a rodičov. 

Členovia: zástupcovia rodičov z každej triedy 

  Predseda:         pani Hympanová 

               Prima               pani Bogdaňová 

               Sekunda:         pani Jakubíková 

               Tercia:             pani Kolarčíková 

   Kvarta:            pani Hympánová 

 Kvinta:            pani Hanáková 

 Sexta:              pani Želinská 

 Septima:          pani Mačejovská 

 Oktáva:            pani Kolarčíková 

 I.A:                   pán Kravčák 

 II.A                   pán Semaník 

 III.A :                pani Krupárová 

 IV.A:                 pani Múdra 

  

Žiacka školská rada  

 

Študentskú radu tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Predsedom ŽŠR je žiačka 7.G 

triedy Lenka Priščáková. 
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2. Údaje o počte žiakov školy  (§2 ods.1 písm. b) 

8 - ročné štúdium  

 

Príma             9  žiakov  z toho 3 dievčatá    – 1 IVVP 

Sekunda       12   žiakov  z toho 6 dievčatá    – 2 IVVP 

Tercia  6  žiakov  z toho 3 dievčatá    – 1 IVVP 

Kvarta          10   žiakov  z toho 4 dievčatá    – 2 IVVP  

Kvinta             2  žiaci     z toho 0 dievčat      – 1 IVVP 

Sexta          20   žiakov  z toho 5 dievčatá    – 5 IUP 

Septima        13   žiakov  z toho 6 dievčatá    – 1 IVVP, 2 IUP 

Oktáva         18   žiakov  z toho  9 dievčatá    – 1 IVVP, 1 IUP 

 

4- ročné štúdium  

  

             I.A               23  žiakov  z toho 10 dievčatá    –  2 IUP 

             I.B                  6    žiakov  z toho  2 dievčatá 

             II.A                25  žiakov  z toho  3  dievčatá    –  2 IUP, 1 IVVP 

             II.B                  3  žiaci     z toho  1 dievča 

  III.A    21  žiakov  z toho  6 dievčatá     –  2 IUP 

             IV.A  22  žiakov  z toho  2 dievčatá     –  12 IUP 

 

Celkový počet žiakov školy po 2. polroku je 187 / 59 dievčat 

 

3. Údaje o počte prijatých žiakov do 1.ročníka  (§2 ods.1 písm. d) 

Do 1. ročníka je prijatých 37 žiakov. 27 žiakov na gymnázium šport, 8 žiakov na športový 

manažment a 2 žiaci na elokované pracovisko Štrba. 
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4. Prehľad prospechu, dochádzky a správania žiakov za 1. polrok 
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I.A 24 15 9 13 0 5 8 8 2 2681 111,71 2650 110,42 31 1,29 0 2,76 

I.B 6 4 2 5 1 0 4 1 0 630 105 630 105 0 0 0 2,18 

Príma 9 6 3 9 4 3 2 0 0 558 62 558 62 0 0 0 1,65 

II.A 23 20 3 16 1 2 13 4 4 1526 66,35 1508 65,57 18 0,78 0 2,70 

II.B 3 2 1 3 2 0 1 0 0 737 245,67 737 245,67 0 00 0 1,46 

Sekunda 12 6 6 12 5 2 5 0 0 642 53,5 642 53,50 0 0 0 2,08 

III.A 21 14 7 17 3 4 10 4 0 2463 117,29 2392 113,90 71 3,38 2 2,55 

Tercia 6 3 3 5 1 0 4 1 0 598 99,67 598 99,67 0 0 0 2,33 

IV.A 22 20 2 14 3 4 7 8 0 1387 63,05 1363 61,95 24 1,09 1 2,89 

Kvarta 10 6 4 8 0 3 5 1 1 1051 105,10 1051 105,10 0 0 1 2,22 

Kvinta 2 2 0 1 0 0 1 0 2 157 157 157 157 0 0 0 3,27 

Sexta 20 15 5 15 2 4 9 3 2 2731 136,55 2634 131,70 97 4,85 4 2,62 

Septima 13 7 6 9 1 4 4 2 2 1838 141,38 1832 140,92 6 0,46 0 2,48 

Oktáva 18 9 9 16 4 1 11 2 0 3049 169,39 3028 168,22 21 1,17 1 2,60 

Spolu 14 190 130 60 143 27 32 84 34 13 20048 106,64 19780 106,21 268 1,43 9 2,50 
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Prehľad prospechu, dochádzky a správania žiakov za 2. polrok 
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I.A 22 14 8 13 1 4 8 1 8 3375 153,41 3335 151,59 40 1,82 1/0 2,70 

I.B 6 4 2 5 1 2 2 1 0 710 118,33 694 115,67 16 2,67 0/0 2,21 

Príma 9 6 3 9 5 1 3 0 0 920 102,22 920 102,22 0 0 0/0 1,72 

II.A 25 22 3 14 0 4 10 1 10 2501 100,4 2433 97,32 68 2,72 5/1 2,84 

II.B 3 2 1 3 1 1 1 0 0 796 265,33 796 265,33 0 0 0/0 1,77 

Sekunda 12 6 6 8 5 2 1 4 0 987 83,25 987 82,25 0 0 0/0 2,07 

III.A 20 13 7 14 3 2 9 2 4 3052 152,60 2996 149,80 56 2,8 1/1 2,53 

Tercia 6 3 3 5 1 0 4 0 1 900 150 897 149,50 3 0,5 0/0 2,46 

IV.A 22 20 2 16 2 1 13 3 3 1292 58,73 1262 57,36 30 1,36 1/1   3,03 

Kvarta 10 6 4 10 0 2 8 0 0 1348 134,80 1348 134,80 0 0 0/0 2,42 

Kvinta 1 1 0 1 0 0 1 0 0 166 166 160 160 6 6 0/0 3,27 

Sexta 20 15 5 12 2 1 9 3 5 3314 165,70 3115 155,75 199 9,95 ½ 2,59 

Septima 13 7 6 7 1 3 3 1 5 1981 152,38 1968 151,38 13 1 0/0 2,59 

Oktáva 18 9 9 11 3 2 6 1 6 2563 142,39 2540 141,11 23 1,28 3/0 2,54 

Spolu 14 187 128 59 128 25 25 78 17 42 23905 90,89 23451 89,17 454 1,73 17 2,48 
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Prehľad prospechu podľa predmetov 1.polrok 
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I.A 2,17 3,08 2,25 2,56 3 2,04 3,17 3,21 3,71 3,67 3,29 2,27   

I.B 2,83 2,83 2,67  3,33 2,67 2,5 2,17 1 1,67 2,5 1   

Príma 1,78 2,44 2 1,71 1,67  1,67 1,67 1,78 1,67 2,11 1,89 1  

II.A 2,57 2,71 2 3,15 3,38 2 3,24 3,38 3,38 3,62 2,86 1,5 2,71  

II.B 1,67 2  2 2,33 1,33 2 1,67 1 1 1 1 1  

Sekunda 2,33 2,83 3 2 2,25  2,08 2,17 2,58 2,5 2,33 1,67 2  

III.A 2,43 2,81 1,9 2,82 2,95 2,48 2,9 2,38 3 2,76 2,57 1,9 2,48 2,05 

Tercia 2,33 3,33 2,33  2,17 1 2,5 2,83 3,33 3,17 2,83 1,5 2  

IV.A 2,82 3,27 2,13 3,43        1,95   

Kvarta 3,11 3,2 2,1  2,2 1,22 2,3 3,11 3 2,67 2,89 1,1 1,9  

Kvinta 3 4   4 3 4 4 3 5 4 1   

Sexta 2,65 2,53 1,17 3 3,21 1,9 2,95 3,11 3,5 3,42 2,9 2,06 2,42  

Septima 2,17 2,85 1,75 2,88 2,92 1,62 2,77 3 3,38 2,92 2,62 1,77 2,17 1,38 

Oktáva 2,22 2,83 2,83         2   

Spolu 2,43 2,91 2,18 2,62 2,78 1,93 2,67 2,72 2,72 2,84 2,66 1,62 1,96 1,72 

Priemer 

po 

žiakoch 2,44 2,88 2,24 2,76 2,84 1,95 2,76 2,81 3,06 2,99 2,74 1,8 2,19 1,79 

 

 

Priemer známok na vysvedčení : 2,48 

 

Priemer prospechov :  2,5 

 

Priemer priemerov tried : 2,41  

 

Priemer  priemerov predmetov : 2,37  
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Prehľad prospechu podľa predmetov 2.polrok 
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I.A 2,41 3,05 1,67 2,77 2,95 2,19 3,19 3,5 3,3 3,4 3,3 1,71   

I.B 3 2,67 3  3,33 2,33 2,5 2,17 1,17 1,5 2,33 1   

Príma 1,78 2,56 1 1,86 2,11  1,56 2 2 1,67 2,11 1,56 1,33  

II.A 2,83 3,17 2,44 3,33 3,5 2 3,05 3,5 3,43 3,54 3,09 1,29 2,91  

II.B 2,67 2  2 3 1,67 2,33 2,33 1 1 2 1 1  

Sekunda 2,25 3,08 2,33 2 2,42 1,17 2,25 2,25 2,67 2,42 2,67 1,5 2,17  

III.A 2,25 3 2,6 2,5 2,68 2,15 2,85 2,85 3,15 2,72 2,7 1,63 2,25 1,62 

Tercia 2,5 3,33 2,17  2,5 1,67 2,33 3,33 3,67 2,5 2,8 1,4 2,5  

IV.A 2,86 3,45 2,25 3,36        1,6   

Kvarta 3,3 2,5 2,7  2,5 1,3 2,3 3,5 3,4 2,7 3 1,1 2,1  

Kvinta 3 4   4 3 4 4 4 4 4 1   

Sexta 2,61 2,53 1,5 3,15 3,17 1,78 2,94 3,33 3,72 3,28 3,39 1,27 23,72  

Septima 2,15 2,83 3 2,75 3,08 1,85 2,67 3 3,08 3,08 3 1,38 2,42 1,08 

Oktáva 2,56 2,72 2,53         1,44   

Spolu 2,58 2,92 2,27 2,64 2,94 1,92 2,66 2,98 2,88 2,65 2,87 1,35 2,16 1,35 

Priemer 

po 

žiakoch 2,55 2,94 2,38 2,79 2,91 1,87 2,71 3,05 3,08 2,88 2,93 1,43 2,36 1,41 

 
 
 
 
Priemer známok na vysvedčení : 2,36 

 

Priemer prospechov :  2,38 

 

Priemer priemerov tried : 2,48  

 

Priemer  priemerov predmetov : 2,4  
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Trieda: Príma 

Triedny učiteľ: PaedDr. Marcela Mrázová 

 

1.polrok 

Priemerný prospech: 1,65 

Prospeli s vyznamenaním: 4 

Prospeli veľmi dobre: 3 

Prospel: 2 

Neprospel: 0  

Neklasifikovaná: 0  

Dochádzka: 558 osp./ 0 neosp., na žiaka 62  ospr. / 0 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

pochvala riaditeľom školy: 1 žiačka 

 

2.polrok 

Priemerný prospech: 1,78 

Prospeli s vyznamenaním: 5 

Prospeli veľmi dobre: 1 

Prospel: 3 

Neprospel: 0  

Neklasifikovaná: 0  

Dochádzka: 920 osp. / 0 neosp., na žiaka 102,22  ospr. / 0 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

pochvala triednym učiteľom: 5 žiaci 

 

 

Šk. rok 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Ročník Príma Sekunda Tercia Kvarta 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Priemer 1,65 1,78 
 

          

Dochádzka  62 102,22             

 

 



 

 

9 

 

 
 

 

 

 
 

 

Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok 

Počet žiakov na začiatku školského roka 2018/2019 bolo 9, z toho 6 chlapci a 3 dievčatá. Žiaci 

sa venujú rôznym športom, sú dve rýchlokorčuliarky, jedna krasokorčuliarka, dvaja futbalisti, jeden 

plavec a karatista.      

Za prvý polrok  mali 10 triednických hodín, na ktorých  sa venovali aktuálnym problémom. 

Trieda príma je veľmi živá. Výrazné výchovné problémy nemá, tie menšie sa snažia riešiť priebežne. 

Rodičia sú veľmi aktívni, okrem celoškolského triedneho aktívu sa stretli na ďalších dvoch, na 

ktorých riešili výchovnovzdelávacie problémy s anglickým jazykom. 
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Celkové hodnotenie triedy za 2. polrok 

Počet žiakov na začiatku školského roka 2018/2019 bol 9, z toho 6 chlapci a 3 dievčatá. Trieda 

je veľmi živá, na disciplíne musí budúci školský rok popracovať. Absolvovali výlet v Tatrách, 

dopadol dobre, žiakom sa páčil.  

Mimoškolské a mimo triedne aktivity:  

4 žiaci sa zúčastnili matematickej súťaže Klokan. Vybraní žiaci sa zúčastnili aj vedomostnej 

súťaže o Olympizme. V spolupráci s bilingválnym gymnáziom sa trieda príma vybrala do 

chemického laboratória. Robili pokus filtrácie a vysvetlili si, o aký dej ide. Počas maturitného týždňa 

sa žiaci zúčastnili exkurzie Betliar – Domica 

 

Trieda: Sekunda 

Triedny učiteľ: PhDr. Miloslava Olearník Štefanová 

 

I.  polrok 

Priemerný prospech: 2,08 

Prospeli s vyznamenaním: 5 

Prospeli veľmi dobre: 2 

Prospeli: 5 

Neprospel:  0 

            Dochádzka: 642 vymeškaných hodín / 53,5 na žiaka, z toho 0  neospr. / 0 na žiaka 

           Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 2 žiačky 

Pochvala triednym učiteľom: 3 žiačky 

Pokarhanie triednym učiteľom: 2 žiaci 

 

2.  polrok 

Priemerný prospech: 2,07 

Prospeli s vyznamenaním: 5 

Prospeli veľmi dobre: 2 

Prospeli: 1 

Neprospel:  4 

           Dochádzka: 987 vymeškaných hodín / 82,25 na žiaka, z toho 0  neospr. / 0 na žiaka 
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           Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 3 žiačky 

Pochvala triednym učiteľom: 2 žiačky 

Pokarhanie riaditeľom učiteľom: 2 žiaci 

 

Šk. rok 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Ročník Príma Sekunda Tercia Kvarta 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Priemer 1,72 1,89 2,08 2,07          

Dochádzka  47,83 71 53,5 82,25          
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Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok 

Triedu navštevuje spolu 12 žiakov, z toho 6 dievčat a 6 chlapcov. V triede sa nenachádza žiak 

s individuálnym študijným plánom. Všetci sú pohybovo primerane zdatní a talentovaní. Žiaci sú 

v druhom ročníku osemročného gymnázia, tvoria menší, ale ucelený a vyvážený kolektív. Trieda je 

veľmi aktívna a spoločenská. Sú nadchnutí pre mnohé školské aktivity, súperia v študijných 

výsledkoch, sú dobre vnútorne motivovaní, hlavne dievčenská časť triedy. Zapájajú sa do všetkých 

aktivít, sú cieľavedomí a vždy dobre naladení. V správaní žiakov sa občas vyskytnú skraty, hlavne 

u chlapcov, ktoré je potrebné okamžite riešiť.     

 Žiaci sa pravidelne vo veľkom počte zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí 

organizovaných školou. Sú aktívni a priebojní. Veľmi ochotne sa zapojili do vianočného programu, 

v ktorom súdržne vystúpila celá trieda. V triede sa dobre učí, oproti prvému štvrťroku mierne zlepšili 

svoje správanie. Celá trieda vníma problém s anglickým jazykom, čo sme viackrát riešili s rodičmi, 

vyučujúcou a s vedením školy. Pochopili zvýšené nároky na výučbu cudzieho jazyka a snažia sa držať 

krok a byť na seba prísnejší.    

 Na triednických hodinách, ktorých bolo v prvom polroku 8,  rozoberali výchovno-vzdelávacie 

potreby a vzniknuté problémy, ospravedlňovanie vymeškaných hodín, výzdobu triedy, školské akcie, 

nacvičovali vianočný program. Celkovo je trieda aktívna, žiaci spolupracujú s triednou učiteľkou, 

reagujú na aktuálne potreby výchovno-vzdelávacieho procesu. Rodičia a zákonní zástupcovia 

pravidelne účelovo komunikujú s triednou učiteľkou a aktívne sa zaujímajú o správanie a študijné 

výsledky svojich detí.  

 

 

Celkové hodnotenie triedy za 2. polrok 

Triedu navštevuje spolu 12 žiakov, z toho 6 dievčat a 6 chlapcov. V triede sa nenachádza žiak 

s individuálnym študijným plánom. Všetci sú pohybovo primerane zdatní a talentovaní. Žiaci sú 

v druhom ročníku osemročného gymnázia, tvoria menší, ale ucelený a vyvážený kolektív. Trieda je 

veľmi aktívna a spoločenská. Sú nadchnutí pre mnohé školské aktivity, súperia v študijných 

výsledkoch, sú dobre vnútorne motivovaní, hlavne dievčenská časť triedy. Zapájajú sa do všetkých 

aktivít, sú cieľavedomí a vždy dobre naladení. V správaní žiakov sa občas vyskytnú skraty, hlavne 

u chlapcov, ktoré je potrebné okamžite riešiť.     

 Žiaci sa pravidelne vo veľkom počte zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí 

organizovaných školou. Sú aktívni a priebojní. Správanie jednotlivcov sa individuálne zlepšilo, aj 

keď stále zápasíme s nedostatočnou pozornosťou a nedôslednou prípravou na vyučovacie hodiny. 

Nezlepšil sa ani prístup žiakov k anglickému jazyku, nemali záujem o doučovanie, v dôsledku čoho 
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sú štyria žiaci hodnotení z tohto predmetu známkou nedostatočný. Výsledky klasifikácie sú 

porovnateľné s polročnými známkami, čo dokazuje aj rovnaký priemer prospechov.     

 Na triednických hodinách, ktorých bolo v prvom polroku 8, sme rozoberali výchovno-

vzdelávacie potreby a vzniknuté problémy, ospravedlňovanie vymeškaných hodín, výzdobu triedy, 

školské akcie a prípravu na školský výlet, na ktorom boli žiaci veľmi spokojní. Celkovo je trieda 

aktívna, žiaci spolupracujú s triednou učiteľkou, reagujú na aktuálne potreby výchovno-

vzdelávacieho procesu. Rodičia a zákonní zástupcovia pravidelne účelovo komunikujú s triednou 

učiteľkou a aktívne sa zaujímajú o správanie a študijné výsledky svojich detí.  

 

Trieda: Tercia 

Triedny učiteľ: PhDr. Miloslava Olearník Štefanová 

 

 I. polrok 

Priemerný prospech: 2,33 

Prospeli s vyznamenaním: 1 

Prospeli veľmi dobre: 0 

Prospeli: 4 

Neprospel: 1 

Dochádzka: 598vymeškaných hodín / 99,67 na žiaka, z toho 0 neospr. / 0 na žiaka 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 1 

 

2.  polrok 

Priemerný prospech: 2,46 

Prospeli s vyznamenaním: 1 

Prospeli veľmi dobre: 0 

Prospeli: 4 

Neprospel:  0 

Neklasifikovaný: 1 

            Dochádzka: 900 vymeškaných hodín / 150 na žiaka, z toho 3  neospr. / 0,5 na žiaka 

           Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 1 žiačka 
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Šk. rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ročník Príma Sekunda Tercia Kvarta 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Priemer 1,62 1,8 1,79 1,83 2,33  2,46     

Dochádzka  84 74,16 67,33 123,83 99,67  150     
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Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok: 

Triedu navštevuje spolu 6 žiakov, z toho 3 dievčatá a 3 chlapci. V triede sa nenachádza žiak  

s individuálnym študijným plánom. Všetci sú pohybovo primerane zdatní a talentovaní. Žiaci sú  

v treťom ročníku osemročného gymnázia, tvoria menší, ale ucelený, vyvážený a dobrý kolektív.  

 Dievčatá sú aktívnejšie, majú zmysel pre poriadok. Žiaci sa zapájajú aj do športových akcií 

organizovaných školou.  

  Trieda si udržiava priemernú úroveň v dochádzke, učení aj správaní. Celkovo sa v triede učí 

dobre, sporadicky majú žiaci problém s anglickým jazykom, z ktorého je 1 žiak hodnotený známkou 

nedostatočný. Rodičia žiakov sa aktívne, telefonicky aj osobne, zaujímajú o žiakov, avšak s ich 

zhoršujúcimi sa výsledkami sú spokojní.  

 Na triednických hodinách, ktorých bolo v prvom polroku 8,  rozoberali výchovno-vzdelávacie 

potreby, ospravedlňovanie vymeškaných hodín, výzdobu triedy, školské akcie a nácvik programu. 

Rodičia a zákonní zástupcovia pravidelne účelovo komunikujú s triednou učiteľkou.  

 

Celkové hodnotenie triedy za 2. polrok: 

Triedu navštevuje spolu 6 žiakov, z toho 3 dievčatá a 3 chlapci. V triede sa nenachádza žiak  

s individuálnym študijným plánom. Všetci sú pohybovo primerane zdatní a talentovaní. Žiaci sú  

v treťom ročníku osemročného gymnázia, tvoria menší, ale ucelený, vyvážený a dobrý kolektív.  

 Trieda si udržiava priemernú úroveň v dochádzke, učení aj správaní. Celkovo sa v triede učí 

dobre, sporadicky majú žiaci problém s anglickým jazykom. Rodičia žiakov sa aktívne, telefonicky 

aj osobne, zaujímajú o žiakov, avšak s ich zhoršujúcimi sa výsledkami sú spokojní.  

V 2. polroku narušila dobrú dochádzku vysoká chorobnosť žiakov, čo sa v konečnom dôsledku 

prejavilo zhoršením známok pri koncoročnej klasifikácii. Správanie žiakov sa zlepšilo, i keď viacerí 

sa zhoršili v úprave zošita či príprave pomôcok na vyučovanie. Výsledky klasifikácie sú porovnateľné 

s polročnými známkami, zlepšil sa hlavne 1 žiak, ktorý si nedostatočnú z anglického jazyka opravil 

na dostatočnú.  

 Na triednických hodinách, ktorých bolo v druhom polroku 8, rozoberali výchovno-

vzdelávacie potreby, ospravedlňovanie vymeškaných hodín, výzdobu triedy, školské akcie a školský 

výlet. Rodičia a zákonní zástupcovia pravidelne účelovo komunikujú s triednou učiteľkou.  
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Trieda: Kvarta 

Triedny učiteľ: PaedDr. Miriam Berezovská 

 

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,22 

Prospeli s vyznamenaním: 0 

Prospeli veľmi dobre: 2 

Prospel: 2 

Neprospel: 1 

Neklasifikovaný: 5 

Dochádzka:  1051 osp. / 0 neosp., na žiaka 105,1 ospr. / 0 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 4 žiaci 

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 1 žiak 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 2,42 

Prospeli s vyznamenaním: 0 

Prospeli veľmi dobre: 2 

Prospel: 8 

Neprospel: 0 

Neklasifikovaný: 0 

Dochádzka: 1348 osp. / 0 neosp., na žiaka 134,8 ospr. / 0 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 1 žiačka 

 

Šk. rok 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ročník Prima Sekunda Tercia Kvarta 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Priemer 2,08 1,67 1,95 1,89 2,02 1,90 2,22 2,42  

Dochádzka  47,87 64,86 80,43 84,29 70,29 91,91 105,1 134,8  
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Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok: 

Na začiatku školského roka 2018 – 2019, bolo prítomných 10 žiakov, z toho 4 dievčatá a 6 

chlapci. Vystúpil 1 žiak – prestúpil na inú školu od 1. 9. 2018 a pristúpili štyria žiaci z toho jeden žiak 

z dôvodu opakovania ročníka a traja noví žiaci z Ukrajiny. Kolektív triedy je dobrý. Žiaci sú živí, 

ochotní zapájať sa na školských aktivitách ako imatrikulácia,  deň zdravej výživy,  vianočná výzdoba, 

vianočné reminiscencie a rôzne športové akcie v rámci školy... Individuálny prístup majú 3 žiaci. 

Žiaci tejto triedy sa aj aktívne venujú športu – rýchlokorčuľovanie, futbal, hokej. Prospech sa výrazne 

zhoršil u 3 žiačok a 1 žiaka, ktorý z viacerých predmetov neprospel. 1 žiačka bola neklasifikovaná 

z predmetu športová príprava, čo spôsobili jej zdravotné problémy s kolenom.   
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V rámci výchovných výsledkov má výrazné problémy 1 žiak, ktoré sa už aj v minulosti 

opakovane riešili pohovormi s výchovným poradcom, vedením školy, matkou žiaka – ktorá prisľúbila 

nápravu a opakovanými dohovormi triednym učiteľom. K zlepšeniu správania u žiaka napriek tomu 

nedošlo. Triedny učiteľ je v neustálom kontakte so žiakmi, rodičmi. Výchovno-vzdelávacie výsledky, 

dochádzka ako aj aktuálne témy sa riešia na pravidelných triednických hodinách. Spolupráca 

s rodičmi je veľmi dobrá. Výrazné problémy s triedou nie sú.   

 

Celkové hodnotenie triedy za 2.polrok: 

Na začiatku druhého polroka školského roka 2018 – 2019, bolo prítomných 10 žiakov, z toho 

4 dievčatá a 6 chlapci. Nikto nevystúpil, nepristúpil. Kolektív triedy je dobrý. Žiaci z Ukrajiny sa 

asimilovali medzi ostatných spolužiakov a dobre sa začlenili aj do vyučovacieho procesu školy. Žiaci 

sú živí, ochotní zapájať sa na všetkých  školských kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách. 

V tomto polroku v triede neboli žiadne závažné výchovné problémy, ktoré by bolo nutné riešiť 

s výchovnou poradkyňou, alebo vedením školy. Individuálny prístup majú 3 žiaci. Žiaci tejto triedy 

sa aj aktívne venujú športu – rýchlokorčuľovanie, futbal, hokej. V správaní 1 žiaka došlo k zlepšeniu. 

Trieda v tomto polroku absolvovala testovanie T9 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 

matematika. Triedny učiteľ je v neustálom kontakte so žiakmi, rodičmi. Spolupráca s rodičmi je 

dobrá. Výchovno-vzdelávacie výsledky, dochádzka ako aj aktuálne témy sa riešia na pravidelných 

triednických hodinách. Najviac vymeškaných hodín 317 má žiak, u ktorého boli spôsobené jeho 

zranením a rekonvalescenciou. Trieda absolvovala školský výlet Tatry – Štrbské pleso.  

 

Mimoškolské a mimo triedne aktivity:  

Žiaci sa aktívne zapájajú do kultúrnych i športových podujatí organizovaných školou.  

Zúčastňujú sa pravidelne športových súťaží v rámci svojho športového zamerania 

 

Trieda: Kvinta 

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Petreková 

I.  polrok 

Priemerný prospech: 3,27 

Prospeli s vyznamenaním: 0 

Prospeli veľmi dobre: 0 

Prospel: 0 

Neklasifikovaný: 1 

Dochádzka: 157 osp. /  0 neosp., na žiaka  157 ospr. / 0 neospr. 
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2.  polrok 

Priemerný prospech: 3,2 

Prospeli s vyznamenaním: 0 

Prospeli veľmi dobre: 0 

Prospel: 1 

Neklasifikovaný: 0 

Dochádzka: 166 osp. /  6 neosp., na žiaka  160 ospr. / 6 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pokarhanie riaditeľa školy: 1 žiak 
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Šk. rok 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Ročník Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 3,27  3,2             

Dochádzka  157  166             
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Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok: 

1 žiak je neklasifikovaný z druhého cudzieho jazyka (nemecký jazyk). Komunikácia so 

žiakom aj jeho rodičmi je dobrá. Žiak sa snaží pracovať na hodinách aj mimo nich si plní svoje 

povinnosti. 

 

Celkové hodnotenie triedy za 2. polrok: 

 1 žiak sa aktívne zúčastňoval na vyučovaní a reprezentácii školy v športových súťažiach. Má 

bezproblémový kontakt s vyučujúcimi aj spolužiakmi, čo sa týka prospechu nastalo u neho zlepšenie 

oproti 1. polroku v dejepise a zhoršenie v predmete biológia. 

 

Trieda: Sexta 

Triedny učiteľ: Mgr. Miloš Marinica 

 

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,62 

Prospeli s vyznamenaním: 2 

Prospeli veľmi dobre: 5 

Prospeli: 6 

Neprospel: 0 

Neklasifikovaný: 7 

            Dochádzka: 2731vymeškaných hodín / 136,55 na žiaka, z toho 97 neospr. /4,85 na žiaka 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 4 žiaci 

Pokarhanie triednym učiteľom: 2 žiaci 

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 2 žiaci 

Znížená známka zo správania na stupeň 3: 2 žiaci 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 2,59 

Prospeli s vyznamenaním: 2 

Prospeli veľmi dobre: 1 

Prospeli: 9 

Neprospel: 3 

Neklasifikovaný:  5 
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            Dochádzka: 3314 vymeškaných hodín / 199 na žiaka, z toho 165 neospr. /9,95 na žiaka 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 5 žiaci 

Pokarhanie triednym učiteľom: 4 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 2 žiaci 

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 1 žiak 

Znížená známka zo správania na stupeň 3: 1 žiak 

 

Šk. rok 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Ročník Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 2,09 2,17 2,62  2,59         

Dochádzka  118,96 190,43 136,5  199         
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Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok: 

Triedu Sexta tvorí 20 žiakov, z toho 5 dievčat (štyria žiaci majú individuálny učebný plán). 

Trieda ako celok sa javí ako veľmi živá, komunikatívna a flexibilná. Žiaci spolu tvoria dobrý kolektív. 

Na vyučovacích hodinách prevláda pracovná a súťaživá atmosféra. Zlepšila sa vzájomná 

komunikácia žiakov, komunikácia s triednym učiteľom a tiež s ostatnými vyučujúcimi. Pri tomto 

konštatovaní vychádza sa z recenzii viacerých učiteľov.  So žiakmi je TU v každodennom kontakte, 

buď na vyučovacích hodinách, triednických hodinách, prestávkach, ale aj prostredníctvom 

spoločného skupinového chatu, kde odovzdávajú si informácie pre celú triedu a aj žiakom, ktorí 

momentálne v škole nie sú. Negatívom v tejto triede je dochádzka žiakov. Priemerná hodnota 136,55 

hodín na jedného žiaka. Toto číslo je však skresľujúce nakoľko sa v triede nachádza niekoľko žiakov 

s individuálnym tréningovým plánom, alebo reprezentačnými povinnosťami. Žiakom boli udelené 

dve napomenutia od triedneho učiteľa, dve znížené známky zo správania na stupeň dva a dve znížené 

známky zo správania na stupeň tri. Teší viac fakt, že v triede boli udelené štyri pochvaly od triedneho 

učiteľa.  

 

Celkové hodnotenie triedy za 2. polrok: 

Triedu Sexta tvorí 20 žiakov, z toho 5 dievčat. Štyria žiaci majú individuálny učebný plán 

a siedmi žiaci majú individuálny tréningový plán. Trieda ako celok sa javí ako veľmi živá, 

komunikatívna a flexibilná. Žiaci medzi sebou navzájom komunikujú bez problémov, aj keď sa 

navonok môže zdať, že sa v triede vytvorili skupinky. Na vyučovacích hodinách prevláda pracovná 

a súťaživá atmosféra. So žiakmi je TU v každodennom kontakte, buď na vyučovacích hodinách, 

triednických hodinách, počas prestávok, ale aj prostredníctvom spoločného skupinového chatu, kde 

odovzdávajú si  informácie pre celú triedu a tak sú o všetkom podstatnom informovaní aj tí žiaci, 

ktorí sa momentálne v škole nenachádzajú. Negatívom v tejto triede je dochádzka žiakov. Priemerná 

hodnota 165,7 hodín na jedného žiaka. Nedochádzka žiakov na vyučovanie je vysoká. Zapríčinili ju 

hlavne žiaci z dôvodov tréningy, reprezentačné povinnosti, zdravotné a iné. Žiakom boli udelené štyri 

pokarhania od triedneho učiteľa, dve pokarhania od riaditeľa školy, jedna znížená známka zo 

správania na stupeň dva a jedna znížená známka zo správania na stupeň štyri. V triede bolo udelených 

päť pochvál od triedneho učiteľa. Dvaja žiaci boli zo štúdia vylúčení z dôvodu veľkého počtu 

vymeškaných hodín a nezáujmu o školu. 
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Trieda: Septima 

Triedny učiteľ: Mgr. Radoslav Kubánka 

 

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,48 

Prospeli s vyznamenaním: 1 

Prospeli veľmi dobre: 4 

Prospel:  3 

Neprospel: 0 

Neklasifikovaný: 5  

Dochádzka: 1838 osp. / 6 neosp., na žiaka 141,4 ospr. / 0,46 neospr. 

Výchovné opatrenia: 

Pochvala triednym: 5 žiaci 

Pokarhanie triednym učiteľom: 4 žiaci 

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 2 žiaci 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 2,59 

Prospeli s vyznamenaním: 1 

Prospeli veľmi dobre: 3 

Prospel:  4 

Neprospel: 0 

Neklasifikovaný: 5  

Dochádzka: 1981 osp. / 13 neosp., na žiaka 152,4 ospr. / 1 neospr. 

Výchovné opatrenia: 

Pochvala triednym: 2 žiaci 

Pokarhanie triednym učiteľom: 5 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 1 žiak 

 

Šk. rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ročník Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 2,05 2,33 2,32 2,14 2,48 2,59      

Dochádzka  140 128,63 132,21 158,8 141,3  152,4     
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Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok: 

V triede je väčšina žiakov aktívnych športovcov a s tým je aj súvisiaca ich dochádzka do 

školy, vymeškané hodiny a hlavne prospech žiakov. Každý mesiac bola 2x triednická hodina, kde sa 

riešili aktuálne problémy v triede. Rodičia žiakov, ktorí mali problém s prospechom boli na triednom 

aktíve upozorňovaní, aby viac kontrolovali žiakov a aby žiaci navštevovali konzultačné hodiny.  

V triede sa po odchode 1 žiaka zlepšila atmosféra a klíma. V triede nie sú žiadne vzťahové 

problémy. Vysoký počet vymeškaných hodín zapríčinili dvaja žiaci, 430 − zdrav. problémy a 243 – 

hokej. 2 žiaci neprospeli zo 4 predmetov. S týmito žiakmi a aj s rodičmi žiakov boli vykonávané 

priebežné pohovory ohľadom prospechu, no bezvýsledne. Svetlým príkladom v tejto triede čo sa týka 

prospechu a správania sa je 1 žiak. Trieda sa aktívne zúčastnila programu na Vianočných 
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reminiscenciách. Od druhého polroku bude mať 1 žiak individuálny učebný plán zo zdravotných 

dôvodov.  

 

Celkové hodnotenie triedy za 2. polrok: 

V triede VII.G sa v druhom polroku nemuseli riešiť na TH žiadne výchovne problémy. Trieda 

sa delí na prospechovo lepších a horších žiakov. Svetlým príkladom v tejto triede čo sa týka 

prospechu a správania sa je 1 žiak. TU komunikoval vzdelávacie problémy nielen so žiakmi, ale aj 

s rodičmi žiakov. U niektorých to prinieslo zlepšenie a u iných nie. V porovnaní s prvým polrokov sa 

zhoršila dochádzka žiakov, čoho výsledkom je aj zhoršený prospech z 2,42 na 2,59.  

 

Trieda: Oktáva 

Triedny učiteľ: Mgr. Jarmila Pramugová 

 

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,6 

Prospeli s vyznamenaním: 4 

Prospeli veľmi dobre: 1 

Prospel: 6 

Neprospeli: 0 

Neklasifikovaný: 6 

Dochádzka: 3049 osp. /  21 neosp., na žiaka 169,39 ospr. / 1,17neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 4 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 1 žiačka 

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 1 žiak 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 2,54 

Prospeli s vyznamenaním: 3 

Prospeli veľmi dobre: 2 

Prospel: 6 

Neprospeli: 1 

Neklasifikovaný: 6 

Dochádzka:  2563 osp. /  23 neosp., na žiaka 141,11 ospr. / 1,287neospr. 
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Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 3 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 1 žiačka 

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 3 žiaci 

 

     

Šk. rok 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ročník Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 2,44 2,34 2,38 2,25 2,16 2,12 2,6 2,54  

Dochádzka  113 125,88 101,66 106,06 133 158,8 169,3  141,11 
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Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok: 

V tomto školskom roku (26.10.2018) k nám pristúpila 1 žiačka (žiačka s IUP).  

Klíma v triede a vzťahy medzi žiakmi sú dobré, bez výraznejších problémov. V prípade problémov 

sa riešia pravidelným dohovorom triedneho učiteľa a spoluprácou s rodičmi.  

V prospechu sú výrazné rozdiely v príprave žiakov na vyučovanie. V triede sú výborní žiaci 

ale naopak aj žiaci so slabým prospechom. 

Dochádzka v tomto I. polroku poznačila výrazná chorobnosť žiakov v triede (operácie, úrazy, 

dlhodobé PN). Okrem vymeškaných hodín kvôli PN, sú v triede aj žiaci, ktorí sa zúčastňujú tréningov 

a aktívne športujú. Problémy s dochádzkou u jednotlivcov riešila TU aj pohovormi s rodičmi, aj za 

prítomností riaditeľa školy a na rodičovskom združení.  

V tomto období  pripravujeme stužkovú slávnosť, na ktorú sa všetci veľmi tešia. 

Žiaci sú aktívni, zapájajú sa do kultúrnych aj športových akcií a podujatí organizovaných školou 

a prejavujú záujem o triedne a školské akcie. 

 

Celkové hodnotenie triedy za 2. polrok: 

Klíma v triede a vzťahy medzi žiakmi sú dobré, bez výraznejších problémov. V prípade 

problémov sa riešia pravidelným dohovorom triedneho učiteľa a spoluprácou s rodičmi.  

Najväčšie problémy si žiaci vytvorili zlou dochádzkou a nepripravenosťou na vyučovacie hodiny. Zlá 

dochádzka sa odrazila v celkovom slabom prospechu niektorých žiakov.  

Žiaci pred maturitnou skúškou, nepoučení slabými výsledkami z externej časti maturity, na základe 

zlej dochádzky dospeli k tomu, že šesť žiakov je neklasifikovaných. Jeden žiak neprospel. 

Najlepší prospech žiaci dosiahli z predmetu SRL – 1,44 a najhorší dosiahli z predmetu ZŠP – 3,50. 

Žiaci boli na ¾ klasifikačnej porade upozornení na hrozbu, že budú neklasifikovaní, rodičia aj po 

niekoľkonásobnom upozornení neprišli na rodičovské združenie. 

V mesiaci február mala trieda stužkovú slávnosť, ktorá bola na vysokej úrovni. 

Žiaci sú aktívni, zapájajú sa do kultúrnych aj športových akcií a podujatí organizovaných školou 

a prejavujú záujem o triedne a školské akcie. 

 

Trieda: I.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Petreková 

            

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,76 

Prospeli s vyznamenaním: 0 
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Prospeli veľmi dobre: 5 

Prospel: 5 

Neprospel: 4 

Neklasifikovaní:10 

Dochádzka: 2681 vymeškaných hodín / 31 neospr., 111,71 na žiaka/ 1,29 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 3 žiaci 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 2,71 

Prospeli s vyznamenaním: 1 

Prospeli veľmi dobre: 4 

Prospel: 8 

Neprospel: 1 

Neklasifikovaní: 8 

Dochádzka: 3375 vymeškaných hodín / 40 neospr., 146,74 na žiaka / 1,74 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 3 žiaci 

Pochvala riaditeľom školy: 3 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 8 žiaci 

Pokarhanie triednym učiteľom: 2 žiaci 

 

Šk. rok 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Ročník I.A II.A III.A IV.A 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 2,76 2,71              

Dochádzka  111,7 146,74              
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Celková charakteristika triedy za 1. polrok: 

V triede je 24 žiakov, z ktorých 2 sú na IUP. Žiaci sa za prvý polrok celkom dobre adaptovali 

na režim strednej školy. Aj keď badáme nedostatky v ich prospechu TU naďalej odporúča zvyšovať 

na žiakov nátlak v učení a na ich prípravu na vyučovanie, pretože po komunikácii so žiakmi aj s ich 

rodičmi sme prišli k záveru, že veľa z nich si okrem iného, ešte nevytvorilo denný režim vo svojom 

mimoškolskom čase. Žiaci v triede 1.A sú veľmi heterogénni, no vytvárajú súdržný kolektív. Zapájajú 

sa do aktivít školy a začali byť aktívnejší pri spolupráci s triednou učiteľkou. Správanie žiakov 

v triede i na mimoškolských akciách prebehlo bezproblémovo. Avšak v mesiacoch november až 

december sa v triede vyskytli krádeže, za ktoré sa nenašiel vinník a momentálne nepretrvávajú. 

Zlepšila sa aj dochádzka žiakov, vďaka lepšej komunikácii rodičov s triednou učiteľkou. Kvôli 

opakovej absencii niektorých žiakov na 0. hodinách sme s vyučujúcimi týchto hodín prijali opatrenia, 
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že bez udania vážneho dôvodu, pre ktorý sa žiak opakovane nedostavil na vyučovanie mu bude 

pridelená práca na doma (podľa uváženia vyučujúceho), aby si zameškané učivo doplnil a bol za to 

ohodnotený. Kvôli nedostačujúcemu prospechu z geografie, chémie a biológie boli prijaté opatrenia 

a podmienky s vyučujúcimi, ktoré žiakov prinútia sa pravidelne pripravovať na vyučovanie. Do triedy 

pristúpili v decembri noví žiaci, ktorí sa po prvom mesiaci prejavili ako odhodlaní a pracovití žiaci. 

V triede panuje inak dobrá pracovná atmosféra. Trieda vyhrala 1. miesto vo vianočnej výzdobe triedy, 

na ktorej sa podieľali všetci žiaci. Hlavná príčina veľkého počtu vymeškaných hodín boli zdravotné 

problémy 3 žiakov. 

 

Celková charakteristika triedy za 2. polrok: 

 V triede 1.A je 21 žiakov, z toho 9 dievčat. Jeden žiak je na individuálnom učebnom pláne. 

V triede panuje dobrá pracovná atmosféra, žiaci zlepšili svoju prípravu na vyučovanie a prácu v škole. 

Vzťahy v triede sú bezproblémové, žiaci si vzájomne pomáhajú a vytvárajú súdržný kolektív. Častým 

problémom v triede je používanie mobilných telefónov a vyrušovanie na hodinách, preto budeme v 2. 

ročníku dbať na dodržiavanie zasadacieho poriadku. Aj v tomto školskom roku sa v triede vyskytli 2 

krádeže. Žiaci majú veľa vymeškaných hodín hlavne zo zdravotných dôvodov. Dlhodobo chorí sú 3 

žiaci. 

Veľa vymeškaných hodín majú naši 2 reprezentanti v hádzanej a 1 žiačka, ktorá sa venuje 

bedmintonu. Zvýšený počet neospravedlnených hodín je dôvodom aj častého meškania niektorých 

žiakov na vyučovanie. 

Žiaci si udržali svoj prospech v porovnaní s prvým polrokom, avšak výrazné zlepšenie pozorujeme 

v predmetoch ANJ, CHE, BIO, DEJ a SRL. Známku nedostatočnú v tomto polroku získal len 1 žiak, 

ktorý vykoná v auguste komisionálne skúšky z chémie a matematiky. 

 

Trieda: I.B 

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Balážiková 

 

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,18 

Prospeli s vyznamenaním: 1 

Prospeli veľmi dobre: 0 

Prospel: 4 

Neprospel: 1 

Neklasifikovaní: 0 
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Dochádzka: 630 vymeškaných hodín /  0 neospr.,  105 na žiaka / 0  neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 2 žiaci 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 2,21 

Prospeli s vyznamenaním: 2 

Prospeli veľmi dobre: 0 

Prospel: 3 

Neprospel: 1 

Neklasifikovaní:0 

Dochádzka: 865 vymeškaných hodín /  0 neospr.,  118,33 na žiaka / 0  neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 2 žiaci 

 

Šk. rok 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Ročník I.B II.B III.B IV.B 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 2,18 2,21              

Dochádzka  105  118,33             

 

 

 

 

2,165

2,17

2,175

2,18

2,185

2,19

2,195

2,2

2,205

2,21

2,215

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

I.B II.B III.B IV.B

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Priemer žiakov



 

 

32 

 

 

 

Trieda: II.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Vozarská 

 

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,7 

Prospeli s vyznamenaním: 1 

Prospeli veľmi dobre: 2 

Prospel: 12 

Neprospel: 3 

Neklasifikovaní: 3 

Dochádzka: 1526 vymeškaných hodín / 18 neospr., 66,35 na žiaka / 0,78 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 1 žiak 

Pochvala triednym učiteľom: 3 žiaci 

Pokarhanie triednym učiteľom: 5 žiaci 

Napomenutie triednym učiteľom: 3 žiaci 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 2,69 

Prospeli s vyznamenaním: 0 

Prospeli veľmi dobre: 3 

Prospel: 10 

Neprospel: 1 
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Neklasifikovaní: 10 

Dochádzka: 2433vymeškaných hodín / 68 neospr., 97,320 na žiaka / 2,72 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 1 žiak 

Pochvala triednym učiteľom: 6 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 2 žiaci  

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 5 žiaci 

Znížená známka zo správania na stupeň 3: 1 žiak 

 

 

Šk. rok 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Ročník I.A II.A III.A IV.A 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 2,38 2,32 2,7 2,69          

Dochádzka  68,67 84,91 66,35  97,32         
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Celková charakteristika triedy za 1. polrok: 

Trieda 2. A prešla viacerými zmenami. V septembri pribudli 3 noví žiaci, z toho 1 žiak s IUP. 

Triedu opustili tri žiačky, no pristúpil 1 nový žiak. V druhom polroku očakávame dvoch ďalších 

chlapcov. Po novom bude v triede 22 chlapcov a 3 dievčatá. Žiačky svoju pozíciu v triede zvládajú 

statočne a stmeľujú kolektív. Ako trieda je 2.A pomerne dosť živá, občas dosť hlučná pod vplyvom 

viacerých výrazných chlapčenských osobností. Prípadné priestupky v disciplíne sú prerokované za 

pochodu medzi žiakov, vyučujúcim a rodičom. Nevyskytli sa žiadne závažnejšie problémy, ktoré by 

bolo nutné razantne riešiť. Takmer celá trieda sa zúčastnila imatrikulácie a niektorí žiaci sa opäť 

chystajú aj na lyžiarsky zájazd podobne ako v prvom ročníku. Na čom musí ako trieda popracovať je 

dochádzka na nulté hodiny a dochádzka na bazén. So žiakmi a rodičmi je TU denne v kontakte podľa 

potreby.  

 

Celková charakteristika triedy za 2. polrok: 

Vzťahy v triede sú dobré. Žiaci sú na hodinách živí a zhovorčiví, ale leniví na učenie. Svedčia 

o tom aj ich známky. S príchodom nových žiakov sa uvoľnila morálka v dochádzke aj u iných 

zabehnutých žiakov, na čo sme reagovali zníženými známkami zo správania. O tomto opatrení boli 

rodičia oboznámení vopred a odobrili to. Inak výrazné problémy v správaní nebolo nutné riešiť, až 

na nedávny incident s 1 žiakom a krádežou peňazí. Triednické hodiny sa realizujú podľa stanoveného 

plánu. Podľa potreby so žiakmi sa uskutočňujú aj individuálne konzultácie mimo vyučovania. Žiaci 

sa aktívne zúčastňujú všetkých turnajov, od basketbalu, futbalu, florbalu, hádzanej až po atletiku. 

Takmer celá trieda za zúčastnila na školskom majálese a absolvovala dvojdňový školský výlet 

v Mníchovskom potoku pri Bardejove.  

 

Trieda: II.B 

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Balážiková 

 

1. polrok 

Priemerný prospech: 1,46 

Prospeli s vyznamenaním: 2 

Prospeli veľmi dobre: 0 

Prospel: 1 

Neprospel: 0 

Neklasifikovaní:0 

Dochádzka: 737 vymeškaných hodín /  0 neospr.,  245,67 na žiaka / 0  neospr. 
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Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 2 žiaci 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 1,77 

Prospeli s vyznamenaním: 1 

Prospeli veľmi dobre: 0 

Prospel: 2 

Neprospel: 0 

Neklasifikovaní: 0 

Dochádzka: 800 vymeškaných hodín /  0 neospr.,  265,43 na žiaka / 0  neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom: 2 žiaci 

 
Šk. rok 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Ročník I.B II.B III.B IV.B 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 1,72 1,89 1,46  1,77         

Dochádzka  115,33 202,33 245,6 265,33          

 
 

 
 
 

 

0

0,5

1

1,5

2

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

I.B II.B III.B IV.B

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Priemer žiakov



 

 

36 

 

 
 

Trieda: III.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Barbara Bačinská 

 

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,55 

Prospeli s vyznamenaním: 3 

Prospeli veľmi dobre: 4 

Prospel: 8 

Neprospel: 1  

Neklasifikovaní: 3 

Dochádzka: 2463 vymeškaných hodín / 71 neospr., 111,95 na žiaka / 3,23 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 2 žiaci  

Pokarhanie triednym učiteľom: 6 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 2 žiaci 

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 1 žiak 

Znížená známka zo správania na stupeň 4: 1 žiak 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 2,53 

Prospeli s vyznamenaním: 3 

Prospeli veľmi dobre: 2 

Prospel: 11 

Neprospel: 0  
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Neklasifikovaní: 4 

Dochádzka: 3052vymeškaných hodín / 56 neospr., 152,6 na žiaka / 2,8 neospr. 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 3 žiaci  

Pokarhanie riaditeľom školy: 3 žiaci 

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 1 žiak 

Znížená známka zo správania na stupeň 4: 1 žiak 

 

Šk. rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ročník I.A II.A III.A IV.A 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

priemer 2,1 1,98 2,14 2,12 2,55 2,53      

Dochádzka  101,44 104,38 101,94 120,53 117,2 152,6      

 
 

 
 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

I.A II.A III.A IV.A

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Priemer žiakov

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

I.A II.A III.A IV.A

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Dochádzka žiakov 



 

 

38 

 

 
Celkové hodnotenie triedy za 1. polrok: 

V triede sa počas prvého polroka školského roka 2018/2019 udialo viacero zmien. 

V septembri do triedy pribudli 5 noví žiaci (1 individuálna žiačka pristúpila z inej školy, 2 žiaci 

opakujú ročník, z nich je 1 individuálnym žiakom, 2 žiaci pristúpili z inej školy). Zároveň do triedy 

(z triedy Septima) prestúpil 1 žiak.  

Trieda je v tomto školskom roku menej aktívna, ich domáca príprava je veľmi slabá, hoci sú 

na to upozorňovaní nielen oni, ale aj ich rodičia. Klíma triedy sa trochu zmenila – vzťahy mierne 

vychladli, žiaci medzi sebou menej komunikujú. Triedna učiteľka vidí možnosť zmeny 

v kooperatívnych úlohách na triednických hodinách.  

Problémom pre žiakov je aj nadviazanie vzťahu so žiakom, ktorý prestúpil zo Septimy. 1 nový 

žiak taktiež nevytvára vhodnú atmosféru, pre niektorých je ukážkou toho, že žiakovi stačí v škole 

urobiť minimum. 

Triedna učiteľka je so žiakmi a ich rodičmi v neustálom písomnom a telefonickom kontakte. 

 

Celkové hodnotenie triedy za 2. polrok: 

Trieda v tomto polroku prešla viacerými zmenami – príchod nových žiakov čiastočne narušil 

plynulý chod triedy. Najväčším problémom v triede je dochádzka, študenti majú viacero 

neospravedlnených hodín, čo sa odrazilo aj na ich známkach zo správania. Trieda je v tomto polroku 

menej aktívna, ich domáca príprava je veľmi slabá, hoci je v porovnaní s prvým polrokom o čosi 

lepšia. Klíma triedy sa v druhom polroku značne zlepšila, vzťahy medzi žiakmi sú veľmi dobré.  

Problémom pre žiakov je aj nadviazanie vzťahu so žiakom, ktorý prestúpil zo Septimy. Tento 

problém aj naďalej pretrváva. 1 nový žiak po porušení podmienky ukončil štúdium. Triedna učiteľka 

je so žiakmi a ich rodičmi v neustálom písomnom a telefonickom kontakte. 

 

 

Trieda: IV.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Richard Purdeš 

 

I. polrok 

Priemerný prospech: 2,89 

Prospeli s vyznamenaním: 3 

Prospeli veľmi dobre: 6 

Prospel: 3 

Neprospel: 4 
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Neklasifikovaní: 6 

Dochádzka: 1387 vymeškaných hodín / 63,05na žiaka ospr., 24 neospr. / 1,09 na  žiaka 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 3 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 3 žiaci 

Pokarhanie triednym učiteľom: 2 žiaci 

Znížené známky na stupeň 2: 1 žiak 

 

2. polrok 

Priemerný prospech: 3,03 

Prospeli s vyznamenaním: 2 

Prospeli veľmi dobre: 1 

Prospel: 13 

Neprospel: 3 

Neklasifikovaní: 3 

Dochádzka: 1292 vymeškaných hodín / 58,73na žiaka ospr., 30 neospr. / 1,36 na  žiaka 

Výchovné opatrenia:  

Pochvala riaditeľom školy: 3 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy: 2 žiaci 
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Šk. rok 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ročník I.A II.A III.A IV.A 

Polrok 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Priemer 1,88 1,95 2,41 2,4 2,21 2,47 2,89  3,03 

Dochádzka  95 116,06 83,35 126,3 119,46 155,87 63,05  58,73 
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Celková charakteristika triedy za 1. polrok: 

V triede je 22 žiakov z toho 2 dievčatá. 12 žiakov má IUP. Trieda je živá a veľmi zhovorčivá. 

Triedu tvoria väčšinou aktívni športovci, ktorí držia pri sebe a vytvárajú dobrú triednu klímu. Aktívne 

sa zapájajú do organizácie blížiacej sa stužkovej slávnosti. Zvýšený počet vymeškaných hodín 

zapríčinili časté tréningy a zápasy. Komunikácia s rodičmi prebieha telefonicky alebo osobne. Každý 

mesiac sa uskutočnila triednická hodina, kde sa riešili aktuálne problémy v triede. V triede sa 

nevyskytol žiaden závažný problém. Prípadné problémy v triede sa riešili osobným dohovorom.  

 

Celková charakteristika triedy za 2. polrok: 

V triede IV.A je väčšina žiakov aktívnych športovcov a s tým aj súvisí ich dochádzka do 

školy, vymeškané hodiny a hlavne ich prospech. Každý mesiac sa uskutočnila triednická hodina, kde 

sa riešili aktuálne problémy v triede. Rodičia žiakov so slabším prospechom a dochádzkou boli 

upozorňovaní na všetky vzniknuté problémy. Boli taktiež oboznámení s tým, že majú viac dbať na 

prípravu a dochádzku žiakov a na využívanie konzultačných hodín. V triede nie sú žiadne vzťahové 

problémy. Vysoký počet vymeškaných hodín zapríčinil hlavne 1 žiak – 175 (hokej). 3 žiaci boli 

neklasifikovaní a 3 žiaci neprospeli. S týmito žiakmi a aj s ich rodičmi boli vykonávané priebežné 

pohovory ohľadom prospechu, no bezvýsledne. Svetlým príkladom v tejto triede čo sa týka prospechu 

a správania sú 3 žiaci. Stužková slávnosť sa zorganizovala a prebehla úspešne. K ústnej maturitnej 

skúške bolo pripustených 16 žiakov, všetci z nich skúšku zvládli úspešne.  
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Celkové hodnotenie školy za 1. polrok. 

 
 
  

 
 
 
 

 
 

Celkové hodnotenie školy za 1. polrok. 
 

 

Celkový priemerný v prospechu školy bol v prvom polroku 2,5 oproti minulého školského roku 

za 1. polrok sa mierne zhoršil o 0,21. 

Najlepšou triedou v prospechu je trieda II.B – Elokované pracovisko Štrba – 1,46 

a trieda Príma – 1,65, za ňou nasledujú triedy Sekunda – 2,08 a I.B. – Elokované pracovisko 

Štrba. Najhoršou je trieda v prospechu 4.A – s priemerom známok 2,89.  

Spolu prospelo 143 žiakov, s vyznamenaním prospelo 27, prospelo veľmi dobre 32 

a prospelo 84 žiakov.  
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Neprospelo 34 žiakov. Najviac po 8 žiakov z tried 1.A a. 4.A, potom po 4 žiaci z 2.A a 3.A 

Neklasifikovaných bolo 13 žiakov - najviac z 2.A - 4 žiaci a po 2 žiakov z tried kvinta, sexta, 

septima. 

            V porovnaní s minulým rokom došlo k zhoršeniu priemerného prospechu v 8 triedach. 

K výraznému zlepšeniu priemeru známok došlo iba v triede II.B. V prvom polroku  požiadalo  26 

žiakov o možnosť štúdia podľa individuálneho učebného plánu, ktorý bol schválený 26 žiakom. 

Dôvodom je aktívna športová príprava, ktorá nedovoľuje žiakom pravidelne sa zúčastňovať 

vyučovacieho procesu. Všetci  žiaci splnili kritéria Smernice RŠ o IUP a žiaci v termíne vykonali 

komisionálne skúšky zo všetkých predmetov. 

 Aj v tomto polroku bol veľký počet komisionálnych skúšok (hlavne zo SRL) žiakom 

z dôvodu vysokého počtu vymeškaných hodín a následného neklasifikovania u niektorých žiakov 

aj z viacerých predmetov, žiaci nesplnili schválené požadované kritéria hodnotenia v jednotlivých 

predmetoch. 

 Zvýšil sa počet týchto žiakov, ktorí  na KS neprospeli na 6 žiakov. 

Priemer vymeškaných hodín na žiaka bol v prvom polroku 116,66 čo je nárast oproti 

minulému roku o 3,35 hodiny. Jednou z príčin toľkých vymeškaných hodín je zvýšený podiel 

žiakov majúcich pre SRL individuálny tréningový  plán a odchádzajú na tréningy v čase výučby, 

ďalšou príčinou boli žiaci, ktorí mali dlhodobé zdravotné problémy.   

 Napriek tomu, že rodičia žiakov s veľkým počtom vymeškaných hodín boli k štvrťroku 

viackrát písomne upozornení na nedbalú dochádzku ich dieťaťa, náprava sa zväčša nestala 

a  upozorneným žiakom bola nariadená komisionálna skúška.  

V prvom polroku boli udelené znížené známky zo správania 9 žiakom – 6 na stupeň 2, 2 

na stupeň 3 a 1 na stupeň 4, dôvodom sú neospravedlnené vymeškané hodiny.  

 Správanie žiakov tried, ktoré mali problémy minulý rok – súčasné triedy IV.A a II.A sa  

nezlepšilo. Problematická je trieda IV.A. Na hodinách je problematické odpútať ich pozornosť od 

športu a venovať sa preberaným témam. 

Spolu bolo udelených: 3 napomenutia triednym učiteľom, 21 pokarhaní triednym učiteľom 

a 6 pokarhaní riaditeľom školy. Na druhej strane bolo udelených 27 pochvál triednym učiteľom 

a 13 pochvál riaditeľom školy. 

Celkový prospech školy bol teda v prvom polroku 2,5, minulý školský rok bol priemer v prvom 

polroku 2,10.  
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Celkové hodnotenie školy za 2. polrok. 

 

 

 

 

 

 

Celkový priemerný v prospechu školy bol v druhom polroku 2,48 oproti 1. polroku sa mierne 

zlepšil o 0,02. 

Najlepšou triedou v prospechu je trieda Príma – 1,72, za ňou nasledujú triedy II.B –  

Elokované pracovisko Štrba – 1,77. Najhoršou je trieda v prospechu 4.A – s priemerom 

známok 3,03.  

Spolu prospelo 128 žiakov, s vyznamenaním prospelo 25, prospelo veľmi dobre 25 

a prospelo 78 žiakov.  

Neprospelo 17 žiakov. Neklasifikovaných bolo 44 žiakov - najviac z 2.A . 
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            V porovnaní s minulým rokom došlo k zhoršeniu priemerného prospechu v 8 triedach. 

V druhom  polroku  požiadalo 22 žiakov o možnosť štúdia podľa  individuálneho učebného  plánu, 

ktorý bol schválený 22 žiakom. Dôvodom je aktívna športová príprava, ktorá nedovoľuje žiakom 

pravidelne sa zúčastňovať vyučovacieho procesu. Všetci  žiaci splnili kritéria Smernice RŠ o IUP 

a žiaci v termíne vykonali komisionálne skúšky zo všetkých predmetov. 

 V tomto polroku bol veľký počet komisionálnych skúšok (hlavne zo SRL) žiakom 

z dôvodu vysokého počtu vymeškaných hodín a následného neklasifikovania u niektorých žiakov 

aj z viacerých predmetov, žiaci nesplnili schválené požadované kritéria hodnotenia v jednotlivých 

predmetoch. 

Priemer vymeškaných hodín na žiaka bol v druhom polroku 90,89 čo je pokles oproti 

1.polroku o 25,77 hodiny.  Jednou z príčin toľkých vymeškaných hodín je zvýšený podiel žiakov 

majúcich pre SRL individuálny tréningový  plán  a odchádzajú na tréningy v čase výučby, ďalšou 

príčinou boli žiaci, ktorí mali dlhodobé zdravotné problémy.   

 Napriek tomu, že rodičia žiakov s veľkým počtom vymeškaných hodín boli k 

3/4 štvrťroku viackrát písomne upozornení na nedbalú dochádzku ich dieťaťa, náprava sa zväčša 

nestala a  upozorneným žiakom bola nariadená komisionálna skúška.  

V druhom polroku boli udelené znížené známky zo správania 17 žiakom – 12 na stupeň 2, 

2 na stupeň 3 a 3 na stupeň 4, dôvodom sú neospravedlnené vymeškané hodiny.  

 Správanie žiakov tried, ktoré mali problémy minulý rok – súčasné triedy Oktáva a II.A sa  

nezlepšilo. Problematická je trieda II.A. Na hodinách je problematické odpútať ich pozornosť od 

športu a venovať sa preberaným témam. 

Spolu bolo udelených: 4 napomenutia triednym učiteľom, 18 pokarhaní triednym učiteľom 

a 18 pokarhaní riaditeľom školy. Na druhej strane bolo udelených 25 pochvál triednym učiteľom 

a 20 pochvál riaditeľom školy. 

Celkový prospech školy bol teda  v druhom  polroku 2,48. Tieto hodnoty sa budú ešte meniť, 

lebo na pláne sú ešte 2 termíny komisionálnych skúšok pre žiakov s IUP. 
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Predmetová komisia jazykov a spoločenskovedných predmetov -  hodnotenie za 2. polrok 

šk. roka 2018/2019 

 

Vedenie a členovia PK:  

Vedenie PK: Mgr. Zuzana Šmeralová 

 

Jazyky: 

Mgr. Andrea Hocmanová – slovenský jazyk a literatúra, seminár zo slovenského jazyka 

a literatúry 

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová – slovenský jazyk a literatúra 

Mgr. Miroslava Marcinková – slovenský jazyk a literatúra 

Mgr. Helena Popovičová – anglický jazyk 

Mgr. Ivana Vozarská – anglický jazyk, konverzácia v cudzom jazyku 

Mgr. Barbara Bačinská – anglický jazyk, konverzácia v cudzom jazyku 

Ing. Iryna Leshko, PhD.  - ruský jazyk 

Mgr. Judita Šlávková – nemecký jazyk 

Mgr. Zuzana Šmeralová – nemecký jazyk 

 

Spoločenskovedné predmety: 

PaedDr. Miriam Berezovská – občianska náuka, náuka o spoločnosti, občianska náuka pre 

maturantov, etická výchova, výtvarná výchova 

Mgr. Andrea Hocmanová – výtvarná výchova 

PhDr. Lýdia Mačíková – dejepis, seminár z dejepisu 

Mgr. Miloš Marinica – umenie a kultúra 

Mgr. Richard Purdeš – umenie a kultúra 

PaedDr. Marcela Mrázová – geografia 

Mgr. Zuzana Petreková – geografia 

Mgr. Monika Kališová – náboženská výchova 

 

Štruktúra hodnotiacej správy PKJ a SVP: 

1. Výsledky klasifikácie za 2. polrok šk. roka 2018/2019 z jednotlivých predmetov/tabuľky. 

2. Slovné zhodnotenie výsledkov klasifikácie a práce v triedach za jednotlivé predmety. 

3. Zhodnotenie výsledkov a priebehu maturitných skúšok.  

4. Plnenie plánu práce PK a akcie zrealizované PK J a SVP. 
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5. Zhodnotenie materiálno-technického vybavenia. 

6. Kontinuálne vzdelávanie členov PK v školskom roku2018/2019. 

7. Správa činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti. 

 

1. Výsledky záverečnej klasifikácie jednotlivých predmetov za 2.polrok – tabuľky. 

Trieda SJL ANJ NEJ RUJ DEJ OBN GEO NAB/ETI UKL 

Príma 1,25/HOC 2,57/POP 1 /SME 1,6/LES 1,2/MAC 1,4/BER 1,2/PTK - - 

Sekunda 1,65/HOC 2,58/POP 1/SME 1,9/LES 2,3/MAC 2,3 BER 1,7/PTK - - 

Tercia 2,5/HOC 2,33/POP 1,4/SME - 1,8/MAC 1,5 BER 1,4/PTK - - 

Kvarta 1,71/HOC 1,50/POP 2,6/SME - 1,93/MAC 1,3 BER 1,3/PTK - - 

Kvinta - 2,0/POP/FED - - 3 /MAC - 1,4/PTK - - 

Sexta 2,8/OS 1,43/VOZ/FED 1,62/SME 2,2/LES 2,8/MAC 1,3 BER 2,5/PTK - - 

Septima 2,0/OS 1,87/VOZ/FED 2,80/SME 1,9/LES 2,65/MAC 1,5 BER  - 1,46/MAR 

Oktáva 2,4/OS 2,85/VOZ/FED - - - -  - - 

1.A 2,64 M.M. 2,46 /VOZ 2,22/POP 1,83/SME 2,4/LES 2,33/MAC - 1,4/PTK - - 

2.A 2,72/OS 3,50/POP 2,65/SME 2,4/LES 2,5/MAC 2 BER  - - 

3.A 2,21/OS 2,70/VOZ/FED 4,6/SME 2,3/LES 2,11/MAC 1,2 BER  - 2,55/MAR 

4.A 2,0/OS 3,30/VOZ/FED - - -   - - 

a)hodnotenie zošitov, 

Trieda SJL ANJ NEJ RUJ DEJ OBN GEO NAB/ETI UKL 

Príma 2 /HOC 2,53/POP 1,5/SME 2,5/LES 1,5/MAC - 1,9/PTK - - 

Sekunda 1,91 /HOC 3,63/POP 1,5/SME 3,3/LES 1,3/MAC - 2,6/PTK - - 

Tercia 2,5 /HOC 3,66/POP 2,83/SME - 1,45/MAC - 2,5/PTK - - 

Kvarta 3 /HOC 3,10/POP 2,85/SME - 2,05/MAC - 2,7/PTK - - 

Kvinta 3 /OS 4,0/POP/FED -/SME - 4/MAC - 3,4/PTK - - 

Sexta 3,25 /OS 3,08/VOZ/FED 2,60/SME 3,4/LES 2,86/MAC - 2,9/PTK - - 

Septima 2,9 /OS 2,9/VOZ/FED 3,60/SME 3,3/LES 2,15/MAC -  - 1,23/MAR 

Oktáva 2,63 /OS 2,85/VOZ/FED 3,6/ŠLA - 2,33/MAC -  - - 

1.A 3,75M.M 2,67/FED 3,6/POP 2,33/SME 3,4/LES 2,7/MAC - 3,4/PTK - - 

2.A 2,84/OS 4,45/POP 3,5/SME 3,9/LES 3,05/MAC -  - - 

3.A 2,54/OS 3,24/VOZ/FED 4,0/SME 3/LES 2,15/MAC -  - 2,13/MAR 

4.A 2,62/OS 3,56/VOZ/FED 3,2/ŠLA - 1,98/MAC -  - - 

b)hodnotenie záverečných testov 

Trieda SJL ANJ NEJ RUJ DEJ OBN GEO NAB/ETI UKL 

Príma 1,57/HOC 2,57/POP 1,15/SME 1,9/LES 1,67/MAC  1,33/BER 2,1/PTK 1/KAL - 

Sekunda 2,25/HOC 3,28/POP 2,21/SME 2,0/LES 2,42/MAC 2,17/BER 2,7/PTK 1/KAL - 

Tercia 2,5/HOC 3,25/POP 2,34/SME - 2,50/MAC 2,50/BER 2,8/PTK - - 

Kvarta 3,3/HOC 2,61/POP 2,60/SME - 2,70/MAC 2,10/BER 3,0/PTK 1/KAL - 

Kvinta 3/OS 4/POP/FED -/SME - 4/MAC - 3,3/PTK 1/KAL - 

Sexta 2,61/OS 2,53/VOZ/FED 1,62/SME 2,7/LES 3,40/MAC 2,72/BER 3,4/PTK 1/KAL - 

Septima 2,15/OS 2,83/VOZ/FED 2,80/SME 2,7/LES 3,28/MAC 2,42/BER 3,00/MRA - 1,1/MAR 

Oktáva 2,56/OS 2,72/VOZ/FED 2,52/ŠLA - 2,57/MAC 2,56 2,8 /BER  - - - 
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1.A 2,33/M.M. 3,34/POP 

3,05/FED 

2,07/SME 2,8/LES 3,54/MAC - 3,3/PTK 1/KAL - 

2.A 2,83/OS 3,90VOZ/POP 2,37/SME 3,0/LES 3,08/MAC 2,91/BER 3,09/MRA 1/KAL - 

3.A 2,82/OS 3,0/VOZ/FED 2,85/SME 2,7/LES 2,72/MAC 2,25/BER 2,70/MRA - 1,7/MAR 

4.A 2,56 2,83s/OS 3,45/VOZ/FED 2,25/ŠLA - 3,13/MAC 2,50/BER 3,18/MRA - - 

c)záverečná priemerná známka 

2.1 Vyhodnotenie tabuliek klasifikácie 

Pri porovnávaní priemerného prospechu v rámci jednotlivých tried za jazyky a spoločenskovedné 

predmety existuje rozdiel vo výkone žiakov pri záverečných testoch a ich výslednom hodnotení 

za celý polrok. Priemerné známky na vysvedčení sa vo väčšine prípadov javia  lepšie než známky 

z testov. V duchu kritérií hodnotenia prijatými PK J a SVP výsledná známka obsahuje aj ďalšie 

komponenty. Z tabuliek  je zrejmé, že trieda Príma má jednoznačne najlepšie hodnotenie vo 

všetkých 3 sledovaných javoch a z tabuľky c)záverečná priemerná známka  trieda má 2.A 

najhoršie hodnotenie až v troch predmetoch. 

 

2.2 Zhodnotenie výsledkov klasifikácie za jednotlivé predmety 

Slovenský jazyk a literatúra, Mgr. Andrea Hocmanová: 

Príma: 

Celkový počet žiakov v triede je 9, z toho 1 žiak sa vzdeláva na základe individuálneho študijného 

plánu. Úroveň vedomostí zo slovenského jazyka aj literatúry je výborná u 3 žiakov. V triede je 

využívaná skupinová aj individuálna práca, žiaci využívajú aj dostupnú IKT techniku, informácie 

majú sprostredkované aj formou dataprojekcie, pracujú samostatne s ukážkami súvislých aj 

nesúvislých textov. Pracovná atmosféra v triede je veľmi dobrá. 

Sekunda: 

V tejto triede je 12 žiakov, z toho traja žiaci sa vzdelávajú podľa individuálneho študijného plánu. 

Výbornú úroveň vedomostí z tohto predmetu majú 4 žiaci, slabé výsledky dosahujú 3 žiaci. 

V tejto triede je výrazný nepomer v úrovni vedomostí medzi chlapcami a dievčatami, mnohokrát 

je potrebné diferencovať úlohy podľa schopností.  

Často je využívaná práca v dvojiciach aj v trojiciach, žiaci pracujú s rôznymi ukážkami súvislých 

aj nesúvislých textov. IKT techniku žiaci nevyužívajú, keďže v tejto triede nie sú k dispozícii 

počítače pre žiakov, ani prístup k internetu. Aj v tejto triede sú informácie často sprostredkované  

formou dataprojekcie. 

Tercia: 

Počet žiakov v tejto triede je 6, výbornú úroveň vedomostí preukazuje iba 1 žiačka, najmenej 

úspešný zo slovenského jazyka a literatúry je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Ostatní žiaci sú hodnotení známkami chválitebný a dobrý. Pracovná atmosféra je 
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v tejto triede dobrá, u viacerých žiakov však badať nedostatočnú úpravu zošitov (nedopísané 

poznámky po vymeškaných hodinách) a následné medzery vo vedomostiach. V tejto triede 

nevyužívame IKT techniku, lebo v miestnosti nie sú prístupné počítače a internet. Väčšinou žiaci 

pracujú individuálne alebo v skupinách – trojiciach.  

Kvarta: 

Táto trieda je rôznorodá, keďže sú tu traja žiaci s individuálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ako aj traja noví žiaci, ktorí prišli z Ukrajiny. Tí sa v triede adaptovali pomerne dobre, 

ich jazykové znalosti a schopnosti sa od ich príchodu výrazne zlepšili. Avšak v tejto triede 

konštatujem veľký nezáujem o štúdium. Všetci žiaci sa povinne zúčastnili na Testovaní 9 

v mesiaci apríl. Výsledky neboli potešujúce, ale zodpovedajú už konštatovanému nezáujmu 

o učenie. 

Všetci klasifikovaní žiaci v týchto triedach splnili kritériá hodnotenia z predmetu slovenský jazyk 

a literatúra, taktiež napísali predpísaný počet diktátov a školských písomných prác. 

 

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová: 

Kontrola zošitov prebiehala počas celého školského roka, nielen na pokyn RŠ, žiaci boli za svoje 

písomné učebné pomôcky hodnotení známkou s váhou 25 %. V maturitných triedach sme  

v poslednom školskom roku zošit už nepoužívali, pretože žiaci pravidelne dostávali pracovné listy 

a učebné materiály, ktoré využívali podľa vlastného uváženia pri príprave na maturitnú skúšku. 

Ako spoľahlivý nástroj preverenia spätnej väzby sme v maturitných triedach využili dotazník, 

ktorého výsledky potvrdili, že žiaci boli s vyučovaním SJL spokojní a dokázali sa dôsledne 

pripraviť na maturitnú skúšku.  

Na hodinách SJL sme vo vyučovacom procese využívali rôzne metódy práce s umeleckým 

textom, ale aj inými typmi textov z rôznych štýlov. Žiaci často pracovali vo dvojiciach  

a v skupinách, čo považujeme za vhodný spôsob výučby hlavne pri opakovaní a preverovaní 

vedomostí. V júni pracovali žiaci na projektoch, v ktorých mali prezentovať svoje vedomosti  

a zručnosti s dôrazom na vizuálne spracovanie zadanej témy.  

 

2. A  

V triede 2. A sú žiaci s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevaha chlapcov v tejto 

triede, ako aj skutočnosť, že hodiny SJL máme prevažne popoludní, spôsobuje miernu 

nesústredenosť na vyučovacej hodine a neochotu písať si poznámky. Žiaci sú však primerane 

aktívni a s úrovňou svojich poznatkov sú spokojní. 
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3. A 

Oproti predchádzajúcim klasifikačným obdobiam sa žiaci tejto triedy mierne zhoršili v prospechu 

a znížili sa ich nároky na seba. Patria k triedam, v ktorých sa učí veľmi dobre, žiaci radi 

spolupracujú v skupinách pri kreatívnych úlohách aj pri práci s textom. 

 

6. G 

Žiaci tejto triedy patria k najpohodlnejším žiakom v škole. Občasne absentujú poznámky, 

nepripravujú sa na vyučovacie hodiny pravidelne. Napriek tomu sa v triede učí veľmi dobre.  

 

7. G 

Žiaci tejto triedy dosahujú priemerné výsledky v úlohách zameraných na interpretačné a 

analytické zručnosti pri práci s textom. Majú zväčša vzorne spracované poznámky v zošitoch.  

Vo všetkých triedach pracujeme s čitateľskými denníkmi, ktoré si žiaci majú vypracovať podľa 

zadania. 

Testy vo všetkých triedach obsahovali komplexné testové položky zamerané na čítanie 

s porozumením, interpretáciu, analýzu a hodnotenie, ako aj úlohy na overenie vedomostí 

z gramatického a literárneho učiva.   

  

Mgr. Miroslava Marcinková: 

Celkový počet žiakov 1. A a kvinty je 23. Z toho 9 dievčat. 1 žiak má individuálny učebný plán. 

Priemerná známka na vysvedčení je 2,33. Priemerná známka za výstupný test je 2,63. Výstupný 

test pozostával z jazykovej a literárnej časti. Bol zameraný na vedomosti získané v 2. polroku 

z oblasti slohových postupov, jazykových štýlov, zvukovej stránky jazyka a zo slovnej zásoby. 

Literárna časť bola orientovaná na čítanie s porozumením, určovanie literárnych druhov, žánrov 

a umeleckých prostriedkov. Žiakom robili najväčšie komplikácie čiastkové úlohy zamerané na 

obohacovanie slovnej zásoby.  

Skladbu 1.A a kvinty tvoria aj dvaja Ukrajinci. Ich jazykový prejav hodnotím na priemernej 

úrovni vzhľadom na to, že sú tu prvý rok. Systematickou prácou a komunikáciou by sa mal 

postupne zlepšovať.  

Kontrola zošitov bola vykonaná 18. júna 2019. Priemerná známka za zošit je 2,63. Žiakov pri 

tejto kontrole môžem rozdeliť do 3 skupín: Takí, ktorí mali zošit v úplnom poriadku, poznámky 

si píšu systematicky a aj keď chýbajú, poznámky si v riadnom čase doplnia. Druhú skupinu tvorili 

žiaci, ktorých poznámky sú čiastkové a neboli schopní si ich doplniť. Poslednú skupinu tvoria 

žiaci nepripravení na vyučovaciu hodinu (zošit si zabudli doma). Týmto bola udelená známka 5.  
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Cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ) 

Anglický jazyk, Mgr. Helena Popovičová:  

V triedach Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta bolo učivo prebrané, podľa plánov, žiadne resty. 

Výsledky boli o niečo horšie ako v 1. polroku. Z 37 žiakov mali známku 1 – šiesti,  známku 2 – 

desiati, známku 3 – deviati,  známku 4 – ôsmi, známku 5 – štyria. Priemerná známka 2,83. 25 

žiakov zvládlo učivo veľmi dobre, 8 nezvládli alebo s veľkými problémami. 

V sekunde 4 žiaci mali nedostatočnú, pretože traja z nich majú ŠVVP, ANJ je pre nich veľmi 

náročný, nezvládli ani základnú slovnú zásobu, ani gramatiku, pretože mali problém v gramatike 

z minulých rokov na ZŠ. Domáca príprava nebola žiadna, zo strany rodičov – tiež žiadna, ani 

nekontrolovali úlohy, nereagovali na ponúkanú a opakovanú spoluprácu vyučujúcej. Odmietli aj 

ponuku na doučovanie. 

V 1.A bolo 10 žiakov, 1– mal výborný, 2 žiaci – 2, 2 žiaci – 3, 5 žiakov – 4. Priemerná známka 

3,1.  

V 2.A bolo 11 žiakov, jednotku a dvojku nemal nikto. Najlepšia bola 3 – 5 žiakov, 6 žiakov malo 

4. Priemer 3,90. Pod tento veľmi zlý výsledok sa podpísali:  

- zlá dochádzka na vyučovanie 

- žiaci nemajú vypestované študijné návyky, nevedia sa učiť 

- neviedli si zošity, zabúdali si pomôcky, chýbajúce učivo si nedobrali 

- na ponúknutú pomoc vo forme konzultácií – nereagovali, neprišli 

- veľké nedostatky z predchádzajúceho 1. ročníka ako aj zo ZŠ 

- mnohí by potrebovali individuálne doučovanie 

- na VH veľká pasivita 

- sú spokojní so 4, hlavne že prejdú 

- nie je spolupráca s rodičmi 

 

Mgr. Ivana Vozarská: 

2.A 

Žiaci 2.A  majú o anglický jazyk dostatočný záujem. Na hodinách sú teda celkom aktívni a 

zapájajú sa do vyučovacieho procesu. Problém je občas s domácou prípravou, keď si majú 

dopredu naštudovať alebo pripraviť témy a opis obrázkov na nasledujúcu hodinu. V budúcom 

polroku sa budeme zameriavať hlavne na konverzačné frázy a prácu vo dvojiciach. K slabším 

žiakom patrí 1 žiak a 1 žiačka, ktorá sa učí anglický jazyk iba druhý rok, keďže na základnej škole 

mala iba nemecký jazyk. 
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Sexta 

Žiaci Sexty  majú o anglický jazyk o podstatne slabší záujem v porovnaní s triedou 2.A. V rámci 

Sexty ide o slabšiu skupinu. S učivom postupujeme pomalšie, aby sa dostavili požadované 

výsledky. Problém  nastáva  pri  plnení si domácej úlohy, systematickej príprave na vyučovanie, 

a tiež slabej príprave na testy u 4 žiakov. Oproti 2.A ide o jazykovo slabšiu skupinu. Študenti nie 

sú schopní tvoriť súvislé vety. Neradi rozprávajú. Pri pravidelnej príprave na vyučovanie by 

dosahovali oveľa lepšie výsledky. Vyučujúca sa ich snaží motivovať aj čiastkovými známkami, 

aby každý získal pocit úspechu. 

 

Septima  

V rámci triedy Septima ide o slabšiu skupinu. V skupine je 6 žiakov. Pravidelne sa výučbe sa 

zúčastňujú iba 3 – 4 žiaci. Žiakom chýba záujem o predmet. 2 dievčatá sa aj učia, no chýba im 

jazykové nadanie. 2 žiaci majú jazykové cítenie, no u nich je problém v systematickej príprave. 

Celkovo napredujeme v skupine pomaly. Kritériá a požiadavky sú pre všetkých žiakov rovnaké. 

Pracujeme na budovaní slovnej zásoby a postupne aj na príprave na maturitný sloh na ďalší 

školský rok.  

 

3.A  

Pretrvávajúcim problémom v tejto skupine je zlá dochádzka. Preto je nevyhnutné učivo neustále 

opakovať. Žiakom je týždenne zasielané prebrané učivo. Od žiakov sa očakáva individuálna 

príprava doma. Väčšina žiakov si povinnosti neplní a celkovo zaujali minimálny prístup k práci 

a povinnostiam.  

V tejto skupine je o angličtinu dosť slabý záujem. V oveľa väčšej miere tu zohráva rolu motivácia 

a sústavné nabádanie k činnosti. Jazyková úroveň žiakov je slabá. V budúcom polroku sa 

budeme zameriavať hlavne na konverzačné frázy a samostatnú prácu. Budem oveľa viac 

vyžadovať systematickú domácu prípravu. Niektorým študentom navrhnem konzultačné hodiny, 

je u nich totiž problém s gramatickými základmi, ktoré nemajú upevnené zo ZŠ. Potom nie sú 

schopní vytvoriť jednoduché vety. Keďže majú budúci rok maturovať, je to určite alarmujúci stav. 

Už v prvom polroku sme zahájili prípravy na ústnu skúšku z anglického jazyka, keďže majú 

budúci rok maturovať. Žiaci odpovedajú ústne minimálne dvakrát za polrok na témy príbuzné 

maturitným zadaniam. Žiaľ príprava a snaha pracovať na sebe je minimálna. Pripravujeme sa 

postupne na maturitný sloh.  
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Mgr. Barbara Bačinská: 

Na hodinách anglického jazyka sú žiaci starších ročníkov rozdelení do dvoch skupín. V skupinách 

prebieha rovnaká výučba podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, čím sa napĺňajú aj 

štandardy jazykovej úrovne B2. Na hodinách sa rozvíjajú všetky jazykové kompetencie a 

zručnosti – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a štylistika, rozprávanie a 

diskusia na rôzne témy, gramatika a syntax. Žiaci sú na začiatku každého polroka oboznámení  

s kritériami hodnotenia. Okrem vyučovacích hodín sa anglickému jazyku venujú aj individuálne 

– dostavajú rôzne pracovné listy, ktoré majú samostatne vypracovať a ktoré im neskôr poslúžia 

na rozvoj komunikačných zručností. Žiaci taktiež využívajú konzultačné hodiny. 

 

Nemecký jazyk, Mgr. Judita Šlávková a Mgr. Zuzana Šmeralová 

Príma 

V skupine sú len dvaja žiaci. 1 žiak ovláda nemecký jazyk na výbornej komunikačnej úrovni. 1 

žiak má výborné základy zo ZŠ a poctivo sa pripravuje.  

Sekunda 

V skupine sú traja žiaci. Slabé výsledky vykazujú 2 žiaci, obaja s ŠVP. 1 žiačka dosahuje dobré 

výsledky.  

Tercia 

V skupine je 6 žiakov. V tejto skupine sa pracuje dobre. Prospechový priemer ovplyvnil svojimi 

výsledkami 1 žiak a z testu taktiež 2 žiaci.   

Kvarta 

V skupine je 10 žiakov. Pracuje sa s nimi ťažšie, nakoľko svojím správaním často narušujú 

priebeh hodiny 3 žiaci. Volíme k nim individuálny prístup. Do triedy pristúpili traja žiaci 

z Ukrajiny, z ktorých 2 nemali žiadne základy z nemčiny a kvôli tréningom vymeškali značný 

počet vyučovacích hodín. Napriek tomu získali objektívne po dostatočnej.  

Kvinta 

V triede je len jeden žiak. Druhý cudzí jazyk sa mu nehodnotí. Do práce na hodinách sa zapája. 

Sexta 

V skupine je 6 žiakov. So skupinou sa mi pracuje veľmi dobre. Pristúpil jeden žiak s pomerne 

dobrými znalosťami nemeckého jazyka.  

1.A 

V skupine je 6 žiakov. Prácu na hodinách je viac menej bezproblémová. Trieda je aktívna na 

hodinách. 



 

 

53 

 

2.A 

V skupine je 9 žiakov. Pristúpil 1 žiak. Nakoľko v prvom ročníku nemčinu nemal, absolvoval 

komisionálnu skúšku s výsledkom dostatočný. V skupine sa pracuje dobre, ale prístup k práci sa 

zhoršil, o čom svedčí aj prospechový priemer. 

3.A 

V skupine je 10 žiakov. Žiaci sú na hodinách aktívni, vedomosti sú pomerne dobré. Do tejto 

skupiny bol priradený 1 žiak, jeho vedomosti sú slabšie. 

 

Ruský jazyk, Ing. Iryna Leshko, PhD. 

Žiaci nižších ročníkov prejavujú vyšší záujem a preukazujú výraznejšie výsledky v rámci 

vyučovania ruského jazyka. Výrazné zhoršenie nastalo v prípade žiakov s individuálnym 

učebným planom.  

1. G – žiaci sú na hodinách veľmi aktívni.  Uprednostňujú ústny jazykový prejav.  

7. G – väčšia časť triedy bez problémov pracuje podľa stanovených pokynov. Výnimkou je iba 1 

žiak.  

1.A – v triede sú žiaci so slabými učebnými návykmi. Väčšina triedy je apatická, dokonca ani 

opakovaná zlá známka nie je dostatočnou motiváciou začať učiť sa.   

2.A – trieda je veľmi aktívna. Niektorí žiaci (najmä noví žiaci a žiaci so ŠVVP) majú väčšie 

problémy s písomným prejavom. 

3.A – atmosféru na vyučovaní výrazne narúšal 1 žiak, ktorý na hodine oddychoval, resp. 

prekypoval energiou, a tak sa stával stredobodom pozornosti.  

 

Občianska náuka, etická výchova,  PaedDr. Miriam Berezovská 

Hodiny etickej výchovy prebiehali prevažne formou diskusií na témy, ktoré boli zahrnuté v rámci 

tematických plánov, a to napríklad zdravý životný štýl, rodina a vzťahy medzi členmi rodiny, 

aktuálne problémy triedy, využívanie voľného času, výber vhodného životného partnera, 

kybernetické šikanovanie, prevencia rôznych závislostí, etika práce, peniaze a správne 

hospodárenie a podobne. Na hodinách žiaci vyjadrovali svoje názory, pohľad na danú 

problematiku a ich nadobudnuté informácie. Využívali sme aj rôzne DVD dokumenty, filmy a 

aktivity. Žiaci sa aktívne zapájali a hodiny prebiehali v súlade s tematickými plánmi. 

 

OBN: Učivo na hodinách občianskej náuky bolo prebraté v súlade s tematickými plánmi. Žiaci 

dodržali všetky stanovené kritériá. Absolvovali dve ústne odpovede a písomné práce po určených 

tematických celkoch. Bola vykonaná kontrola zošitov, kde sa potvrdilo, že žiaci dosahujúci dobré 



 

 

54 

 

učebné výsledky  s dobrou dochádzkou splnili všetky kritériá. V tomto 2. polroku sa žiaci v každej 

triede zlepšili vo svojich učebných výsledkoch oproti 1. polroku a taktiež bol dosiahnutý aj lepší 

priemer na maturitných skúškach oproti minulému roku. 

 

Príma: Trieda bola počas hodín aktívna, snaživá. Žiaci si zodpovedne plnili zadané úlohy 

a domáce úlohy. 

Sekunda: V tejto triede došlo k zhoršeniu učebných výsledkov oproti minulému školskému roku 

u 3 žiakov. Dôvodom bola slabšia príprava na vyučovacie hodiny. Pozitíva tejto triedy sú  

v správaní a snažení žiakov. 

Tercia:  K výraznému zhoršeniu výsledkov oproti predchádzajúcemu školskému roku došlo u 1 

žiaka. Celkovo hodiny v tejto triede hodnotím pozitívne. Problémom v tejto triede bola v slabšia 

domáca príprava niektorých žiakov. 

Kvarta: Trieda bola počas hodín aktívna a snaživá. 

Sexta: Pozitíva danej triedy boli v správaní, veľmi snaživí boli 3 žiaci. 

Septima: Slabé výsledky a slabú prípravu na hodinách vykazoval 1 žiak.  Celkovo trieda je 

aktívna, snaživá. Hodnotím túto triedu pozitívne. 

 

2. A:  Danú triedu aj napriek slabšiemu priemeru hodnotím pozitívne. Žiaci na hodinách boli 

aktívni no je potrebné v tejto triede zlepšiť domácu prípravu. 

3.A: Všeobecne túto triedu hodnotím pozitívne aj čo sa týka správania. Najlepšími 

a najsnaživejšími žiakmi  v tejto triede boli 3 žiaci.  

 

Dejepis, PhDr. Lýdia Mačíková, PhD. 

V triedach Sekunda a Tercia došlo oproti minulému polroku k miernemu zlepšeniu priemeru za 

triedu. V Príme a Kvarte ostal priemer nezmenený. Rovnako k zlepšeniu priemeru došlo aj 

v hodnotení zošitov. 

Vo vyšších triedach gymnázia došlo k výraznejšiemu zlepšeniu priemeru v triedach Kvinta, 1. 

A a Sexta, naopak k zhoršeniu došlo v triede Septima. V ostatných triedach boli záverečné 

výsledky porovnateľné s predošlým polrokom.  

 

V školskom roku 2018/2019 úspešne zmaturovalo z predmetu dejepis 9 žiakov z tried Oktáva a 4. 

A. Dvaja žiaci budú konať maturitnú skúšku v náhradnom termíne.   
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Geografia, PaedDr. Marcela Mrázová 

Učivo bolo preberané podľa TVVP schválených na PK dňa 5. 9. 2018 načas, prípadne so sklzom 

dve, najviac tri hodiny z dôvodu rôznych školských a mimoškolských akcií, na ktorých sa žiaci 

zúčastňujú. 

Najlepší priemer spomedzi vyšších ročníkov si zachovala trieda III.A s priemerom 2,70, za ňou 

nasleduje jej paralelná trieda septima s priemerom 3,00. Tretia v poradí je trieda II.A. Všetky 

triedy si priemery od 1. polroka zhoršili. Dôvodom boli preberané témy. Pokiaľ v 1. polroku 

septima a III.A preberali Európu, v druhom polroku to bolo Slovensko, na ktoré kladieme väčší 

dôraz a preberáme ho podrobne. 

Zošity žiakov sú veľmi individuálne. Najväčším problémom je doplniť si poznámky ak žiak dlhšie 

chýbal. Najhoršie zošity majú žiaci, ktorých výsledná známka je dostatočný, príp. nedostatočný. 

Domácou úlohou na hodinách je naučenie sa nového učiva. Aj tento polrok mal každý žiak 

vypracovať úlohu na zadanú tému. Veľa úloh dostávali priamo na hodinách, úlohy boli 

ohodnotené známkou nižšej váhy a boli súčasťou poznámok, ktoré si žiaci napísali, alebo nalepili 

do zošitov. 

Komisionálnu skúšku z geografie zatiaľ absolvovalo 11 žiakov (nerátame maturantov) z dôvodu 

individuálneho učebného plánu. Všetci žiaci komisionálnu skúšku spravili. Jedna žiačka na 

známku výborný, dvaja na známku chválitebný, piati na známku dobrý a traja na známku 

dostatočný. Na skvalitnenie vyučovania geografie by sme potrebovali zakúpiť obojstrannú mapu 

Európy, ktorá sa preberá aj v triede tercia a neskôr v septime a III.A. Pri výklade učiva nám mapa 

sveta nepostačuje. 

 

Mgr. Zuzana Petreková 

V predmete geografia sa snažíme dbať na úhľadnú úpravu zošitov a rozvoj predstavivosti žiakov 

o priestore v krajine. Vďaka nákresom a jednotlivým mapám k príslušnému učivu si žiaci 

dvojnásobne, teda písomne aj kreslením, zapamätajú poznatky. 

V každom ročníku sa nájdu žiaci, ktorí k tomu pristupujú veľmi poctivo a ich zošity sú úhľadné 

a doplnené o všetky poznámky, aj keď žiak zameškal niektoré hodiny.  

Svoj priemer známok zo zošitov oproti 1. polroku si výrazne zlepšili žiaci 1.A a Kvarty o hodnotu 

0,4. Tí v druhom polroku ukázali väčšiu ochotu pri príprave aj doma, pretože zhodnotili, že 

preberané učivo bolo pre nich zaujímavejšie, keď sa venovali aj prekresľovaniu máp na pauzovací 

papier a vytváraniu náčrtov. V porovnaní s 1. polrokom sa priemer známok zo zošitov zlepšil 

o 0,2. V druhom polroku sme sa snažili do vyučovania vniesť väčšiu vizualizáciu a rozvíjať 

praktické zručnosti žiakov s vytváraním máp, pracovaním s atlasmi a obrysovými mapami, 
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prezentovaní videí a ukážok a vytváraním projektov. Preto bola ich práca na hodine klasifikovaná 

ako výborná a aj slabí žiaci sa snažili pracovať tvorivo a disciplinovane. Avšak čím viac sa blížil 

koniec roka a odpadávali nám tieto jednohodinovky  geografie, poľavovali v tomto úsilí.  

V porovnaní s polročnou písomnou prácou si o 1 stupeň známky zlepšili všetky triedy, avšak 

s blížiacim sa koncom školského roka výrazne poľavili všetci žiaci a preto výsledná klasifikácia 

v druhom polroku dopadla horšie ako v prvom. Priemerný rozdiel medzi výslednou klasifikáciou 

za polročné obdobia sa pohyboval od hodnoty 0 – 0,1.  

Najvýraznejšiu ochotu vzdelávať sa prejavili žiaci prímy. Ich príprava na hodinu bola vždy 

disciplinovaná a často vyvíjali aktivitu nad rámec povinností. Snažili sa nosiť rôzne encyklopédie 

a ukážky, čo motivovalo aj iných žiakov do učenia a záujmu o predmet.   

V triede tercia bola pre nás sklamaním v tomto polroku nepripravenosť 1 žiačky, či už sa to týka 

domácich úloh alebo prípravy na hodinu.  

Chceli by sme vyzdvihnúť záujem o geografiu v triede kvarta, kde sa v tomto roku preberali kraje 

Slovenska a veľmi nás potešila práca a aktivita na hodinách u 3 žiakov. 

Síce koncoročná písomná práca bola v porovnaní s polročnou písomnou prácou napísaná 

v priemere o 0,2 – 0,3 lepšie, výsledná klasifikácia za druhý polrok sa oproti 1. polroku zhoršila. 

Keďže obom ročníkom v tomto polroku odpadlo veľa hodín v dôsledku sviatkov a aktivít na 

škole, preukázalo sa to na výslednej klasifikácii.  

Práca žiakov na hodinách je výborná, čo sme sa snažili vždy ohodnotiť. Avšak ich príprava na 

písomné previerky bola slabá. Pred každou previerkou sme sa snažili si dané učivo ešte zopakovať 

a žiaci preukázali, že danému učivu rozumejú, avšak v písomnom prejave sa vyjadrujú zle 

a neodborne. Rovnako žiakom chýba schopnosť čítania s porozumením, preto na to budeme 

apelovať v ďalšom ročníku. 

 

Etická  a náboženská výchova,  PaedDr. Miriam Berezovská  

Tieto hodiny hodnotím v každej triede  ako pre žiakov zaujímavé, viedli sa prevažne formou 

diskusie na vybrané témy, podľa tematického plánu, žiaci sa aktívne zapájali, aktívne pracovali aj 

na rôznych písomných dotazníkoch, aktivitách. Problémy so správaním neboli žiadne. Celkovo 

tieto hodiny vo všetkých triedach hodnotím veľmi pozitívne. Na hodinách etickej výchovy 

nevyužívame zošity, hodiny sú postavené na voľnej diskusii v ktorej si žiaci vyjadrujú svoje 

názory, poznatky na zadané témy.  
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Mgr. Monika Kališová 

V každej triede sa mi pracuje veľmi dobre. Menší problém je možno len s triedou 1.A,  tam je 

náboženstvo až 7. hodina a mnohí odchádzajú už o 14.00 hod. na tréningy, takže pracujeme 

v malom počte. Vzájomné vzťahy Prímy a Sekundy taktiež nie sú najideálnejšie, občas musím 

korigovať ich správanie voči sebe. Väčšie problémy sa však v žiadnej zo spomínaných tried 

nevyskytli. 

 

Výtvarná výchova, PaedDr. Miriam Berezovská, Mgr. Andrea Hocmanová 

Žiaci v triede 1.G a 2.G na týchto hodinách boli aktívni, veľmi radi pracovali a ich prístup bol 

zodpovedný. 

 

Umenie a kultúra, Mgr. Miloš Marinica - 3.A; Mgr. Richard Purdeš - Septima 

Tento predmet je medzi žiakmi pomerne obľúbený a prepájaním teórie a praxe, resp. zameraním 

na súčasné formy umenia, reklamu atď. sa stáva pre žiakov atraktívnym. Predmet sa vyučuje 

dvakrát týždenne v triedach 3.A a Septima. Žiaci sa do vyučovacieho procesu zapájajú najmä 

vypracovaním prezentácií na zadané témy. Žiaci s IUP  komisionálnu skúšku zvládli úspešne.  

 

3. Zhodnotenie výsledkov maturitnej skúšky 

zo slovenského jazyka a literatúry 

Ústnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo spolu 27 žiakov. Ústna 

časť MS sa konala počas dvoch dní, 27. mája 2019 vykonalo skúšku 16 žiakov z triedy IV. A a 

28. mája 2019 vykonalo skúšku 11 žiakov z triedy 8. G.   

 

Maturitnú komisiu tvorili: 

predsedníčka predmetovej komisie: Mgr. Mária Ďurčeková, 

skúšajúca: PhDr. Miloslava Olearník Štefanová,  

skúšajúca: Mgr. Andrea Hocmanová. 

 

Maturitná skúška prebehla bez problémov, čas na prípravu a odpoveď bol dodržaný u všetkých 

žiakov. Žiaci odpovedali prevažne samostatne a viedli dialóg s maturitnou komisiou. Všetci žiaci 

úspešne zmaturovali. V triede IV. A dosiahli žiaci priemernú známku za ústnu odpoveď 2,31. 

V triede 8. G dosiahli žiaci priemernú známku odpovedí 1,81. Priemer známok odpovedí všetkých 

žiakov zo SJL je: 2,11.  
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V triede IV. A dosiahli žiaci o 0,12 lepší priemer známok ako pri záverečnej klasifikácii, pri ktorej 

dosiahli priemer známok 2, 43.  

V triede 8. G dosiahli žiaci o 0,19 lepší priemer známok ako pri záverečnej klasifikácii, pri ktorej 

dosiahli priemer známok 2,0. 

Z uvedených hodnôt vyplýva, že celkovo dosiahli žiaci pri ústnej časti MS zo SJL lepší priemer 

o 0,14 ako pri záverečnej klasifikácii, ktorý bol 2,25. K uvedenému výsledku prispela skutočnosť, 

že žiaci, ktorí boli k maturitnej skúške pripustení, sa zodpovedne pripravovali počas celého štúdia, 

nielen počas akademického týždňa a obhájili svoje známky. 

S výsledkami maturitných skúšok sme veľmi spokojní.     

 

3.1 Zhodnotenie výsledkov a priebehu maturitných skúšok z ANJ v školskom roku  2018/2019 

Maturitná komisia pracovala v zložení: 

Mgr. Aneta Sláviková – predseda 

Mgr. Barbara Bačinský - skúšajúca 

Mgr. Ivana Vozarská – skúšajúca 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky prebehla v súlade s vyhláškou MŠ SR 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní na stredných školách. 

 

K predmetu anglický jazyk bolo pripravených 30 maturitných zadaní. Maturitné zadania boli 

rozdelené do troch častí – Opis obrázkov, diskusia na danú tému a rolová úloha. 

Maturitná miernosť, dokumentácia, tlačivá a maturitné zadania spĺňali všetky predpoklady pre 

vykonanie maturitnej skúšky. Študenti preukázali dobré vedomosti, ktoré korešpondovali so 

záverečnými výsledkami, v mnohých prípadoch ich aj predbehli. 

Pri vyhodnocovaní výsledkov bol dodržaný zákon 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov  

v znení neskorších predpisov. 

 

Z celkového počtu 39 maturantov maturovalo v riadnom termíne 27 žiakov (16 žiakov z triedy 4. 

A, 11 žiakov z triedy Oktáva), 12 žiakov bude maturovať v septembrovom termíne (5 žiakov 

z triedy 4. A, 7 žiakov z triedy Oktáva) 

 

Výsledky maturitnej skúšky z predmetu anglický jazyk: 

Hodnotenie výborný: 12 žiakov 

Hodnotenie chválitebný: 5 žiaci 
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Hodnotenie dobrý: 9 žiaci 

Hodnotenie dostatočný: 1 žiak 

Hodnotenie nedostatočný: 0 

 

Výsledky maturitnej skúšky z predmetu anglický jazyk za jednotlivé triedy: 

 

Trieda 4. A (16 žiakov): 

Hodnotenie: 

Výborný (1) – 7 žiakov 

Chválitebný (2) – 2 žiaci 

Dobrý (3) – 7 žiakov 

Dostatočný (4) – 0 žiakov 

Nedostatočný (5) – 0 žiakov 

 

Trieda Oktáva (11 žiakov): 

Hodnotenie: 

Výborný (1) –  5 žiakov 

Chválitebný (2) –  3 žiaci 

Dobrý (3) –  2 žiaci 

Dostatočný (4) – 1 žiak 

Nedostatočný (5) – 0 žiakov 

 

Priemerná známka v trieda 4. A – 2,0     (Priemer koncoročnej známky – 3,1) 

Priemerná známka v triede Oktáva – 1,9    (Priemer koncoročnej známky – 2,3) 

Je možné konštatovať, že všetci žiaci úspešne zvládli maturitnú skúšku a že výsledky maturitnej 

skúšky sú oproti koncoročným výsledkom výrazne lepšie. 

 

Priemerná známka za celú maturitnú skúšku z anglického jazyka je 1,96. 

Oproti minulému roku ide o zlepšenie. Minulý rok bola priemerná známka 2,25. 

Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru 

pre obe úrovne sa používa vzorec: 

      z1 + 2 . z2 + z3  

z = ------------------- 

              4  
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Zo vzorca vyplýva, že prvá a tretia časť ústnej odpovede (opis obrázkov a rolová úloha) sú 

z hľadiska váhy známky rovnocenné, najväčšiu váhu má druhá časť ústnej odpovede – diskusia 

na danú tému. 

Počas maturitnej skúšky sa nevyskytli žiadne problémy či pripomienky. 

 

Návrhy na zlepšenie: 

V budúcom roku je potrebné viac sa zamerať na reálie anglicky hovoriacich krajín – história 

a geografia USA a Veľkej Británie. Taktiež je potrebné viac precvičovať rôzne rolové úlohy. 

Študenti v nich síce na maturite vedia tvoriť vety, chýba však schopnosť nejakej hlbšej 

argumentácie, čím sa vytráca autenticita rolovej hry. 

 

4. Plnenie plánu práce PK 

 

V druhom polroku šk. roka 2018/2019 PKJ a SVP zorganizovala alebo pomohla zorganizovať 

nasledujúce podujatia podľa plánu práce školy: 

február –  Kvíz a prezentácie o anglicky hovoriacich krajinách / Vozarská 

                 Jazykový workshop / Olearník Štefanová, Leshko, Bačinská, Vozarská 

marec –  Za krásu slova (školské kolo a krajské kolo – Hocmanová, Olearník Štefanová) 

               Nie drogám, súťaž / koordinátorka protidrogovej prevencie (Berezovská)  

apríl –  Prednáška o škodlivosti drog / šikanovanie na školách – koordinátorka protidrogovej  

             prevencie / Berezovská  

             Veľkonočné sviatky po anglicky / Bačinská, Vozarská, Popovičová 

             Stavanie mája 

jún –  zostavenie a vydanie 2. číslo školského časopisu ELBAK / Bačinská, Šmeralová, 

          Vozarská, Olearnik Štefanová, Marinica 

 

5. Zhodnotenie materiálno-technického vybavenia 

 

Kvôli skvalitneniu vyučovacieho procesu sme využili dotáciu na zakúpenie učebníc cudzích 

jazykov, vďaka čomu si tento školský rok mnoho žiakov nemuselo kupovať učebnice  

z anglického, ruského či nemeckého jazyka. To isté je potrebné i pre školský rok 2019/20. 

Aj v tomto školskom roku zaznela požiadavka učiteľov cudzích jazykov na zakúpenie 2 nových 

CD prehrávačov. Taktiež by sme uvítali, keby sa v blízkej budúcnosti do triedy 2.A nainštaloval 
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dataprojektor. Ide o početnú triedu, množstvo hodín v tejto triede si vyžaduje prácu 

s prezentáciami a vizuálnym alebo auditívnym materiálom.  

Na predmete geografia by na skvalitnenie výučby určite pomohlo zakúpenie podrobnej mapy 

Európy. 

PK J a SvP očakáva naplnenie sľubu o zakúpení notebookov pre každého vyučujúceho. 

 

6. Vyhodnotenie plánu adaptačného a kontinuálneho vzdelávania 

 

V školskom roku 2018/2019 sa do adaptačného kontinuálneho vzdelávania v rámci tejto 

predmetovej komisie zapojilo viacero vyučujúcich.  

 

Mgr. Zuzana Petreková – v tomto školskom roku absolvuje adaptačné vzdelávanie 

Mgr. Richard Purdeš – v tomto školskom roku absolvuje adaptačné vzdelávanie 

Mgr. Miroslava Marcinková – v tomto školskom roku absolvuje adaptačné vzdelávanie 

Mgr. Ivana Vozarská – MPC Prešov:  

- Rozvíjame čítanie s porozumením v edukácii žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ 

- Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané na vykonanie prvej 

atestácie 

- Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 

PhDr. Marcela Mrázová – v druhom polroku sa zúčastňovala  kontinuálneho vzdelávania 

s názvom „Zmeny na mape sveta“. 

 

7. Správa činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti za 2. polrok šk. roka 2018/2019 

 

Koordinátorkou čitateľskej gramotnosti (ďalej ČG) je PhDr. Miloslava Olearník Štefanová. 

Aktivity, ktorými sme rozvíjali ČG sú v súlade s Plánom práce koordinátora ČG. 

V druhom polroku tohto školského roka sa uskutočnili aktivity: 

1. Za krásu slova 

Súťaž v rétorike sa koná každoročne v mesiaci marec, ktorý je mesiacom knihy. Žiaci riešili 

testové úlohy zo slovenského jazyka a v druhej časti otestovali svoje rečnícke schopnosti  

v pripravených prejavoch na zaujímavé a aktuálne témy. Za najlepšie vyriešený test bola ocenená 

žiačka z I. A – Denisa Gduľová. Na 1. mieste sa umiestnila Tamara Jusková (II. A), na 2. mieste 

Antónia Šimková (III. A) a na 3. mieste Ema Šándorová (II. A). Tamara Jusková reprezentovala 

https://mpc-edu.sk/rozvijame-citanie-s-porozumenim-v-edukacii-ziakov-zs-ss-a-zus
https://mpc-edu.sk/node/3807
https://mpc-edu.sk/node/3807
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našu školu aj v Krajskom kole uvedenej súťaže, ktorú škola spoluorganizuje; v tomto kole sa už 

neumiestnila. 

2. Jazykový workshop 

Novinkou medzi jazykovými aktivitami je tvorivá dielňa, ktorej cieľom bolo zvýšiť záujem 

o jazykové aktivity a tvorivú prácu s textom. Pod vedením M. Olearník Štefanovej a M. 

Marcinkovej predviedli vybraní žiaci z tried I. A – III. A a 5. G – 8. G. svoju kreativitu 

a schopnosti. Dvadsať zúčastnených žiakov bolo rozdelených do piatich štvorčlenných skupín. 

Modrý, hnedý, zelený, fialový a červený tím sa na úvod popasoval so skladaním slov zo šiestich 

náhodne vybraných písmen. Svoju šikovnosť a čitateľskú gramotnosť rozvíjali v druhej 

disciplíne, ktorou bolo usporiadanie rozstrihanej básne. Vedomosti z oblasti literatúry si preverili 

pexesom o slovenských spisovateľoch. Asi najviac zábavy a úsmevu žiaci zažili pri 

pantomimickom zobrazovaní frazeologizmov. Poslednou úlohou, ktorá rozhodla aj o víťazovi, 

bolo napísanie čo najväčšieho počtu spisovných slov na vyžrebované písmeno. 

Celkovým víťazom workshopu sa stal tím v zložení: Nikola Verčimáková (III. A), Sofia Lechová 

(8. G), Gabriel Kocúrek (II. A) a Samuel Demčák (7. G). 

3. školský časopis 

Aj v tomto polroku vyšlo jedno číslo školského časopisu, do ktorého prispeli svojimi článkami 

a vlastnou tvorbou mnohí žiaci našej školy v spolupráci s učiteľmi SJL, ANJ a ďalších predmetov. 

4. webová stránka školy 

Školská webová stránka sa pravidelne rozširuje o množstvo článkov a správ zo všetkých 

školských aktivít a zaujímavých udalostí zo života školy. Tvorbou obsahu, ktorý je následne 

uverejnený žiaci prehlbujú svoje zručnosti pri práci s textom a pri tvorbe ucelených útvarov 

publicistického štýlu. 

 

Úroveň ČG sa zvyšuje výberom a tvorbou vhodných textových ukážok v predmete SJL. Keďže 

znížená dotácia na výučbu literatúry vo vyšších ročníkoch na jednu hodinu týždenne neumožňuje 

pracovať s komplexnými literárnymi dielami na vyučovacích hodinách, učiteľky SJL venujú veľa 

času domácej príprave vhodných ukážok, pracovných listov, učebných materiálov a výberu 

vhodných metód, ktoré sú cielene zamerané na rozvíjanie ČG. 

V každom ročníku učiteľky za každým tematickým celkom píšu testy, ktoré testujú nielen 

vedomosti, ale aj ČG. K jej rozvoju prispieva aj zavedenie čitateľských denníkov vo vyšších 

triedach SŠG. 
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ČG bola cielene rozvíjaná aj v cudzích jazykoch, ale aj na všetkých ostatných predmetoch. Do 

budúcnosti by učitelia mohli využiť ponuku kontinuálneho vzdelávania a prihlásiť sa na príslušné 

programy zameriavajúce sa na rozvoj ČG. 

Druhý polrok školského roka 2018/19 sa ako každý rok niesol v znamení príprav a realizácie 

písomnej a ústnej časti maturitnej skúšky. Žiaci sa zúčastňovali povinných športových kurzov, čo 

spoločne viedlo k zredukovaniu plánovaných akcií. PK J a SvP pracovalo kvôli PN vedúcej PK 

Mgr. Z. Šmeralovej v čiastočne obmedzenom režime. Zastupovania v neprítomnosti Mgr. 

Šmeralovej sa plne zhostila Mgr. B. Bačinská, za čo jej patrí veľká vďaka. 

 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov – hodnotenie za 2. polrok 

školského roka  2018/2019 

Vedúca PK:  

PaedDr. Erika Petrašková, PhD., vyučuje predmety matematika, informatika. 

Členovia:  

Mgr. Karina Kováčová, vyučuje predmet fyzika. 

Mgr. Miloš Marinica, vyučuje predmet informatika. 

PaedDr. Marcela Mrázová, vyučuje predmet matematika. 

Mgr. Iveta Oreničová, vyučuje predmety biológia, chémia. 

Mgr. Jarmila Pramugová, vyučuje predmety matematika, fyzika. 

Mgr. Mária Sabolíková, vyučuje predmety biológia, chémia. 

 

1. Výsledky klasifikácie za 2. polrok šk. roka 2018/2019 z jednotlivých predmetov 

Trieda Matematika 

(priemer /  

neprospeli) 

Informatika 

(priemer) 

Fyzika 

(priemer / 

neprospeli) 

Chémia 

(priemer / 

neprospeli) 

Biológia 

(priemer /  

neprospeli) 

Spolu 

(priemer) 

Príma 2,11 – 1,60 2,00 2,00 1,93 

Sekunda 2,42 1,17 2,25 2,25 2,67 2,15 

Tercia 2,50 1,67 2,33 3,33 3,67 2,70 

Kvarta 2,50 1,33 2,30 3,50 3,40 2,61 

I.A + Kvinta 3,00 2,23 3,23 3,52 / 1 3,33 3,06 

II.A 3,50 / 1 2,00 / 1 3,05 / 1 3,45 / 2 3,43 / 2 3,09 

Sexta 3,17 / 1 1,82 2,94 3,33 / 1 3,72 / 3 3,00 

III.A 2,68 2,15 / 1 2,85 2,85 3,15 2,74 

Septima 3,08 / 1 1,85 2,65 3,00 3,08 / 1 2,73 
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IV.A + Oktáva 2,25 – 2,00 2,80 3,29 / 1 2,59 

Spolu 2,72 / 3 1,78 / 2 2,52 / 1 3,00 / 4 3,17 / 7 2,64 

 

2. Slovné zhodnotenie výsledkov klasifikácie za jednotlivé predmety 

Matematika – nižšie ročníky 8-ročného gymnázia  

Výsledky polročných školských písomných prác 

Trieda 3. školská PP 4. školská PP Klasifikácia za 2. polrok 

Príma 2,66 2,29 2,11 

Sekunda 2,66 2,66 2,42 

Tercia 3,33 2,67 2,50 

Kvarta 3,80 3,10 2,50 

  

Priemerná známka sa síce zhoršuje s narastajúcim ročníkom, avšak pri písaní koncoročnej 

písomnej práce boli dosiahnuté lepšie výsledky ako pri písaní trištvrťročnej práce.  

Mladší žiaci sú zodpovednejší a učivo je jednoduchšie. U starších žiakov stúpajú nároky a začína 

prevládať ľahostajnejší prístup k príprave na hodinu, vo vypracovaní si domácich úloh a hlavne 

nosení si pomôcok na rysovanie. Viackrát sa stáva, že známka odzrkadľuje preberanú tému.  

V triede príma sme v druhom polroku už pokračovali v nových témach pre žiakov. Problémy nám 

robila vyššia chorobnosť a s niektorými témami sme sa zdržali, alebo ich viackrát opakovali. Rozdiel 

medzi školskými prácami v 1. a 2. polroku nebol nejako výrazný. Žiakom najväčšie problémy robili 

slovné úlohy s desatinnými číslami. 1 žiak sa po rozhovore s rodičmi výrazne polepšil. U 1 žiaka 

nedošlo k žiadnemu zlepšeniu.  

V triede sekunda naďalej ostáva veľký rozdiel medzi žiakmi so špeciálnymi potrebami a zvyškom 

triedy.  

V triede tercia sú dievčatá v porovnaní s chlapcami oveľa usilovnejšie, zodpovednejšie 

a cieľavedomejšie. Aj ich zošity majú lepšiu úpravu, než zošity chlapcov. Horšie výsledky u chlapcov 

súvisia aj s ich vyššou absenciou na vyučovaní v dôsledku zdravotných problémov.  

V triede kvarta je najväčší rozdiel medzi školskými prácami a vysvedčením. V triede sú žiaci, 

ktorí domácej príprave venujú menej času a tak písomky z novej látky, ktorú si zapamätajú, dopadnú 

lepšie. Naopak, pri veľkých písomkách, kde si treba zopakovať aj viac učív, to dopadne horšie. Žiaci 

z Ukrajiny si v druhom polroku zlepšili dochádzku. Hodín sa zúčastňovali častejšie, ich známky sa 

síce zhoršili, ale bolo to množstvom nového učiva, ktoré doteraz nepreberali.  

Príprave na monitor sme venovali jednu hodinu týždenne celý školský rok. Stihli sme zopakovať 

väčšinu tém aj testov z minulých ročníkov. Žiaci však k tomu pristupovali ľahkovážne a nepokladali 

to za dôležité. 

Úroveň zošitov v týchto triedach je veľmi individuálna. V príme máme žiakov s upravenými 

zošitmi, ale práve títo žiaci zdržiavajú hodinu a nestíhajú písať, ani nemajú najlepšie výsledky. 

Najslabší žiaci majú najchaotickejšie zošity. Vo vyšších ročníkov platí, že dievčatá majú zvyčajne 

zošity krajšie ako chlapci. V zošitoch môžeme vidieť aj nízku geometrickú zručnosť. 
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Matematika – vyššie ročníky osemročného gymnázia a štvorročného gymnázia 

Výsledky polročných školských písomných prác z matematiky 

Trieda 3. školská PP 4. školská PP Klasifikácia za 2. polrok 

I.A + Kvinta 2,95 3,33 3,00 

II.A 3,75 3,62 3,50 

Sexta 3,57 3,29 3,17 

III.A 2,90 2,95 2,68 

Septima 2,91 3,36 3,08 

IV.A + Oktáva 2,34 2,56 2,25 

 

Dosiahli sme zníženie počtu neprospievajúcich žiakov o polovicu, čo bolo hlavným cieľom 

našej predmetovej komisie v tomto školskom roku. Najvýraznejší pokrok bol dosiahnutý v triede 

III.A – zlepšenie o 0,17 – z 2,85 na 2,68. 

Osvedčilo sa nám: uplatňovanie kladného ocenenia a povzbudenia, zameriavanie na pokrok, 

podpora iniciatívy, diferencované zadávanie úloh, motivačné známky s nižšou váhou,  pravidelné 

preverovanie vedomostí a zručností žiakov, čím žiaci získavali sústavnú spätnú väzbu, ak žiaci 

niečomu nerozumeli, učivo im bolo znovu objasnené.  

Známky odzrkadľujú úroveň ich vedomostí, zručností ako aj ich aktivitu na vyučovacích 

hodinách.   

Učivo bolo preberané podľa plánu, zošity žiakov boli kontrolované tak, že stále bola spätná väzba 

žiak – učiteľ, teda kontrola domácich úloh, samostatná práca žiakov na hodine, kontrola riešenia úloh 

žiakov v priebehu hodiny. Na vyučovacích hodinách bola oceňovaná každá aktivita, našli sa však aj 

takí, ktorí si neplnili svoje povinnosti tak, ako by mali. Oceňované boli nielen výsledky, ale aj snaha, 

vytrvalosť, zanietenie.  

Neklasifikovaný bol 1 žiak v I.A triede, 3 žiaci v II.A triede, 2 žiaci v sexte a 1 žiak v III.A triede 

(nesplnili podmienky na klasifikáciu). 

 

Informatika 

V nižších ročníkoch, Sekunde, Tercii a Kvarte, všetky triedy dosiahli výborné výsledky. Sekunda 

mala celkový priemer 1,17. Trieda Tercia bola veľmi snaživá a k úlohám pristupovala svedomito. 

Výsledný priemer dosiahla 1,67. Trieda Kvarta bola tiež veľmi aktívna, s výsledným priemerom 1,33. 

Z vyšších ročníkov dosiahla trieda I.A + Kvinta priemer 2,23 (1 žiak bol neklasifikovaný). Trieda 

Sexta dosiahla priemer 1,82 (18 žiakov bolo klasifikovaných, 2 žiaci boli neklasifikovaní). Trieda 

II.A dosiahla priemer 2,00 (hodnotených bolo 17 žiakov, z toho jeden nedostatočný a 7 žiakov bolo 

neklasifikovaných). Trieda Septima dosiahla priemer 1,85 a trieda III.A dosiahla priemer 2,15 (1 žiak 

neprospel). 

Na vyučovacích hodinách sa veľký dôraz kládol na nadobúdanie praktických zručností. Žiaci 

riešili zaujímavé projektové úlohy z reálneho života, čo hodnotili veľmi pozitívne. 

Celkový priemer v predmete informatika sa oproti minulému šk. roku zlepšil o 0,11 – z 1,89 na 

1,78.  
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Fyzika 

V nižších ročníkoch je príprava žiakov dôslednejšia, predmet ich viac zaujíma. Keď už je učivo 

náročnejšie, záujem upadá a väčšine nezáleží na výsledkoch a vedomostiach. Učivo je preberané 

podľa plánu, zošity žiakov sú kontrolované tak, že stále je spätná väzba žiak – učiteľ. Dosiahnuté 

známky z písomných a ústnych odpovedí zodpovedajú príprave a vedomostiam žiakov. V rámci 

predmetu sa robia len základné demonštračné pokusy, pri vyučovaní sa využívajú prezentácie. 

Vykonané boli dve laboratórne práce. Jednu laboratórnu prácu sme realizovali na sesterskej škole na 

Solivarskej ulici. Na základe vykazovaných výsledkov v priebehu II. polroka v Septime bol 

neklasifikovaný jeden žiak. V triede Sexta sú dvaja žiaci neklasifikovaní a v  II.A sú traja žiaci 

neklasifikovaní. Jeden žiak neprospel. Konštatujeme, že jedna hodina fyziky v treťom ročníku tvorí 

nedostatočný počet na to, aby si žiaci učivo osvojili. Podobne je problém aj s ústnymi odpoveďami, 

s vyjadrovaním sa žiakov.  

 

Fyzika pre maturantov 

Tento nematuritný predmet si v tomto školskom roku zvolili štyria žiaci: jeden žiak zo IV.A triedy 

a traja žiaci z Oktávy. Na vyučovacích hodinách je oceňovaná každá aktivita, žiaci sa prezentujú 

svojimi výstupmi v podobe prezentácii. Hodiny sú zaujímavé hlavne preto, že sa na nich vedú 

diskusie a fyzika sa aplikuje v športe a v praxi. Zošity a príprava žiakov je na dobrej úrovni. Na 

vyučovacích hodinách je oceňovaná každá aktivita. Oceňované sú nielen výsledky, ale aj snaha, 

vytrvalosť, zanietenie. 

 

Biológia a chémia – nižšie ročníky 

V triede Príma sa žiaci na vyučovanie pravidelne pripravovali, boli aktívni.  

V triede Sekunda lepší prospech vykazovali dievčatá ako chlapci.  

V triede Tercia najlepší prospech dosahovala 1 žiačka. Ostatným žiakom chýbala pravidelná 

príprava na vyučovanie, o čom svedčia aj ich študijné výsledky. 

Kvartu je veľmi slabá a problematická triedu. Žiaci majú nevhodné správanie, je ich potrebné často 

upozorňovať, slabo sa pripravujú na vyučovacie hodiny, čo sa odzrkadlilo aj v ich hodnotení. 

 

Biológia a chémia – vyššie ročníky 

Triedy I. A a Kvinta sú jedni zo slabších tried. Nepravidelné a slabé prípravy na vyučovacie hodiny 

sa odzrkadlili aj na ich celkovom hodnotení. Medzi lepších patrí 6 žiakov. 2 žiaci mali vymeškané 

viac ako 25 % z celkového počtu vyučovacích hodín, a preto im bude umožnené vykonať 

komisionálnu skúšku. Trieda zhoršila svoj prospech z predmetu chémia v porovnaní s prvým 

polrokom o 0,31 a z biológie zlepšila o 0,34.  

V rámci triedy II.A najlepšie výsledky dosiahli 3 žiaci. Vzhľadom na to, že 1 žiak mal chémiu 

prvý rok, prejavoval sa ako snaživý žiak. 8 žiakov dosiahlo v tomto polroku veľmi zlé hodnotenie, na 

hodinách väčšinou nedávali pozor a nerozumeli preberanému učivu. Vykonanie komisionálnej 

skúšky za nesplnené klasifikačné podmienky bolo udelené 2 žiakom. Známkou nedostatočný boli 

ohodnotení 2 žiaci, ktorých výsledky počas roka boli veľmi zlé. Celkový priemer sa oproti prvému 

polroku mierne zhoršil z 3,38 na 3,45. 
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Z predmetu biológia bolo udelené vykonanie komisionálnej skúšky za nesplnené klasifikačné 

podmienky 3 žiakom. Známkou nedostatočný bol ohodnotený 1 žiak, ktorého výsledky počas roka 

boli veľmi zlé. Na komisionálnej skúške neuspel 1 žiak. Celkový priemer sa oproti prvému polroku 

mierne zhoršil z 3,38 na 3,43. V druhom polroku sa v tejto triede pracovalo podstatne lepšie, žiaci 

prejavili viac aktivity (krížovky, tajničky, ústne odpovede), pripravenosti a záujmu sa aspoň niečo 

naučiť, čo však nestačilo na vylepšene priemeru triedy.  

Triedu Sexta tvoria 9 žiaci, ktorí dosahujú dobrý prospech, ale aj 9 žiaci, ktorí sú veľmi slabí. 2 

žiačky mali vymeškané viac ako 25 % z celkového počtu vyučovacích hodín, a preto im bude 

umožnené vykonať komisionálnu skúšku. 1 žiak mal komisionálnu skúšku (IUP), kde mu bola 

udelená známka nedostatočný. Trieda zhoršila svoj prospech v predmete chémia v porovnaní s prvým 

polrokom z 3,06 na 3,33.  

Trieda III.A zhoršila svoj prospech v predmete chémia v porovnaní s prvým polrokom z 2,38 na 

2,85 a v predmete biológia sa priemer triedy zhoršil o 0,15.  

V triede Septima bolo problematické správanie niektorých žiakov. Žiaci mali slabú prípravu na 

vyučovacie hodiny. Medzi žiakov so zlými študijnými výsledkami patria 3 žiaci. 1 žiakovi bude 

udelená komisionálna skúška, pretože nesplnil kritéria predmetu chémia. Za výborný prospech 

z chémie je pochválený 1 žiak. Trieda zhoršila svoj prospech v predmete chémia v porovnaní s prvým 

polrokom z 2,91 na 3,00.  

V predmete biológia si žiaci študijný prospech oproti prvému polroku vylepšili (celkový priemer 

z 3,33 na 3,08). Aktívnymi boli 4 žiaci. Na vyučovacie hodiny chodili pripravení, pohotovo reagovali 

na otázky a taktiež bolo vidno ich záujem o učivo. Žiaci vždy prispeli aj svojimi vedomosťami alebo 

skúsenosťami. 3 žiaci chodili na vyučovacie hodiny permanentne nepripravení, vyrušovali, nenosili 

si zošity a častokrát ani nepísali poznámky. Odrazilo sa to aj na ich hodnotení, s tým, že 1 žiakovi 

bola udelená na vysvedčení známka nedostatočný. 

 Na základe uvádzaných skutočností budú v budúcom šk. roku za účelom zlepšenia študijných 

výsledkov zavedené nasledujúce opatrenia:  

- obmedzenie na minimum, resp. úplné vylúčenie diktovania poznámok, 

- využívanie v maximálnej možnej miere aktivizujúcich a motivujúcich vyučovacích 

metód a zadávaní úloh – práca s pracovnými listami, projektový spôsob vyučovania, 

brainstorming,  insert a pod. 

- častejšie opakovanie a preverovanie vedomostí (zavedenie 5-minútoviek na začiatku 

a na konci vyučovacej hodiny),  

- diferencované zadávanie úloh,  

- častejšie preferovanie skupinovej práce, práce v dvojiciach, súťaží, kvízov, 

edukačných hier... 

- konzultovanie zlého prospechu žiaka s rodičmi,  

- preferovanie zážitkového vyučovania,  

- častejšie oceňovanie aktivity, vytrvalosti, iniciatívy, uplatňovanie povzbudzovania 

a pozitívnej podpory. 
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Biológia pre maturantov 

Biológia pre maturantov je náročný predmet z toho hľadiska, že si potrebujú zapamätať množstvo 

informácií a žiakom to robilo menšie problémy, keďže nemali vytvorený návyk učiť sa z hodiny na 

hodinu. Výsledný priemer sa oproti prvému polroku (3,57) mierne zlepšil (3,29).  

 

Seminár z biológie 

Vyučovacie hodiny seminárov prebiehali tak, že žiaci si opakovali učivo prostredníctvom testov, 

prezentácií, krížoviek, otázok, pracovných zošitov, doplňovačiek. Pracovali s textom, robili praktické 

cvičenia... Všetci žiaci denného štúdia dosiahli dobré výsledky, najlepšiu aktivitu a pripravenosť mali 

2 žiačky. 

 

Chémia pre maturantov / seminár z chémie 

Za chémiu dosiahla najlepšie výsledky žiačka, ktorá bola snaživá, pripravená na hodinu a mala aj 

dobré základy z chémie. 1 žiačka dosahovala slabšie výsledky z chémie aj na seminári, čo sa ukázalo 

aj na výslednom hodnotení. Čo sa týka predmetu chémie pre maturantov došlo k zhoršeniu priemeru 

z 2,66 na 3,66 ale na seminári sa priemer vylepšil o 1,50.  

 

3. Zhodnotenie výsledkov a priebehu maturitných skúšok 

 

Biológia 

Ústnej maturitnej skúšky sa dňa 28. 5. 2019 zúčastnili 6 žiaci. Ústna maturitná skúška prebehla 

podľa predpisov a bez problémov. Čas na prípravu a odpoveď bol u každého žiaka dodržaný. Všetci 

žiaci z biológie úspešne zmaturovali. Priemerná známka z biológie bola 2,16 čo bolo mierne zlepšenie 

oproti výsledkom na vysvedčení za druhý polrok (2,33). Materiálne zabezpečenie maturitnej skúšky 

bolo obohatené o modely, nástenné plagáty svalov, atlas húb, mikroskopické pomôcky a množstvo 

obrazových príloh k jednotlivým zadaniam. 

Slabšie výsledky 2 žiakov pravdepodobne ovplyvnila skutočnosť, že žiaci mali počas roka 

individuálny študijný plán a ich komunikácia s vyučujúcou bola slabšia. Veľmi peknú odpoveď 

predviedla žiačka, ktorá bola aj počas štúdia cieľavedomá, učenlivá a šikovná. Priemerné výsledky 

s hodnotením chválitebný preukázali 3 žiaci. Mali nedostatky v samostatnom ústnom prejave, 

v biologickej terminológii a v prepájaní biologických tém a súvislostí. 1 žiačka sa maturitnej skúšky 

nezúčastnila, keďže to bol jej nepovinný (dobrovoľný) maturitný predmet. S priebehom a výsledkami 

maturitnej skúšky sme v konečnom dôsledku spokojní a hodnotíme ju pozitívne. 

 

Chémia 

Ústnej maturitnej skúšky sa dňa 27. 5. 2019 zúčastnili 2 žiaci. Začiatok maturitnej skúšky bol 

presunutý o hodinu neskôr (9:00), kvôli povinnostiam predsedníčky predmetovej komisie, čo však 

neovplyvnilo ani nenarušilo priebeh maturitnej skúšky. Ústna maturitná skúška prebehla podľa 

predpisov a bez problémov. Čas na prípravu a odpoveď bol u každého žiaka dodržaný. Všetci žiaci 

z chémie úspešne zmaturovali. Priemerná známka z chémie bola 1,5. Pripravenosť žiakov na 

maturitnú skúšku z chémie bola oveľa lepšia ako ich výsledky počas roka, čo chválime. Priemer za 

zlepšil z 3,00 na 1,50. Materiálne zabezpečenie maturitnej skúšky bolo precízne a odborne 

pripravené. V pomôckach sme mali množstvo obrazového materiálu, schém, tabuliek a taktiež 

laboratórne pomôcky a chemikálie na realizáciu pokusov. Žiačky predviedli veľmi pekné výkony. 
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Najväčší pokrok sme zaznamenali u žiačky, u ktorej sa zlepšil jej ústny prejav aj logické myslenie 

a tiež prepojenie medzi témami.  

 

Matematika 

Štyria maturanti úspešne napísali externú časť maturitnej skúšky (53,3%). Interná časť prebehla 

bez problémov, žiaci úspešne zmaturovali. Priemerná známka na maturitnej skúške bola 2,50. Časový 

harmonogram celého priebehu maturít bol dodržaný. 1 žiačka si zvolila maturitu z matematiky ako 

dobrovoľný predmet. 1 žiak absolvoval maturitu ako individuálny žiak, čo sa odrazilo aj na výsledku 

na vysvedčení aj na výslednom hodnotení maturitnej skúšky. Žiaci, ktorí aj počas celého štúdia 

dosahovali výborné výsledky a pristupovali zodpovedne k danému predmetu zmaturovali bez väčších 

problémov.  

 

4. Plnenie plánu práce PK a akcie zrealizované PK 

 

PK pracovala podľa Plánu práce. V  2. polroku mala 3 zasadnutia. Hlavné vytýčené ciele PK: 

zlepšovanie celkového študijného prospechu žiakov, prezentácia školy na verejnosti a 

objektivizovanie dosiahnutých výsledkov boli čiastočne splnené. V porovnaní s uplynulým šk. rokom 

sa nám podarilo zlepšiť študijný priemer v predmetoch matematika, informatika a fyzika. Naopak, 

zhoršenie študijných výsledkov sme zaznamenali v predmetoch chémia a biológia.  

Matematický klokan - Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete  

V tomto školskom roku sa do nej opäť zapojila aj naša škola. Súťažilo 23 žiakov. Najväčší záujem 

o súťaž prejavili tento rok žiaci III.A triedy. 

Počet zapojených žiakov v jednotlivých kategóriách bol nasledovný: 

• Školák 6 – 4 žiaci prímy 8-ročného gymnázia, 

• Benjamín 7 – 3 žiaci sekundy 8-ročného gymnázia, 

• Benjamín 8 – 1 žiačka tercie 8-ročného gymnázia, 

• Kadet G12 – 3 žiaci sexty 8-ročného gymnázia, 

• Junior G34 – 12 žiakov 3. ročníka 4-ročného gymnázia a septimy 8-ročného gymnázia. 

Žiaci riešili 24 úloh v časovom limite 60 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom iba 

jedna z nich bola správna. Úlohy boli 3, 4 alebo 5-bodové. Ak žiak vyznačil nesprávnu odpoveď 

stráca 1 bod. Ak nevyznačil žiadnu odpoveď, body nezískal, ale ani nestratil. 

Hlavným poslaním súťaže je: 

- propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, 

- umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných 

škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za neuznanie, 

- prispievať k vyhľadávaniu  talentovaných žiakov, 

- poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie a 

skvalitnenie vzdelávania. 
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Laboratórne práce z chémie 

V spolupráci s bilingválnym gymnáziom sa trieda príma a seminaristi z chémie vybrali do 

chemického laboratória pod vedením učiteliek Mgr. Ivety Oreničovej a Mgr. Márie Sabolíkovej. Na 

začiatku si so žiakmi zopakovali bezpečnosť pri práci v chemickom laboratóriu, ukázali laboratórne 

pomôcky a chemické látky. 

S triedou prímou urobili pokus filtrácie a vysvetlili si, o aký dej ide. Vyučujúca so seminaristami 

z chémie izolovala bielkoviny z mlieka. Realizácia dôkazu bielkovín žiakmi prebiehala samostatne 

pod dohľadom vyučujúcej. Pri uskutočnení pokusu si žiaci taktiež osvojili filtráciu a správne 

zohrievanie skúmavky. Výsledky laboratórnej práce si zapísali a na najbližšej hodine chémie boli 

žiaci z tejto témy ohodnotení. 

 

5. Zhodnotenie materiálno-technického vybavenia 

Učebné pomôcky zakúpené v uplynulom období učitelia na vyučovaní plne využívali. 

 

6. Kontinuálne vzdelávanie členov PK  

Mgr. Iveta Oreničová a Mgr. Mária Sabolíková úspešne absolvovali adaptačné vzdelávanie. 

PaedDr. Marcela Mrázová úspešne absolvovala aktualizačné vzdelávania v MPC: 

- Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných 

školách. 

- Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách. 

 

 

 

Predmetová komisia športovej prípravy, telesnej  a športovej výchovy a základy 

športovej prípravy – hodnotenie za 2. polrok školského roka 2018/ 2019 

 

Predmetová komisia SRL pracovala v zložení:  

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Miloš Marinica  

Členovia:  PaedDr. Miroslav Nagy 

  Mgr. Ľuboš Zlatohlavý  

  Mgr. Radoslav Kubánka 

  Mgr. Richard Purdeš 

  Mgr. Zuzana Petreková 

Blanka Hympánová    

   Ing. Vladimír Dzurja 

  Maroš Guľvas   

  Róbert Petruš 

  

1. Výsledky klasifikácie za 2. polrok školského roka 2018/2019 z jednotlivých predmetov 

Predmet: Športová príprava 

 Triedy: I.G, II.G, III.G, IV.G 
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Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. G 1,56 1,88 1,33 

II. G 1,50 1,66 1,16 

III. G 1,40 1,50 1,00 

IV. G 1,10 1,00 1,00 

Priemer 1,39 1,54 1,16 

 

 Triedy: V.G, VI.G, VII.G, VIII.G, I.A, II.A, III.A, IV.A  

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 1,71 2,46 1,25 

II. A 1,29 1,83 1,21 

III. A 1,61 1,90 1,06 

IV. A 1,60 1,91 1,25 

V. G 1.00 1,00 1,28 

VI. G 1,27 2,23 1,33 

VII. G  1,38 1,77 1,13 

VIII. G 1,39 2,00 1,5 

Priemer 1,46 2,03 1,23 

 

Sekcia: Futbal 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 1,2 1,5 2,00  

II. A 1,85 1,4 1,28 

III. A 1,5 1,44 1,00 

IV. A 1,5 1,0 1,16 

V. G 1,0 1,0 1,00 

VI. G 1,0 1,0 1,00 

VII. G 1,5 1,0 1,50 

VIII.G 1,0 1,0 - 

  

Sekcia: Posilňovňa 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 2,0 1,6 1,00 

II. A 1,25 1,3 1,33 

III. A 1,5 1,25 1,33 

IV. A 1,3 1,3 1,00 

V. G - 1,35 1,16 

VI. G 2,0 1,25 1,00 

VII. G 2,0 1,00 1,00 

VIII. G 1,75 1,6 1,5 
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 Sekcia: Všeobecná športová príprava 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 2,0 1,6 2,0 

II. A 1,5 1,3 1,33 

III. A 1,66 1,25 1,5 

IV. A 2,0 1,3 1,66 

V. G - - 1,0 

VI. G 1,0 1,35 1,3 

VII. G - 1,25 1,35 

VIII. G - 1,00 1,25 

 

 

Sekcia: Volejbal 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 1,00 1,50 1,00 

II. A 1,00 1,00 1,00 

III. A 1,00 1,00  

VI. G - - 2,00 

VII. G - - 1,09 

VIII. G 1,22 1,29 1,50 

  

Sekcia: Rýchlokorčuľovanie 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

V. G - - 1,00 

VI. G 1,00 1,00 1,33 

VII. G 1,00 1,00 - 

 

Predmet: Telesná a športová výchova 

Trieda II. polrok 2018/2019 

absolvoval / 

neabsolvoval 

I. polrok 2018/2019 

absolvoval / 

neabsolvoval 

I. A 22 / 0 24 / 0 

II. A 24 / 0 22 / 0 

III. A 15 / 5 21 / 0 

IV. A 22 / 0 22 / 0 

V. G 1 / 0 1 / 0 

VI. G 20 / 0 20 / 0 

VII. G 11 / 2 13 / 0 

VIII. G 18 / 0 18 / 0 
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Predmet: Základy športovej prípravy 

Trieda I. polrok 2018/2019 II. polrok 2018/2019  Maturitná skúška   

IV. A 3,33 2,94 2,38 

VIII. G 3,25 2,71 1,75 

 

 

2. Hodnotenie výsledkov klasifikácie a práce v jednotlivých skupinách a triedach za jednotlivé 

predmety 

Vyučovací proces predmetu: Športová príprava 

Triedy: I. G, II. G, III. G, IV. G   

Počet žiakov v sekcii: 37  

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Richard Purdeš, Blanka Hympánová – skupina korčuliarov  

 

Sedem žiakov má individuálne tréningy vo svojom športe (rýchlokorčuľovanie) počas hodín 

športovej prípravy na zimnom štadióne, v telocvični, v posilňovni pod vedením Blanky Hympánovej. 

V druhom polroku výučba prebiehala vo veľkej a malej telocvični, v posilňovni a v areáli 

školy (asfaltové ihrisko, trávnaté ihrisko a klzisko). Vyučovanie prebiehalo počas dvojhodinových 

hodín, na ktorých sme kládli dôraz na rozvoj pohybových schopností a zdokonaľovanie pohybových 

zručností, zo športových hier najviac prevládal florbal, volejbal, basketbal, vybíjaná a futbal. Podľa 

Plánu práce boli realizované na hodinách regeneračné a rehabilitačné cvičenia a kompenzačné 

cvičenia. 

Žiaci boli hodnotení z čiastkových známok, ktoré pozostávali z testovania všeobecnej 

pohybovej výkonnosti, z gymnastiky, zo športových hier, z atletiky a z poradovej prípravy.  

 Dochádzka žiakov na športovej príprave a na bazéne je výborná a nie sú žiadne problémy 

s klasifikáciou a hodnotením žiakov. Žiaci sa na hodiny športovej prípravy tešili a aj hodiny mali 

zábavnú formu kde sme sa takýmto spôsobom rozvíjali pohybové schopnosti.  

V porovnaní s prvým polrokom kde sme testovali žiakov v septembri na začiatku školského 

roka sa žiaci zlepšili vo vytrvalostnom člnkovom behu v priemere o 18 dĺžok, v skoku do diaľky sa 

zlepšili v priemere o 8 cm, v hode plnou loptou sa zlepšili v priemere o 60 cm, v sed-ľahu sa zlepšili 

o 6 sed-ľahov. Výsledkom týchto zlepšení žiakov v testovaní sú aj ich koncoročné známky, kde 

v porovnaní s prvým polrokom sa žiaci zlepšili v každom jednom ročníku.   

 

Triedy: V.G, VI.G, VII.G, VIII.G, I.A, II.A, III.A, IV.A  

- žiaci týchto tried boli rozdelení do piatich sekcií: 

 

1. sekcia: Futbal      

Počet žiakov v sekcii: 35 

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Kubánka, Ing. Vladimír Dzurja, Maroš Guľvas, Róbert Petruš  

 

Vyučovací proces prebiehal na umelej tráve 1. FC  Tatran  Prešov, v telocvični školy, 

v posilňovni Opál a EL PARK, v telocvični bilingválneho gymnázia na Solivarskej ulici. Športová  

príprava  bola  v druhom  polroku  rozdelená  do  2  blokov. 
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Prvý blok prebiehal  počas  hlavnej  súťaže  hráčov  vo  svojich  kluboch  na umelej  tráve  1. 

FC  Tatran  Prešov. V ňom  sme  sa  zamerali  na  rozvoj pohybových schopností – rýchlosť, sila, 

vytrvalosť, koordinácia. V hernom  tréningu  na  zdokonaľovanie  herných  činností  jednotlivca – 

prihrávky, na  vedenie  lopty. V mesiaci jún prebiehalo na hodinách výstupné testovanie.  

Druhý prebiehal  v priestoroch  školy  -  veľká  a malá  telocvičňa, posilňovňa  počas  

prechodného  a začiatku  prípravného  obdobia  hráčov.  V ňom  sme  sa  zamerali  na  rozvoj 

pohybových schopností -  sila, rýchlosť, koordinácia. Okrem toho sme sa venovali aj iným športovým 

hrám (volejbal, basketbal, florbal) a gymnastike. 

Pozitívom  bol  aktívny  prístup  žiakov, disciplinovanosť  počas  športovej  prípravy.  

V porovnaní s prvým polrokom kde sme vo všeobecnom testovaní testovali žiakov 

v septembri na začiatku školského roka sa žiaci zlepšili vo vytrvalostnom člnkovom behu v priemere 

o 6 dĺžok, v skoku do diaľky sa zlepšili v priemere o 5 cm, v hode plnou loptou sa zlepšili v priemere 

o 80 cm, v sed-ľahu sa zlepšili v priemere o 5 sed-ľahov. Výsledkom týchto zlepšení žiakov 

v testovaní sú aj ich koncoročné známky, kde v porovnaní s prvým polrokom sa žiaci zlepšili 

v každom jednom ročníku okrem triedy I.A, kde po preradení iných žiakov ostal iba jeden žiak v tejto 

skupine.    

 

2. sekcia: Posilňovňa     

Počet žiakov v sekcii: 23 

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Petreková, PaedDr. Miroslav Nagy 

 

Vyučovací proces sa presunul z posilňovne z Opálu do novovytvorenej školskej posilňovne 

v EL parku. Prvý mesiac sme v dôsledku prípravy a rekonštrukcie novej posilňovne vytvárali 

podmienky pre cvičenie preto bol náš vyučovací proces spočiatku obmedzený. Avšak následne sme 

sa vo výchovno-vzdelávacom procese na hodinách športovej prípravy v posilňovni znova zamerali 

na rozvoj pohybových schopností (kondičných a koordinačných) a prehĺbenie teoretických poznatkov 

o športovom tréningu. 

Pokračovali sme v prednáškach o tvorbe tréningových plánov, zásadách bezpečnosti pri 

cvičení, technike vykonávania jednotlivých cvičení, hygienických návykov. Žiaci sa znovu otestovali 

a porovnali namerané hodnoty s počiatočnými na začiatku školského roka. Následne ich komparovali 

so svojimi stanovenými cieľmi a určili si ako veľmi sa k nim priblížili. Trojhodinový vyučovací 

proces bol rozdelený na prípravnú časť, v ktorej bolo vykonávanie rozcvičenia hodnotené  známkou. 

V hlavnej časti žiaci realizovali cvičenia podľa vlastných individuálnych tréningových plánov, ktoré 

si vytvorili po konzultácii s pedagógom. V záverečnej časti sme zaradili relaxačné, dýchacie a 

naťahovacie cvičenia.  

V porovnaní s prvým polrokom sa žiaci zhoršili vo všeobecnom testovaní vo vytrvalostnom 

člnkovom behu, avšak zlepšili sa v disciplínach ako skok do diaľky a hod plnou loptou. Žiaci sa 

v porovnaní s polročnými známkami najvýraznejšie zhoršili o 0,4 – 1,0 v triedach 1.A a 7.G. 

Najvýraznejšie zlepšenie sme pozorovali v triedach 3.A a 6.G, kde žiaci počas polroka naozaj 

prejavili záujem o posilňovanie a ich progres je naozaj viditeľný. 

Na konci školského roka nebolo klasifikovaných 6 žiakov, kvôli nedostatočnej dochádzke, či 

už na bazén alebo športovú prípravu. 
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3. skupina: Všeobecná športová príprava    

Počet žiakov v sekcii: 24 

Vyučujúci: Mgr. Richard Purdeš, Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

Vyučovací proces skupiny VSP prebiehal v malej a veľkej telocvični Súkromnej strednej 

športovej školy ELBA a na multifunkčnom ihrisku v areáli školy. Na hodinách sme sa zameriavali na 

rozvoj pohybových schopností – rýchlosť, vytrvalosť a koordinácia. V skupine všeobecná športová 

príprava boli zaradení žiaci z rôznych športov, preto je veľmi dôležité zladiť a prispôsobiť im 

tréningové jednotky ráno s popoludňajšími tréningovými jednotkami vo svojich kluboch. Skupina je 

veľmi pohybovo nadaná, disciplinovaná, súťaživá a inteligenčne na vyššej úrovni, čo sa odzrkadľuje 

aj na správaní sa na hodinách. Každý zo žiakov je aktívny, majú svoje ciele a to je zlepšovať sa 

v každej jednej pohybovej schopnosti, v športových hrách a gymnastike. 

 

 

4. sekcia: Volejbal     

Počet žiakov v sekcii: 14 

Vyučujúci: Mgr. Miloš Marinica  

 

V druhom polroku školského roka 2018/2019 prebiehala výučba prevažne v priestoroch 

veľkej telocvične Súkromného bilingválneho gymnázia, v EL PARKU, v telocvični na SSŠŠ ELBA 

a na bazéne na ZŠ Májové námestie. Športovú sekciu tvorilo 14 žiakov, 10 dievčat a 4 chlapci. 

Hlavným cieľom bolo zvyšovať a zdokonaľovať úroveň HČJ, útočné a obranné HK vo volejbale. 

Ďalším z cieľov bolo udržiavať fyzickú kondíciu a zlepšovať koordinačné schopnosti žiakov. 

Pozitívne hodnotím pracovnú atmosféru a disciplínu žiakov na hodinách. Žiaci k jednotlivým 

činnostiam pristupovali zodpovedne a svedomito. 

  U 1 žiaka bol zaznamenaný výrazný pokrok, iní žiaci si udržiavali stabilnú výkonnosť).  

V porovnaní s prvým polrokom, kde sme vo všeobecnom testovaní testovali žiakov 

v septembri na začiatku školského roka, sa žiaci zlepšili v skoku do diaľky v priemere o 8 cm, vo 

VČB v priemere o 6 dĺžok, v hode plnou loptou sa zlepšili v priemere o 50 cm, v sed-ľahu sa zlepšili 

v priemere o 3 sed-ľahov. Žiaci sa zhoršili v člnkovom behu 4x10m o 0,05 sekundy. 

 

5. sekcia: Rýchlokorčuľovanie   

Počet žiakov v sekcii: 3 

Vyučujúci: Blanka Hympánová   

 

Vyučovací proces v druhom polroku prebiehal v posilňovni Opál a EL PARK, na zimnom 

štadióne PSK Aréna, v telocvični na SSŠŠ ELBA a EL PARK a v bazéne na ZŠ Májové námestie. 

V  posilňovni, sme rozvíjali silu, posilňovali stred tela (Core), gymnastiku a strečingové cvičenia. 

V posilňovni sme rozvíjali aj odrazovú silu dolných končatín. Veľkým prínosom bolo, že sme mohli 

až do júna trénovať na ľadovej ploche v PSK Aréne, kde sme zdokonaľovali techniku 

rýchlokorčuľovania, ktorá je najdôležitejšia v tomto športe.  

Výhodou je, že na presun na toto športovisko nám stačí 5 minút. Negatívom je, že počas 

tréningového procesu na ľadovej ploche nemáme súhlas na položenie ochranných matracov, ktoré 

slúžia na bezpečnosť pri páde. K tejto skutočnosti sme prispôsobili aj tréningový proces. Ďalším 
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negatívom je, že nám v poslednej dobe odmietajú v PSK Aréne dávať ľadovú plochu z dôvodu, že 

v tom čase tam korčuľujú materské školy.  

Veľkou výhodou je aj bazén na začiatku týždňa, keď že cez víkendy mávajú športovci náročné 

preteky a v bazéne môžu zregenerovať. 

 

Vyučovací proces predmetu: Základy športovej prípravy 

 

Počet žiakov: 27 (z toho 9 žiakov s individuálnym učebným plánom) 

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Kubánka 

 

Vyučovanie predmetu Základy športovej prípravy prebiehalo podľa schváleného učebného 

plánu v triedach VIII.G a IV.A v počte štyri hodiny týždenne. V júni absolvovali žiaci VIII.G a IV.A 

maturitnú skúšku z tohto predmetu. V minulom školskom roku žiaci tento predmet neabsolvovali.  

Celkový počet všetkých maturantov – 40. Až 67% všetkých maturantov si zvolilo maturitný 

predmet ZSP, čo je najvyšší počet maturantov od kedy sa maturuje z tohto predmetu. Žiaci majú 

o tento predmet záujem, keďže väčšina z týchto žiakov podáva prihlášky na Fakultu športu do 

Prešova, alebo na FTVŠ do Bratislavy.  

Žiaci denného štúdia si svedomite plnili zadané úlohy na hodine a boli disciplinovaní a 

aktívny. Vedomosti a všeobecný prehľad o športe je u každého žiaka individuálny.  

Jeden žiak bol neklasifikovaný a dvaja žiaci mali známku nedostatočný.  Na konci polroku bola 

vykonaná kontrola zošitov. Okrem jedného žiaka mali ostatní žiaci zošit v poriadku a bola im udelená 

čiastková známka. Priemerná známka za zošity bola 1,8.  

 

Vyučovací proces predmetu: Telesná a športová výchova 

Počet žiakov: 143 (z toho 21 žiakov s individuálnym učebným plánom) 

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Miloš Marinica, Mgr. Richard Purdeš, Mgr. Zuzana 

Petreková, Mgr. Ľuboš Zlatohlavý, PaedDr. Miroslav Nagy 

 

Predmet Telesná a športová výchova bol v druhom polroku školského roka 2018/2019 

hodnotený slovne absolvoval alebo neabsolvoval.  

Obsahom predmetu Telesná a športová výchova boli kurzy na ochranu života a zdravia 

a školské športové sústredenia. Siedmi žiaci tento predmet neabsolvovali. 

 

 

3. Zhodnotenie priebehu maturitných skúšok 

 

Maturitná komisia pozostávala z týchto členov: 

 Predseda: Mgr. Dušan Vyrostko 

 Členovia: Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Miloš Marinica 

 

Maturitnej skúšky sa zúčastnilo 17 žiakov, 13 žiakov zo IV.A a 4 žiaci z VIII.G triedy. Všetci 

žiaci úspešne zmaturovali. Priemerná známka z maturitnej skúšky bola 2,24 (IV.A - 2,38,  VIII.G - 

1,75). Jeden žiak z VIII.G, nebol k maturitnej skúške pripustený.  
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4. Plnenie plánu práce predmetovej komisie 

 

Komisia pracovala podľa plánu práce SRL na školský rok 2018/2019 zasadnutia sa uskutočnili 

3x, a to a vo februári 2019, apríli 2019 a v júni 2019. 

 

Úlohy stanovené Plánom práce na druhý polrok školského roka 2018/2019   

 

− účasť na športových súťažiach organizovaných KŠC, Ministerstvom školstva SR, Mestom 

Prešov – priebežne počas školského roka         splnené, 

− doplnenie materiálno-technického vybavenia pre skvalitnenie výučby Športovej prípravy - 

priebežne počas školského roka          splnené, 

− nástenka rekordov školy, aktuálne informácie, dochádzky žiakov podľa športových sekcií, 

bazén  – priebežná aktualizácia počas školského roka       splnené, 

− príprava a realizácia účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia – apríl 2019 

              splnené,  

− príprava a realizácia školských športových sústredení – vodácky a cyklistický kurz – máj 2019

              splnené,  

− príprava a organizácia Vedomostnej súťaže o olympizme, máj 2019   splnené,  

− tvorba nových časovo tematických plánov a kritérií hodnotenia na školský rok 2019/2020

               prebieha. 

 

Jednotliví vyučujúci dodržiavali Školský vzdelávací program, dodržiavali časový harmonogram. 

Na hodinách SRL sa uskutočnili 3x hospitácie riaditeľom školy, zástupcom riaditeľa školy a vedúcim 

PK, ktorí vyslovili s obsahom aj s formou výučby spokojnosť. Vedúci PK a členovia sú 

v každodennom kontakte a pravidelne sa stretávajú aj počas prestávok a  riešia tak aktuálne problémy 

a potreby žiakov a školy. Priebežne počas celého školského roka sa aktualizovali športové nástenky, 

ktoré informujú o aktuálnych telovýchovných podujatiach, na ktorých sme sa zúčastnili a ktoré nás 

čakajú. Na nástenke sú aj informácie o dochádzke na hodinách Športovej prípravy podľa jednotlivých 

skupín a mesiacov. Na prízemí v triede sexta  sa zriadila učebňa pre potreby výučby predmetov ZSP 

a SRL.  

 

V druhom polroku sa zhoršila dochádzka žiakov na bazén. Až 24 žiakov nesplnilo kritéria 

k tomu, aby mohli byť hodnotení. Z tohto dôvodu budú mať komisionálne skúšky v auguste. Žiaci 

boli o svojej nedochádzke pravidelne informovaní prostredníctvom nástenky a dohovorov učiteľov. 

V budúcnosti chceme byť ešte náročnejší.  

Každý žiak na športovej príprave mal zavedený zošiť do ktorého si zaznamenával údaje 

a informácie ohľadom predmetu SRL. V závere školského roka počas mesiaca jún sme v každej 

športovej sekcii absolvovali testovania všeobecnej pohybovej výkonnosti a špecifické testovania, 

ktoré sú zaznamenané v evidenčnom hárku žiaka a v zošitoch.  

 

V termíne od 11. – 15. februára 2019 sa uskutočnilo Zimné školské športové sústredenie – 

lyžiarsky a snowboardový kurz v stredisku Ski Drienica. 

1. apríla 2019 sa v priestoroch veľkej telocvične uskutočnilo I. kolo talentových skúšok pre 

nových žiakov učebného odboru gymnázium šport a športový manažment. 2. apríla sa uskutočnili 

talentové skúšky v Štrbe.   
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PK SRL 11. apríla 2019 organizovala Jarné účelové cvičenie „kurz na ochranu života 

a zdravia“, ktoré sa kvôli nepriaznivému počasiu uskutočnilo v EL PARKU.  

10. mája 2019 sa v jedálni našej školy uskutočnil V. ročník vedomostnej súťaže o olympizme 

pre žiakov ZŠ.  

3. júna sa uskutočnilo II. kolo talentových skúšok na našej škole a 4. júna v Štrbe.  

 

Členovia PK mali úzky osobný kontakt s trénermi jednotlivých žiakov, konzultujú s nimi ich 

tréningy, celkovú fyzickú záťaž a ich účasť na tréningoch. Týmto je zabezpečená koordinácia vplyvu 

tréningového procesu a zaťaženia.  

 

Súťaže  

Zúčastňovali sme sa na športových súťažiach organizovaných Krajským športovým centrom 

a Ministerstvom školstva SR. 

 

Volejbal dievčat SŠ – krajské kolo – 4. – 6. miesto 

Volejbal chlapci SŠ – okresné kolo – 3. miesto 

Hádzaná chlapci SŠ – okresné kolo – 4. miesto 

Hádzaná dievčatá SŠ – okresné kolo – 3. miesto 

Florbal chlapci SŠ – okresné kolo – 2. miesto 

Cezpoľný beh  chlapci SŠ – krajské kolo – 1. miesto – POSTUP NA MSR 

Cezpoľný beh dievčatá SŠ - krajské kolo – 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto POSTUP NA 

MSR 

Cezpoľný beh chlapci ZŠ - krajské kolo – 5. miesto, 6. miesto 

Cezpoľný beh dievčatá ZŠ - krajské kolo – 4. miesto, 5. miesto 

Basketbal dievčatá SŠ – okresné kolo – 4. miesto 

Futbal chlapci SŠ – MSR – 2. miesto 

Atletika chlapci SŠ – MSR - 200m – 2. miesto  

Bedminton dievčatá SŠ – MSR – 1. miesto 

 

Individuálny učebný plán  

 

Športová príprava 

  V druhom polroku malo 21 žiakov individuálny učebný plán z predmetu Športová 

príprava,  z toho 20 bolo klasifikovaných v riadnom termíne. 1 žiak sa nezúčastnil komisionálnej 

skúšky zo zdravotných dôvodov.  

Individuálny tréningový plán malo 16 žiakov, z toho piati sa nezúčastnili komisionálnej 

skúšky zo športových a zdravotných dôvodov. Títo žiaci budú mať náhradný termín komisionálnej 

skúšky.  

Priemerná známka žiakov, ktorí mali IUP – 1,50 

Priemerná známka žiakov, ktorí mali ITP – 1,27 

 

Základy športovej prípravy 

V druhom polroku malo 9 žiakov individuálny učebný plán z predmetu Základy športovej 

prípravy. 
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Všetci žiaci absolvovali komisionálnu skúšku v riadnom termíne a boli klasifikovaní 

a pripustení k maturitnej skúške 

Priemerná známka žiakov, ktorí mali IUP – 4,00. 

 

 

Komisionálne skúšky  

 

Športová príprava 

24 žiakov nebolo klasifikovaných v riadnom termíne a v auguste absolvujú komisionálnu skúšku. 

 

Telesná a športová výchova 

7 žiakov nebolo klasifikovaných v riadnom termíne a v auguste absolvujú komisionálnu skúšku  

 

Základy športovej prípravy 

1 žiak nebol klasifikovaný v riadnom termíne a v auguste absolvuje komisionálnu skúšku.  

 

 

5. Zhodnotenie materiálno-technického vybavenia a priestorových podmienok 

 

Na základe špecifík a požiadaviek na vyučovanie jednotlivých vyučovacích predmetov v 

rámci príslušného odboru vzdelávania, sú pre vyučovanie nevyhnutné učebné priestory s priamym 

vetraním a osvetlením.   

 V 2. polroku školského roka 2018/2019 vyučovací proces športovej prípravy prebiehal 

v nasledovných priestoroch: umelá tráva 1.FC Tatran Prešov, EL PARK, Fitnes centrum Opál, Bazén 

ZŠ Májové Námestie, Veľká a malá telocvičňa SSOŠ ELBA, Telocvičňa SBG Solivarská, Asfaltové 

a trávnaté ihrisko v areáli škôl ELBA a PSK Aréna. Priestory sú vyhovujúce a dostačujúce. 

 Materiálno-technické vybavenie je potrebné doplniť o káblikové švihadlá rôznej dĺžky, 

rozlišovacie dresy a expandre. Do novovzniknutej posilňovne v EL PARKU je potrebné zakúpiť TRX 

pásy, bosu, Vin-bell a ketlebel, kotúče rôznej hmotnosti a olympijskú tyč.  

 

 

6. Kontinuálne vzdelávanie členov predmetovej komisie v školskom roku 2018/2019 

 

Mgr. Richard Purdeš – úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie 

Mgr. Zuzana Petreková – úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie 

Mgr. Ľuboš Zlatohlavý – úspešne ukončil 1. atestáciu 

 

 

Správa  koordinátora environmentálnej výchovy za 2.polrok školského roka 2118/2019 

 

Environmentálna výchova je výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho 

rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a sebe samému.  
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Žiakov celý rok vedieme k aktívnemu separovaniu, upozorňovaním a osobným príkladom. Koše 

na plasty sa pravidelne napĺňajú plastovými fľašami, len sme sa nenaučili ich pučiť a v mnohých 

fľašiach ostáva nedopitá voda. Téma triedenie odpadu bola zaradená aj na triednické hodiny. Naďalej 

separujeme papier v zborovni školy. Na prízemí ostáva nádoba na zber použitých batérii.  

22. marec - Svetový deň vody   

Pri tejto príležitosti sa 22. marca 2019 uskutočnili aj v našej škole zaujímavé aktivity. Žiaci sekundy 

si pripravili výtvarné diela k danej tematike. Podali to naozaj zaujímavým spôsobom, o čom svedčia 

aj ich kresby. V tento deň sme si pripomenuli vlastnosti, význam a dôležitosť vody pre existenciu 

života na Zemi prostredníctvom zaujímavej prezentácie. Počas celého dňa sme podávali žiakom, 

učiteľom aj ostatným zamestnancom školy neochutenú minerálnu vodu. Tým sme zdôraznili, že voda 

je v takejto podobe pre nás výnimočná a nevyhnutná. A v neposlednom rade sme počas veľkej 

prestávky vypočítali všetkým záujemcom z radov zamestnancov aj žiakov minimálny denný príjem 

tekutín. Veríme, že aj týmito aktivitami sme poukázali na to, že VODA JE VZÁCNY DAR, ktorý je 

potrebné chrániť. 

Svetový deň životného prostredia 

Každoročne si pripomíname 5. júna Svetový deň životného prostredia. Práve v tento deň roku 1972 

sa konala v Štokholme konferencia OSN o životnom prostredí. Zmyslom tohto podujatia, ktoré sa 

nieslo pod heslom JE LEN JEDNA ZEM, bolo upriamiť pozornosť na globálne problémy spojené so 

životným prostredím a spôsobmi ich riešenia. Takže 30. 5. 2019 sa aj žiaci našej SSŠŠ pridali na 

stranu mladých, verme, že už environmentálne uvedomelých ľudí. Magisterky Mária Sabolíková 

a Iveta Oreničová pripravili pre našich žiakov a kolegov v EL parku zaujímavé a podnetné podujatie. 

Žiaci si pripravili miestnosti a pozreli si dokumentárny film z produkcie National Geografic pod 

názvom Before the Flood/Pred potopou. Keď mentálne strávili posolstvo filmu, mohli sami aktívne 

predviesť svoje vedomosti na tému životné prostredie v kvíze na túto tému. Ďalšia plánovaná aktivita 

– upratovanie priestoru medzi EL parkom, Interšportom a školou – padla za obeť nepriaznivému 

počasiu. 

 

 Správa  koordinátora protidrogových závislostí za 2. polrok školského roka 2018/2019  -  

PaedDr. Miriam Berezovská 

 

     V školskom roku 2018/2019 bol vypracovaný návrh plánu práce koordinátora podľa 

kalendárnych mesiacov. Jednotlivé témy boli priebežne riešené a preberané podľa potreby so 

žiakmi formou diskusie a to prevažne na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, na ktorých 

je tomu patrične vyhradený priestor. Bola vyhotovená nástenka s protidrogovou problematikou 
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a nástenka zdravej výživy. Žiaci sa nenásilnou formou diskusie a rozhovorov  oboznamovali 

s problematikou škodlivosti drogových závislostí, ale aj s témami ako je terorizmus, šikanovanie, 

kyberšikana a so zlými následkami internetu. 

 Oboznamovali sa aj s hodnotami zdravého štýlu,  riadenia a výplne voľného času, zvládania 

konfliktných situácií, s problematikou intolerancie ako aj s významom emocionálnej a sociálnej 

opory a podpory v dospievaní: narušené vzťahy rodič- dieťa. Taktiež sa oboznamovali s potrebou 

dobrých kolektívnych vzťahov a ich postavenia v skupine. Efektívne vypĺňanie voľného času 

a tiež aj z oblasti environmentálnej – miluj prírodu. V rámci plánu práce koordinátora sa žiaci 

oboznámili aj s významom ľudských práv a slobôd, ich nutnosťou a hodnotou. 

 V prípade potreby sa využívajú na našej škole  skúsenosti a odbornosť výchovného poradcu. Naši  

žiaci sa zúčastnili súťaže „Nie drogy“. Taktiež sa  žiaci už tradične aktívne zúčastňujú známej 

akcie „Deň zdravej výživy“. Uskutočnila sa tiež Olympiáda Ľudských práv a slobôd, na ktorej 

v tomto roku netradične žiaci vyjadrili vo svojich esejach na nimi zvolenú tému svoje názory, 

pocity a myšlienky.  Keďže na základe rozhovorov a diskusií na hodinách etickej výchovy v rámci 

zahrnutých tém sa zistilo, že  výskyt fajčenia sa u študentov v ich voľnom čase mimo školy  zvýšil, 

čo je spôsobené nezáujmom daný problém riešiť zo strany samotných študentov a  hlavne zo 

strany ich rodičov, kde mnohí dokonca fajčenie tolerujú a tiež sa veľmi rozšírila aj aktivita a 

závislosť na internetových stránkach ako FB a instagram, kde žiaci mnohokrát zverejňujú aj svoje 

súkromné informácie a fotografie. 

V druhom polroku školského roka 2018/2019  bola zorganizovaná beseda v spolupráci s políciou 

a to pre triedy príma, sekunda, tercia, kvarta na tému škodlivosť omamných látok a iných 

závislostí, škodlivosť a hrozba sociálnych sietí. Pre ostatné vyššie ročníky  sú tieto  besedy 

a prednášky  naplánované na ďalší školský rok.  

Dobrá spolupráca je aj s Psychologicko-pedagogickým centrom v Prešove - oblasť drogová 

závislosť, aby sa pomocou nato  školených zamestnancov, psychológov  daného  centra, vplývalo 

intenzívnejšie na mladých ľudí a boli im poskytnuté aj rôzne iné aktivity a informácie objasňujúce 

problémy a následky na ľudské  zdravie  z danej oblasti. Zahrnuté boli taktiež aj témy z oblasti 

spolužitia mladých ľudí a ich príprava na manželstvo a rodinu v nato určených ročníkoch. Žiaci 

sa nenásilnou formou oboznamovali so všetkými témami zahrnutými v pláne práce koordinátora 

protidrogových závislostí podľa jednotlivých mesiacov. Prevažovali rôzne formy učebných a 

zábavných aktivít a to hlavne na hodinách etickej výchovy. Žiaci na týchto hodinách veľa 

diskutovali a bol im vytvorený priestor na vyjadrenie ich názorov, pohľadov na dané aktuálne 

problematiky či už z oblasti alkoholizmu, zdravej výživy, alebo pohľadu na výber partnera, 

manželstvo a rodinu. Na hodinách im bola k dispozícii aj odborná literatúra a rôzne vypracované 
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hárky, dotazníky, a odborný materiál (videá) – Netolerantnosť sa netoleruje. Na záver správy 

môžem skonštatovať, že žiakom sa dané aktivity a hodiny páčili. 

 

 

Správa  výchovného  poradcu  za 2 polrok   školského   roku  2018/2019  

Ing. Valéria Jurčová 

 
Činnosť výchovného poradcu v  školskom roku 2018/19 bola zameraná na poradenskú činnosť pri 

výchovných a študijných problémoch žiakov našej školy a kariérne poradenstvo pre žiakov 

končiacich ročníkov takto: 

• v spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením školy  bol zabezpečovaný  užší kontakt s rodičmi 

pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov, 

• spoluprácou  s triednymi učiteľmi predchádzať vzniku problémov a včas podchytiť 

problémových žiakov,  

• podporou rozvoja osobnosti žiaka viesť ich k prevzatiu zodpovednosti za seba a svoj rozvoj, 

• pozornosť bola venovaná výkonovým zlyhaniam žiakov, narušeniu študijnej motivácie, 

nedodržaniu  psychohygienických zásad štúdia, adaptačným problémom pri vstupe na SŠ a 

špecifickým problémom nadaných žiakov, 

• poskytovaním metodickej a informačnej pomoci žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri 

riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov,  

• poskytovaním informácií o štúdiu na vysokých školách a pri voľbe povolania, poradenstvo pri 

výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového, 

• sprostredkovaním poradenskej činnosti v spolupráci s CPPPaP v Prešove, 

• spoluprácou s vedením školy a triednymi učiteľmi aktuálne riešenie výchovno-vzdelávacích 

problémov. 

 

V tomto školskom roku bolo na Súkromnej športovej škole integrovaných 15 žiakov: 

Príma  1 žiak – VPU – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia – I. 

stupeň, pomalé pracovné tempo, 

 

Sekunda  1 žiak – VPU – dyslexia, dysgrafia, dysortografia – I. stupeň, dykalkúlia 

lexická, oslobodenie od klasifikácie druhého cudzieho jazyka – RJ, 

 1 žiak – VPU – dyslexia, dysgrafia, dysortografia I.st.  NKS, pomalé 

pracovné tempo, dekoncentrácia, 

 1 žiak – VPU – dyslexia, dysgrafia a dysortografia, nerovnomerné 

tempo práce, sympt. ADHD, 

Tercia   1 žiak – nešpecifické poruchy učenia na podklade znížených 

intelektových schopností, porucha pozornosti, 

Kvarta             1 žiačka – VPU – dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia I. stupňa, 

 1 žiak – VPU – dysgrafia, dysortografia I. st., sympt. ADHD, 

   1 žiak – VPU – dyslexia, dysgrafia, dysortografia I. st., sympt. ADHD, 
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  Kvinta   1 žiak − VPU – dysgryfia I. stupňa, dysortografia II. stupňa, 

oslobodenie z klasifikácie II. cudzieho jazyka – NJ, 

   I. A     1 žiak – VPU – dyslexia, dysortografia I. až II. stupňa, oslobodenie 

z klasifikácie II. cudzieho jazyka – RJ, 

   II. A   1 žiak – VPU – špecifická porucha v oblasti čítania a písania na 

podklade skratových reakcií, sympt. ADHD, 

   III. A    1 žiak – VPU – dyslexia a dysortografia I. stupňa 

   IV. A     1 žiak – VPU – dysgrafia, dysortografia I. st., nerovnomerný priebeh 

výkonov, úprava MS podľa odporúčaní CPPPaP Prešov, 

   Septima     1 žiak – VPU – dysgrafia, dysortografia  I.st 

   Oktáva     1 žiak – VPU – dysgrafia, dysortografia I. st. 

 

Prehľad žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s odporúčaniami pracovníkov 

z CPPPaP je zverejnený a prístupný pre učiteľov na Sharepoint ELBA v záložke výchovný poradca. 

Na začiatku školského roka boli vypracované tieto dokumenty: 

•  aktualizácia informačného panela výchovného poradcu, 

• kompletizácia dokumentácie výchovného poradcu, 

• aktualizácia konzultačných hodín výchovného poradcu, 

• plán výchovného poradu na školský rok 2018/19. 

V oblasti výchovného poradenstva, diagnostiky žiakov a konzultačnej činnosti pre žiakov 

s poruchami učenia boli v priebehu školského roka  realizované jednotlivé činnosti:  

 

- v  termíne 27. 9. 2018 a 2. 10. 2018 – hromadné psychologické testovanie pre žiakov prímy, I. A 

a kvinty v počte 55 žiakov, 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi bola sledovaná  sociálna klíma v jednotlivých triedach, a 

monitoring žiakov s poruchami učenia sa, s talentovanými žiakmi a nadanými žiakmi, z čoho 

vyplynulo, že v školskom roku 2018/1918 je evidovaných 15 žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami,  podrobný prehľad je vyššie uvedený,  

- postupne boli doplnené psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia  3 žiakov, 

- v mesiaci októbri boli  triednické hodiny  v triedach  I. A a Kvinty, Prímy s cieľom oboznámiť 

žiakov  s prácou výchovného poradcu a tiež zvýšená pozornosť bola venovaná týmto žiakom 

pri ich adaptácii na strednej škole,  

- v mesiaci decembri – pohovor so žiakom  z II. A triedy z dôvodu úpravy IVVP – záver – zasielanie 

učebných textov a poznámok na e-mailovú adresu mamy menovaného žiaka z dôvodu, že žiak 

nestíha na vyučovacích hodinách zapísať si poznámky z preberaného učiva, 

- v mesiaci apríli – 5. 4. 2019 – pohovor s 1 žiakom – záškoláctvo a zlý prospech – odoslaný na 

psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb, 

- dňa 25. 4. 2019 pohovor so zákonným zástupcom – matkou 1 žiaka z dôvodu zlého prospechu 

z anglického jazyka a ďalších predmetov, 1 žiaka so ŠVVP, ktorý má zlý prospech z jazykov 

a preto do školy chodí s nechuťou, z toho dôvodu bol znova odoslaný na opätovné špeciálno-

pedagogické vyšetrenie, na základe ktorého bude oslobodený od klasifikácie z druhého cudzieho 

jazyka – ruského,  

- dňa 29. apríla 2019 bol uskutočnený pohovor so žiakom, ktorý je žiak so ŠVVP – dyslexia 
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a dysortografia I. stupeň a jeho zákonným zástupcom – matkou, menovaný žiak má z dôvodu 

športu  hokeja (ČR – Znojmo) IVVVP a dosahuje slabé výchovno-vzdelávacie výsledky, žiakovi 

bola odporúčaná dôslednejšia príprava na komisionálne skúšky a absolvovanie konzultácií 

z jednotlivých predmetov,  

- u 1 žiaka je potrebné doplniť psychologické vyšetrenia s odporúčaniami na úpravy 

maturitných skúšok z dôvodu VPU u tohto žiaka, 

- 1 žiak na základe individuálneho pohovoru bol odoslaný na opätovné špeciálno-pedagogické 

testovanie na získanie odporúčaní pre vykonanie maturitnej skúšky u menovaného žiaka 

a absolvoval písomnú časť MS v upravenom režime,  

- individuálne a skupinové konzultácie pre žiakov podľa potreby v priebehu celého školského 

roka. 

 

V oblasti kariérového poradenstva boli realizované tieto aktivity:  

 

1. 15. 11. 2018 – prednáška o možnostiach štúdia v zahraničí – InterStudy Košice pre žiakov 

oktávy a IV. A, 

2. priebežná aktualizácia informačných materiálov o štúdiu na vysokých školách pre žiakov 8. 

G a IV. A, 

3. 6. 12. 2018 – účasť na Medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO Košice,  

4. 18. 12. 2019 test profesijnej orientácie žiakov Septimy a III. A  pre 30 žiakov týchto tried, 

ktorý realizovali pracovníci CPPPaP Prešov – PhDr. Gállová a Mgr. Kuchta, 

5. individuálne konzultácie o možnostiach štúdia na vysokých školách na Slovensku a v 

zahraničí pre žiakov podľa potreby, 

6. 18. 1.  2019 – interpretácia testu profesijnej orientácie  30 žiakov pracovníkmi CPPPaP Prešov 

– PhDr. Gállová a Mgr. Kuchta, 

7. individuálne a skupinové konzultácie pre  študentov podľa potreby, 

8. 25. 1. 2019 – triednická hodina žiakov Oktávy a IV. A – vyplnenie písomnej a elektronickej 

prihlášky na vysokú školu, 

9. 14. 2. 2019 – individuálna účasť so žiakov  oktávy a IV. A na veľtrhu práce a vysokých škôl 

s názvom „ Kam na vysokú“,  ktorý sa konal na Spojenej strednej škole Ľ. Podjavorinskej 

v Prešove, 

10. 26. 3. 2019 som sa zúčastnila odbornej porady výchovných poradcov a kariérových poradcov 

v Národnom podnikateľskom centre v Prešove organizované v spolupráci s CPPPaP Prešov, 

11. priebežne som poskytovala konzultácie žiakom oktávy a IV. A  pri vypĺňaní prihlášok na 

vysokú školu. 

V priebehu školského roka som spolupracovala s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva – PhDr. Hybenovou, PhDr. Gállovou, Mgr. Skalkovou a Mgr. Kuchtom  pri problémoch 

vo vzdelávaní žiakov s VPU, NKS a ADHD, pri ich diagnostikovaní.  Aktívne som sa zúčastňovala 

na pracovných a odborných  poradách výchovných poradcov, ktoré sa konali v termínoch: 

• október 2018 – porada VP,  

• 26. 3. 2019 – seminár VP v Národnom podnikateľskom centre v spolupráci s CPPPaP Prešov.                     
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Finančné náklady: 

501 (spotrebný materiál) 09 – 12/2018 01 – 04/2019 SPOLU 

9005,77 € 16 480 € 25 485,77 € 

518 (ostatné služby) 56 846,58 € 18 139,86 € 74 986,44 € 

521 (mzdové náklady) 115 713,20 € 153 880,81 € 269 594,01 € 

SPOLU   370 066,22 € 

 

602 (Zriaďovateľ ) 404 618 € 

školné 11 600 € 

SPOLU 416 218 € 

 

 

V Prešove, 2.7.2019                                                  PaedDr. Miroslav Nagy 

            riaditeľ školy 


