
  



S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

za školský rok 2013/2014 

 

 

 

I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy:  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,Topoľčany 

2. Adresa školy: Ul.17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany 

3. Telefónne číslo:     038/ 5324747                             faxové číslo: 038/5326447 

4. Internetová adresa:www.gymtop.edupage.sk e-mailová adresa: gymtopol@stonline.sk 

5. Zriaďovateľ:    Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

 

 

 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Viera Dzurejová riaditeľka školy 

Ing. Katarína Shánělová zástupkyňa  riaditeľky školy  

Mgr. Ľubica Candráková zástupkyňa riaditeľky školy  

Terézia Porubská hospodárka školy 

 

 

7. Údaje o rade školy a iných  poradných orgánoch školy 

 

7.1) Rada školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany  

                                                      

 

 Stručná informácia o činnosti rady školy v školskom roku 2013/2014 

 

 
Činnosť rady školy sa riadi štatútom, ktorý bol prijatý na zasadnutí rady školy 03. 07. 

2012. V priebehu školského roka 2013/2014 sa zasadnutie rady školy uskutočnilo 5 krát. 

 Rada školy sa na  zasadnutiach vyjadrovala k návrhu na počty žiakov do 4-ročného 

a 8-ročného gymnázia, ku kritériám pre prijímacie konanie, k návrhu rozpočtu školy, k správe 

o výsledkoch hospodárenia školy, k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, k informáciám 



o pedagogicko-organizačnom zabezpečení a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu, k organizačnému zabezpečeniu maturitných skúšok a k ich 

výsledkom. 

 Veľkú pozornosť rada školy venovala  školskému vzdelávaciemu programu –

 učebnému plánu, učebným osnovám,  návrhom na voliteľné predmety,  zmenám a úpravám 

v ŠkVP podľa zistení a odporúčaní ŠŠI z inšpekcie vykonanej 20.11.2013. 

Riaditeľka školy Mgr. Viera Dzurejová v súlade s plánom zasadnutí rady školy 

pripravovala príslušné materiály podľa požiadaviek členov rady školy v písomnej forme 

a v požadovanom množstve. Spolupráca s ňou pri riešení úloh školy  bola na veľmi dobrej 

úrovni. 

 16.06.2014 rada školy uskutočnila výberové konanie na funkciu  riaditeľa školy. Rada 

školy uskutočnila voľby tajným hlasovaním. Navrhla Mgr. Vieru Dzurejovú  za riaditeľku 

školy. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja  vymenoval do funkcie riaditeľky školy 

Mgr. Vieru Dzurejovú na obdobie rokov  2014-2019.   

 

Zmeny v zložení rady školy 

 

 V máji 2013 ukončila členstvo v rade školy Dominika Kinčeková z dôvodu ukončenia 

štúdia maturitnou skúškou. 28.10. 2013 sa novým členom rady školy za zástupcov žiakov stal 

Dominik Boldiš.  

 V októbri 2013 ukončili členstvo v rade školy poslanci NSK - PaedDr. Pavol Goga, 

Ing. Juraj Soboňa, Ing. Karol Zaťko a MUDr. Ján Paulík z dôvodu   konania volieb do vyšších 

územných celkov. Novozvolení  poslanci boli delegovaní na základe uznesenia č.100/2014 zo 

4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK, konaného dňa 19.05.2014  - PaedDr. Pavol Goga, 

Ing. Peter Baláž, Ing. Juraj Soboňa, Ing. Karol Zaťko.  

 

 

Zloženie rady školy 

  

Rada školy má v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 11 členov.  

 

Členmi rady školy  sú: 

a)  zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:    



       1. Mgr. Helena Kopecká 

       2. Mgr. Soňa Krajčíková 

b) zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov: 

  1. Miroslava Bratráneková  

c)  zvolení zástupcovia rodičov: 

       1. Ing. Eleonóra Bobošíková 

       2. Ing. Štefan Bencko 

       3. MUDr. Dagmar Novosadová-Martinu    

d) zvolený zástupca žiakov: 

       1. Dominik Boldiš 

e) delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:  

       1. PaedDr. Pavol Goga 

       2. Ing. Peter Baláž 

       3. Ing. Juraj Soboňa  

       4. Ing. Karol Zaťko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach  

- poradných orgánoch riaditeľa školy 

 

1.Predmetové komisie (PK): v školskom roku 2013/2014 pracovalo na škole  11 

predmetových komisií: 

 PK SJL -  Mgr. Zuzana Martišková;  PK ANJ/FRJ - Ing. Miriam  Harwood; PK 

NEJ/RUJ - Mgr. Zdenko Goga; PK VÝCH - Mgr. Marián Kišac; PK 

DEJ/NAS/OBN/EKN/PSY... - Mgr. Helena Kopecká; PK MAT - PaedDr. Ľubica Bebjaková;  

PK INF - Ing. Ida Valachová;  PK FYZ/TEC/CHE - Mgr. Igor Trepáč;  PK BIO/EKO - Mgr. 

Eva Kúdelová ;  PK  GEG - Mgr. Soňa Krajčíková;  PK TSV -  Mgr. Katarína Bakičová.  

Predmetové komisie  v tomto školskom roku pokračovali v ďalších inováciách  

školského vzdelávacieho programu najmä  v súvislosti s možnosťami využitia informačných 

technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 Spolupracovali na návrhu plánu kontinuálneho vzdelávania. Vzdelávacie programy 

boli orientované najmä na získanie profesijných  informačných kompetencií a na zvládanie 

pedagogických situácií.  

Pokračovala diskusia o postupe a kritériách pre autohodnotenie školy  a podielu práce  

predmetovej komisie  pri jej celkovom hodnotení.  

 

Do decembra 2013 bol značný podiel práce jednotlivých PK venovaný novej 

priestorovej dispozícii budovy, umiestneniu didaktickej a výpočtovej techniky, inštalácii 

výpočtovej techniky, súpisu inventáru a ďalším prácam, ktoré súviseli  s rekonštrukciou  

budovy. 

Zasadnutia predmetových  komisií sa uskutočnili 5 krát v priebehu školského roka. 

Operatívne sa predmetové komisie stretávali kvôli aktuálnym otázkam výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 

2. Pedagogické porady: 

Pedagogické porady sa konali po každom klasifikačnom období – t.j. 4x ročne a 

aktuálne otázky a problémy sme riešili pravidelne každý mesiac na  pracovných  poradách. 

Obsahom pracovných  porád boli pravidelné každoročné úlohy -  kritériá pre prijímacie 

skúšky, maturitné skúšky, oboznámenie sa s novou legislatívou, pokynmi a usmerneniami 

z OÚ v Nitre, z Ú NSK, doplnenie a prepracovanie niektorých interných smerníc a riešenie  

aktuálnych otázok. 



Pedagogická porada sa vyjadrovala a zaujímala stanoviská tak, ako jej to vyplýva 

z legislatívy – školského poriadku, vyhodnocovacej správy, plánu výkonov, školského 

vzdelávacieho programu, kolektívnej zmluvy, návrhu plánu kontinuálneho vzdelávania,  

prediskutovanie rôznych koncepčných materiálov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 

procesom, materiálov k pracovno-právnym vzťahom, materiálnych požiadaviek a  pod.  

Veľkú pozornosť  sme aj  v tomto školskom roku venovali otázkam bezpečnosti 

a ochrany zdravia, ochrane osobných údajov, civilnej ochrane  a  pod. 

Pedagogická porada ako metodický orgán riaditeľky školy umožňuje zamestnancom 

školy podieľať sa na riadení.  

 

3. Rada školy pri Gymnáziu, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany: 

pracuje podľa príslušnej legislatívy – jej činnosť  - viď príslušnú časť. 

 

4.Triedni učitelia 

V tomto školskom roku veľká časť práce 23 triednych učiteľov spočívala práve 

v organizačnej činnosti – zmeny v obsadení tried, zvýšený dohľad nad bezpečnosťou 

v priestoroch budovy a pod. Triedni učitelia zabezpečovali komunikáciu so zákonnými 

zástupcami žiakov, organizovali triedne exkurzie a školské výlety, spolupracovali 

s vyučujúcimi v triede, s výchovnou poradkyňou, s vedením školy tak, aby napĺňali ciele 

školy. 

  

5.Ročníkoví vedúci : spolupracovali  s vedením školy pri formulovaní všeobecnejších 

cieľov práce ročníka, koordinovali  komunikáciu vedenia školy  s triednymi učiteľmi najmä 

pri zabezpečovaní naliehavých    úloh. V školskom roku 2013/2014 pracovalo opäť  5 

ročníkových vedúcich. 

 

 

6. Žiacka školská rada 

Žiacka školská rada (ŽŠR) pracovala  v školskom roku  2013/2014  od 25.10. 2013 

v takomto zložení:  

Predsedníčka žiackej školskej rady: Barbara Miroslava Turečeková 

Podpredsedníčka žiackej školskej rady: Soňa Naštická II.B 

Tajomníčka žiackej školskej rady: Eva Minarovičová III.B 



Do Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany za zástupcov žiakov bol 

zvolený: Dominik Boldiš III.D 

Členovia žiackej školskej rady: Dominik Boldiš III.D, Ladislav Macko IV.C, Martin Činčura 

IV.B, Eva Minarovičová III.B, Adam Mojžiš IV.A, Matúš Beko IV.C, Adrián Kmeť VIII.OG, 

Soňa Naštická II.B.  

ŽŠR podporovala aktívne charitatívne zbierky, pripravovala organizačne podujatia 

mimovyučovacieho charakteru – imatrikuláciu, športový turnaj, mikulášsky program, 

prezentácie pred vianočnými sviatkami, študentskú kvapku krvi. 

Zástupcovia ŽŠR sa zúčastnili jednodňového workshopu  v Nitre -  Podpora 

participácie mládeže na stredných školách – žiacke školské rady – , ktorý organizovala 

Iuventa  v spolupráci  s  OŠMŠ a K   Ú NSK. 

 

   

 

7. Pracovné komisie  

 

Pracovné komisie ako metodické a poradné orgány riaditeľky školy pracujú podľa 

aktuálnej situácie – návrhy o prebytočnosti majetku, vyradení a likvidácie majetku,  návrhy vo 

verejnom obstarávaní a pod.  

V školskom roku 2013 / 2014 pracovala intenzívne vyraďovacia a likvidačná komisia, 

ktoré posudzovali návrhy na vyradenie pomerne veľkého množstva zastaraných učebných  

pomôcok, starého školského nábytku a pod.  

Prijímacia komisia pracovala  intenzívne činnosť najmä v období prijímacích skúšok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014 

 

 

Gymnázium  4-ročné 

 

Ročník 

Stav k 15. 09. 2013 Stav k 31. 08. 2014 

Počet 

tried 
Počet žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

Počet 

tried 
Počet žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

1. 
4 108 1 4 109 1 

2. 
4 120 0 4 119 0 

3. 
4 114 1 4 114 1 

4. 
4 120 2 4 120 2 

5. 
0 0 0 0 0 0 

Spolu 
16 462 4 16 462 4 

 

 

Gymnázium  8 –ročné 

 

 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2013 Stav k 31. 8. 2014 

Počet  

tried 
Počet žiakov 

Z  toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 
Počet žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

1. 
1 15 0 1 15 0 

2. 
1 14 0 1 14 0 

3 
1 14 0 1 14 0 

4. 
0 23 0 0 23 0 

5. 
1 0 0 1 0 0 

6. 
1 30 0 1 30 0 

7. 
1 28 1 1 28 1 

8. 
1 36 0 1 36 0 

Spolu 7 160 1 7 160 1 



 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počte 

úspešnosti uchádzača na prijatie 

 

 

d.1) Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých  žiakov 

 do 1. ročníka strednej školy 

 

Do ročníka Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijímacom 

konaní 

Počet prijatých  

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

4-ročné g. 

8-ročné g. 

 

1.ročníka  SŠ 

172 

20 

 

 

192 
 

153 

20 
 

 

173 

153 

20 
 

 

173 

153 

20 
 

 

173 
(60 nezapísaných) 

16(6 nezapísaných) 

0 
 

 

16 

 

 

 

d.3) V  školskom roku 2013/2014 bol záujem o štúdium na našej škole  opäť vyšší, 

ako bol určený počet možných prijatých uchádzačov podľa  plánu výkonov pre gymnázium so 

4-ročnou dĺžkou štúdia.  

 Všetci uchádzači v tomto prijímacom konaní konali prijímaciu skúšku  - podľa novely 

príslušnej legislatívy – okrem tých, ktorí  v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka  zo 

slovenského jazyka a literatúry a z matematiky dosiahli v obidvoch predmetoch úspešnosť 

90% a vyššiu. 

 Postup v prijímacom konaní bol včas zverejnený a všetci uchádzači boli zoradení do 

poradia podľa týchto kritérií.  

Situácia v prijímacom konaní sa v porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi  

opäť  nezmenila. V čase zápisu uchádzačov, ktorý si každá škola určuje sama, bola situácia 

mimoriadne náročná  na administratívne spracovanie. 

  Udržať záujem uchádzačov a kvalitne ich pripraviť pre pokračovanie v ďalšom štúdiu 

zostáva stále   najdôležitejšou  prioritou  školy.  

 

 

 

 

 



 

e) Údaje o výsledkoch  hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2013/2014 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola študijným priemerom zaradila medzi najlepšie  

v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

 

 

 

V prílohe 

 

 

 

 

Porovnávacia tabuľka dochádzky a prospechu 

 

 

 

Školský rok 

 

2005 

/ 

2006 

 

2006 

/ 

2007 

 

2007 

/ 

2008 

 

2008 

/ 

2009 

 

2009

/ 

2010 

 

2010 

/ 

2011 

 

2011 

/ 

2012 

 

2012 

/ 

2013 

 

2013 

/ 

2014 

Priemerný počet 

vymeškaných 

hodín na žiaka 

83,93 90,82 93,39 102,69 90,2 96,12 95,1 103,4 89,94 

Priemerný 

prospech za 

školu 

1,54 1,55 1,58 1,57 1,54 1,61 1,55 1,56 1,53 

 

 

 

 

 

Prehľad o správaní žiakov spolu za školský rok 2013/2014 

 

 

 

 

Znížená známka zo správania 

 

 

 2. stupeň 

 

3. stupeň 

 

 4. stupeň 

 

Vylúčenie 

  

1 

 

3 

 

         0 

 

         0 

 

 

 



 

 

e5) Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

 

 
 

 

 

 

 

 

Predmet Počet žiakov 

prihlásených na MS 

Z toho písalo 

EČMS 

Priemer školy 

v % 

 

Slovenský jazyk  a 

literatúra 

156 153 74,51% 

Anglický jazyk    B 2 141 133 60,8% 

Nemecký jazyk   B2 15 15 60,85% 

Matematika 47 40 63,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f) Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

 

 
 

 

        Gymnázium  so 4-ročnou dĺžkou štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gymnázium  s 8-ročnou dĺžkou štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I.A 7902 J gymnázium 

I.B 7902 J  gymnázium 

I.C 7902 J  gymnázium 

I.D 7902 J  gymnázium 

II.A 7902 J  gymnázium 

II.B 7902 J  gymnázium 

II.C 7902 J  gymnázium 

II.D 7902 J  gymnázium 

III.A 7902 J  gymnázium 

III.B 7902 5  gymnázium 

III.C 7902 J  gymnázium 

III.D 7902 J gymnázium 

IV.A 7902 J  gymnázium 

IV.B 7902 J  gymnázium 

IV.C 7902 J  gymnázium 

IV.D 7902 J  gymnázium 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I. OG 7902 J gymnázium 

II.OG 
 

7902 J gymnázium 

III.OG  
 

7902 J gymnázium 

IV.OG  
 

7902 J gymnázium 

V.OG 0 

VI.OG 
7902 5 gymnázium 

73 -  cudzie jazyky 

VII.OG 
7902 5 gymnázium 

10 - biológia a chémia 

VIII.OG 
7902 5 gymnázium 

10 - biológia a chémia 



Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

 
  V prílohe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g1) Zoznam učiteľov, ich aprobácia 

 

P.č. Meno, priezvisko, titul Aprobácia P.č. Priezvisko, meno, titul Aprobácia 

1. Katarína Bakičová, Mgr. TSV-GEG 45. Ida Valachová,Ing.  

 

INF 

 

2. Eva Kahanová Bašková, Mgr. NAB/evanj./ 46. Helena Venclová, Mgr. 

 

SJL-NAS 

 

3. Ľubica Bebjaková, PaedDr. MAT - INF 

 

47. Zuzana Vilinová,Mgr.  

 

SJL-NAS 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Zuzana Bujnová,Mgr. 

Ľubica Candráková,Mgr. 

Helena Činčurová,Mgr. 

Anna Deviatková, Mgr. 

Edita Doležajová,Mgr.  

Viera Dzurejová,Mgr. 

SJL-VYV 

ANJ-DEJ  

SJL-NEJ 
RUJ-GEG-ANJ 

BIO-TSV  

SJL-FRJ 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

Edita Voigtová,Mgr. 

Darina Wiedermannová, PhDr. 

Štefan Zvala,Mgr. 

Miloš Zárecký, Mgr. 

Bohuslava Margová,Mgr./MD/ 

Pavol Goga ,PaedDr. 

/verejná funkcia/ 

SJL-DEJ-NEJ 

NEJ-RUJ-ANJ 

SJL-DEJ 

NEJ 

DEJ-OBN 

SJL- DEJ 

 

10. 

11. 

Katarína  Dřízhalová, Mgr. 

Andrea Gajdošová,Mgr. 

CHE 

BIO-NAB-ETV 
    

12. Katarína Gajdošová,Mgr. (MD) 

 

ANJ-NEJ  

 

   

13. 

14. 

15. 

Janka Geršiová, PaedDr. 

Zdenko Goga,Mgr. 

Andrea Haninová,Mgr. 

BIO-TSV 

TEV-NEJ 

ANJ 

   

16. Miriam Harwood, Ing. 

 

ANJ-EKN 

 

   

17. Eva Jurčová, PhDr. ANJ 

 

   

18. 

19. 

Jana Jankechová,Ing. Mgr. 

Marián Kišac,Mgr. 

EKN-NAB-FRJ 

NAB-GEG-DEJ  
   

20. Helena Kopecká,Mgr DEJ-NAS 

 

   

21. Milan Krajčík, Mgr. OBN-GEG    
22. 

23. 

Soňa Krajčíková,Mgr. 

Rudolf Krošlák, Mgr. 

MAT-GEG 

MAT-INF-FYZ 
   

24. 

25. 

Eva Kúdelová,Mgr. 

Miriam Marková,Mgr. 

BIO-MAT 

SJL-HUV 

   

26. 

27. 

Zuzana Martišková,Mgr. 

Ľudmila Matejovičová,Mgr. 

 

SJL-VYV 

MAT-INF-DEG 

 

   

28. 

29. 

30. 

Marta Milatová,Mgr. 

Marián Pavlík,Mgr. 

Miroslava Pavlíková,Mgr. 

 

SJL-HUV 

TSV-GEG 

TSV-RUJ 

 

   

31. Vladimír Peterka,Mgr. 

 

TSV-GEG 

 

   

32. Pavel Petrina,Mgr. TSV-ETV-BV    



33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

Igor Rybanský,Mgr. 

Peter Rybanský,Mgr. 

Alžbeta Rybnikárová,Mgr. 

Katarína Shánělová,Ing. 

Lucia Slivková, Mgr.(MD) 

Katarína Svoradová, Mgr. 

Alena Szabová,RNDr. 

Ľubica Tkadlecová,RNDr. 

Nora Kleinová,Mgr.  

Igor Trepáč,Mgr. 

Jarmila Trepáčová,RNDr. 

Hana Urminská,Mgr. 

TEV-BV 

MAT-FYZ 

BIO-PSY-INF 

ETV-STR 

DEJ-NEJ 

ANJ 

MAT-BIO 

CHE-GEO 

NEJ - ANJ 

MAT-FYZ 

MAT-DEG 

ANJ-RUJ 

 

 

 

g2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2013/2014 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Fyzika 1 

Ekológia 1 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

       

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Adaptačné 

vzdelávanie 
1 1 0 0 

Aktualizačné  + 

inovačné 
prihlásení 8 + 22 26 0 0 

Funkčné inovačné prihlásení 1 0 1 0 

Ostatné vzdelávanie  -  

Prípravné atestačné 
prihlásení  8 0 2 2 

Individuálne 

vzdelávanie + 

vzdelávanie 

organizované školou 

všetci pedagogickí  

zamestnanci  
pokračujú všetci 

 

 

Doplnenie tabuľky k 31.08.2014 

 

 

49 - členný učiteľský zbor má takmer 100% kvalifikovanosť. Všetci učitelia majú 

vysokoškolské vzdelanie v predmete,  ktorý vyučujú.  V pedagogickom  zbore je: 10 

vyučujúcich s aprobáciou SJL, 9 vyučujúcich   s aprobáciou ANJ, 2 vyučujúce  s aprobáciou 



FRJ,  6 vyučujúcich  s aprobáciou NEJ,  4 vyučujúce  s aprobáciou RUJ, 5 vyučujúcich  

s aprobáciou DEJ, 4 vyučujúce  s aprobáciou OBN, 7 vyučujúcich  s aprobáciou GEG, 2 

vyučujúce  s aprobáciou VYV, 2 vyučujúce  s aprobáciou HUV, 4 vyučujúci  s aprobáciou 

NAB, 3 vyučujúci s aprobáciou  ETV, 9 vyučujúcich s aprobáciou MAT, 5 vyučujúcich   

s aprobáciou INF, 4 vyučujúci  s aprobáciou FYZ,  2 vyučujúce  s aprobáciou CHE, 6 

vyučujúcich   s aprobáciou BIO, 9 vyučujúcich   s aprobáciou TSV, 2 vyučujúce  s aprobáciou 

EKN, 2 vyučujúce  s aprobáciou DEG, 1 vyučujúca  s aprobáciou STR, 1 vyučujúca  

s aprobáciou PSY. 

Tri predmety má v aprobácii 10 vyučujúcich, 4 vyučujúci  môžu odborne vyučovať 1 

predmet.  

Priemerný vek pedagogických zamestnancov je 47 rokov.  

Z uvedeného počtu pedagogických zamestnancov absolvovalo I. atestáciu 28, II. 

atestáciu 9 pedagogických zamestnancov. 

Kontinuálne vzdelávanie  so získaním 30 kreditov a 6% kreditovým príplatkom  

absolvovalo 14 pedagogických zamestnancov;   60 kreditov a 12% kreditový príplatok získalo 

21 pedagogických zamestnancov. 

Administratívu, hospodárenie, personalistiku a prevádzku zariadenia zabezpečuje už 

niekoľko rokov stabilne 11 nepedagogických zamestnancov –  4 technicko-hospodárski 

zamestnanci a 7 prevádzkových zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) Údaje o aktivitách  a prezentácii školy na verejnosti 

 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 

September 2013 
 

- MS v mimoriadnom skúšobnom období 

-Cvičenia  ochrana  života a zdravia I. OG, II.OG, III.  

  OG, IV.OG,  VI. OG, I. roč., II. roč. 

-Projekt CHIPS 

-Prednáška  s pedagogickým pracovníkom Provozně  

  ekonomickej fakulty (PEF) Mendelovej univerzity  

  v Brne  (výber žiakov 4. roč.) 

-Triedne schôdzky rodičovského združenia - 1. ročník,  

  I. OG 

-Stretnutie s odborným zamestnancom Slovenského   

  inštitútu vzdelávania – propagácia kurzov vzdelávania  

- Pracovné  stretnutie predsedov PK TSV – OÚ Nitra 

 

September 2013 
 

-Letná univerzita pre stredoškolákov STU - Bratislava 

-Súťaž Kalokagatia - Duchonka 

-Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu – Krušovce 

-Vyhodnotenie literárnej súťaže - Bratislava 

-Biela Pastelka 2013 - Topoľčany 

-Zbierka Ligy za duševné zdravie - Topoľčany 

 

 

Október 2013 

 

-Triedne exkurzie v regiónoch SR -  I.OG –  VIII.OG, 1.  

  roč. –  4. roč. 

-Beseda so spisovateľkou Drahomírou  Pechočiakovou 

-Triedne schôdzky rodičovského združenia  

-Odborná exkurzia Osvienčim  

-Medzinárodný veľtrh – Akadémia 2013 –  

 Bratislava 

-Školské kolo – Technická olympiáda 

-Voľby do žiackej školskej rady 

-1. zasadnutie ŽŠR 

 

Október 2013 

 

-Seminár – Bezpečne na internete - Nitra 

-Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu – Krušovce 

-Zbierka – Lienka pomoci 2013 Topoľčany 

-Beseda s predsedom NSK – doc.Ing. M. Belicom PhD. 

-Plavecká štafeta – Topoľčany 

-Celoslovenská konferencia rusistov - Bratislava 

-Celoslovenské kolo Mladý záchranár – Turany 

-Seminár zo SJL - Nitra 

-Divadelné predstavenie v anglickom jazyku –  

  Peter Black  Topoľčany  

-Seminár – Olympiáda ľudských práv - Vráble 

-Porada výchovných poradcov - Topoľčany 

-Mladý moderátor – Nitra 

-Okresné kolo v šachu ZŠ CVČ Topoľčany 

-Konferencia o výchove Nitra 

-Okresné kolo ZŠ v bedmintone Topoľčany 

-Okresné kolo SŠ v bedmintone 

-Vyhodnotenie literárnej súťaže Veľký Krtíš 

-Okresné kolo viacboj všestrannosti Topoľčany 



 

November 2013 
 

-Študentská kvapka krvi 6. 11. 2013 

-Imatrikulácia v Dome kultúry v Topoľčanoch 18. 11.  

  2013 

-Workshop Komprax  

-Školské kolo ZENIT v programovaní 

-Stretnutie s odborným riešiteľom pre zabezpečenie  

  zážitkových programov na regionálnej úrovni pre  

  Nitriansky samosprávny kraj – propagácia národ.  

  projektu KOMPRAX    (výber žiakov 1.  ročníka ) 

-Odborná exkurzia NBV – Nitra 

-Beseda s grafológom Petrom Bakayom – UKF Nitra 

-Odborná exkurzia z chémie – Trenčianska Teplá –   

 cukrovar výber žiakov  

-Prednáška so zamestnancom agentúry InterStudy –   

  možnosti  univerzitného štúdia v zahraničí – výber   

  žiakov 

-Zbierka pre ZAFRON – People for people Ľudia  

  ľudom 

-IBobor – súťaž v informatike 

-Školské kolá olympiády v ANJ 

-Odborná exkurzia  NEJ Viedeň – výber školy 

-Školské kolá olympiády v SJL 

-Workshop KOMPRAX – Mladý žurnalista – Alena  

  Lacyková Krčová (žurnalistka), Marek Rehák (grafik  

  a dizajnér) 

-Stretnutie s pracovníkmi Strojníckej fakulty STU  

  Bratislava –  Doc. Ing. R. Fekete PhD. a Ing. P.   

  Peciarom. a výkonným riaditeľom firmy NOVING  

  s.r.o. Ing. T. Michálekom -  prezentácia firmy a fakulty  

  – výber žiakov 4. ročník 

-Prednáška CPPPaP Topoľčany „Aj učiť sa treba vedieť  

  učiť“ I.A - PhDr. J. Pilková, I.B,C – PhDr. J. Hašanová 

-Prednáška CPPPaP Topoľčany „Už som stredoškolák“ 

 I.OG – Mgr. A. Hanáková  

 

November 2013 
 

-Zbierka Hodina deťom - Topoľčany 

-Okresné kolo SŠ vo florbale (chlapci/dievčatá) -    

  Topoľčany 

-TOPVEDAM – súťaž prírodovedných predmetov 

-Šoltésové dni – FYZ - Bratislava 

-Fyzikálny náboj Bratislava 

-TOPVEDAM – súťaž prírodovedných predmetov  

  Topoľčany 

-Vyhodnotenie literárnej súťaže Jurinova jeseň Čadca 

-Roadshow – Moderný učiteľ 2013 – Prievidza 

-XXIV. Študentské športové a kultúrne dni Topoľčany 

-Krajské kolo SŠ v bedmintone – Šurany 

-Divadelné predstavenie 8 rozhnevaných žien MsKS    

 Topoľčany 

-B-Day súťaž z MAT – Nitra 

-Seminár k projektu – Škola, kde práva deti fungujú –  

  Liptovský Ján 

-Burza informácií  - Topoľčany 

-Recitačná súťaž A slovo bolo u Boha – Topoľčany 

-Recitačná súťaž Beniakove Chynorany – Topoľčany 

-Majstrovstvá okresu vo FUTSALE 

-Krajské kolo vo florbale SŠ chlapci Levice 

-Krajské kolo vo florbale SŠ dievčatá Levice 

-Seminár z dejepisu – Odkrývanie minulosti –  

   MsÚTopoľčany 

-Beseda – reportáže z ciest po Ázii s fotografkou  

  Máriou  Candrákovou – TOS Topoľčany 

 

 



 

December 2013 

 

-Prezentácia štúdia na fakultách Masarykovej univerzity  

 Brno – výber žiakov 4. ročník + VIII. OG 

-Prezentácia Fakulty chemickej a potravinárskej  

  technológie  STU Bratislava – Ing. V. Illeová PhD. 

-Odborná exkurzia  Viedeň – výber školy 

-Triedna exkurzia I. OG 

-Deň otvorených dverí pre rodičov a žiakov  5. a 9.   

  ročníka 

-Informačné popoludnie pre rodičov  

-Súťaž o najkrajší adventný veniec 

-Stretnutie s bývalými zamestnancami 

-Mikuláš na škole 

-Prezentácia Technickej fakulty SPU Nitra 

-Školské kolá olympiády v ANJ, NEJ, RUJ, GEG, SJL 

 

December 2013 

 

-Okresné kolo technickej olympiády - Topoľčany 

-Okresné kolo basketbal chlapcov Topoľčany 

-Okresné kolo basketbal dievčat Topoľčany 

-Krajské kolo Zenit Levice 

-Vyhodnotenie súťaže Literárna Senica L.     

  Novomeského 

-Florbalová liga Topoľčany 

-Okresné kolo v stolnom tenise Topoľčany 

-Vyhodnotenie súťaže – Mladý prekladateľ UKF Nitra 

-Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka  

  Topoľčany 

-Vianočný bridžový turnaj Trnava 

 

 

 

 

Január 2014 
 

-Lyžiarsky kurz – Donovaly – 1. ročník + III. OG 

-Olympiáda NEJ, ANJ  – okresné kolo 

-Olympiáda BIO  – školské kolo 

 

Január 2014 

 

-Krajské kolo matematickej olympiády - Nitra 

-Florbalová liga – pokračovanie Topoľčany                     

-Okresné kolo hádzaná chlapci Topoľčany                              

-Okresné kolo hádzaná dievčatá Topoľčany       

-Informačný deň Erazmus Nitra   

-Šaliansky Maťko TOS Topoľčany  

-Okresné kolo matematickej olympiády Topoľčany 

 

Február 2014 

 

-Beseda s pedagogickým pracovníkom STU Bratislava 

-Beseda s prodekanom Fakulty sociálnych vied UCM  

 Trnava 

-ÚPSVaR – prednáška s  Ing. Š.Bakaľárom – oddelenie   

  informatiky a štatistiky 

-E-testovanie  

-Mestský úrad Topoľčany – stretnutie s primátorom Ing.  

  P. Balážom a viceprimátorom JUDr. Lisým 

-Návšteva knižnice – beseda s Mgr. Kráľovou 

-Beseda s pedagogickým pracovníkom Ekonomickej  

 univerzity BA – Ing. Bolek 

-Prednáška národných porovnávacích skúšok Scio p.  

 Hllaváčová 

-Deň otvorených dverí pre žiakov 5. ročníka ZŠ a pre    

 verejnosť 

 

Február 2014 

 

-Krajské kolo fyzikálnej olympiády Nitra 

-Olympiáda DEJ  – okresné kolo Topoľčany                  

-Krajské kolo Olympiáda ľudských práv Vráble 

-Olympiáda GEG – okresné kolo Topoľčany 

-Krajské kolo olympiády zo SJL Nové Zámky 

-Krajské kolo olympiády v ANJ – Vráble 

-Krajské kolo biologickej olympiády  Nitra 

-Krajské kolo v stolnom tenise Nitra 

-Olympiáda  NEJ – krajské kolo Nitra 

-Florbalová liga                                    

-Školenie predsedov predmetových maturitných   

  komisií Nitra 

-Seminár ŠPÚ Bratislava 



 

Marec 2014 
 

-Prezentácia – Technická fakulta SPU Nitra 

-Beseda s módnou návrhárkou Michaelou Ľuptákovou 

-Odborná exkurzia z MAT Bratislava 

-Odborná exkurzia STU, Bratislava 

-EČ a PFIČ MS 2014 zo SJL, ANJ, NEJ a MAT 

-Klokan a Matematický expert – školské kolo 

-Workshop – Možnosti zahraničných pobytov  

  s podmienkou zahraničnej práce 

-Triedne schôdzky rodičovského združenia 

-Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 

-Beseda s pracovníčkou Úradu práce  sociálnych  vecí  a  

  rodiny -   4. ročník 

 

Marec 2014 

 

-Jazykový kvet Nitra 

-Okresné kolo volejbal chlapci Topoľčany 

-Okresné kolo volejbal dievčatá Topoľčany 

-Olympiáda FYZ – okresné kolo Topoľčany                      

-Olympiáda CHE – okresné kolo  Topoľčany               

-Olympiáda FRJ – krajské kolo Nitra 

-Krajské kolo matematickej olympiády Nitra 

-Okresné kolo Pytagoriády Topoľčany 

-Hviezdoslavov Kubín  Topoľčany 

-Vyhodnotenie súťaže Plagát roka Nitra 

-KK olympiády z RUJ  Nové Zámky 

-Top Talent Topoľčany 

-Olympiáda GEG – krajské kolo Zlaté Moravce 

-Celoslovenské kolo OĽP Modra 

-Florbalová liga – pokračovanie  Topoľčany                 

-Odborný seminár z ANJ Topoľčany 

-Krajské kolo volejbal Nitra                      

-Olympiáda  ANJ – krajské kolo Vráble 

-Okresné kolo biblickej olympiády Topoľčany 

-Čo vieš o hviezdach TOS Topoľčany 

-Konferencia Odborového zväzu Trnava 

-Deň učiteľov Nitra 

 

Apríl 2014 

 

- E-testovanie žiakov 2. ročníka  

-Informačné popoludnie 

-Družobné stretnutie Otrokovice 

-Odborná exkurzia zo SJL – návšteva divadelného  

   predstavenia 

-Odborná exkurzia z ANJ, návšteva divadelného  

  predstavenia   v ANJ – Bratislava 

-Prednáška s odborníkmi z oblasti  finančnej  

  gramotnosti 

-Odborná exkurzia z FRJ - Paríž 

-Odborná exkurzia z BIO – Tesárske Mlyňany 

-Odborná exkurzia zo SJL Brodzany, Uhrovec 

-Odborná exkurzia z CHE - Bratislava               

-Účasť na súdnom pojednávaní – NAS – 4. roč. TO 

-Beseda s Ing. Jozefom Kollárom PhD. poslancom NR    

  SR 

-Beseda s K. Neveďalovou – poslankyňou Európskeho  

  parlamentu, členkou výboru pre kultúru a vzdelávanie  

 

 

Apríl 2014 

 

-Seminár KOMPRAX Topoľčany 

-Hviezdoslavov Kubín  Topoľčany 

-Seminár o školských knižniciach Nitra 

-Školské majstrovstvá SVK florbal SŠ Bratislava 

-Súťaž o olympizme Šahy 

-Krajské kolo CHE olympiády Nitra 

-Vyhodnotenie matematickej súťaže B-Day Nitra 

-Liga proti rakovine  - Deň narcisov                      

-Mladý Európan – Nitra 

- Jazykový kvet Nitra 

-Okresné kolo CHE olympiády Topoľčany 

-Futbal dievčatá – okresné kolo  - Topoľčany                         

-Futbal chlapci  – okresné kolo                    

-Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín  TOS Topoľčany 

-Školenie – Žiacka školská rada Nitra 

-Celoslovenské kolo GEG olympiády - Bratislava   

-Čo vieš o hviezdach – krajské kolo - Nitra                                                               

-Čo vieš o hviezdach – krajské kolo - Nitra                                                               

-Župná olympiáda SŠ Trnava 

-Mladý tvorca – Nitra 

-SOČ – krajské kolo Nitra 

-Okresné kolo MAT olympiády Topoľčany 

-Čo vieš o hviezdach – okresné kolo  - Topoľčany 



 

Máj 2014 

 

- Účelové cvičenia I. OG- VI. OG, 1. – 2. roč.  

-Prijímacie skúšky do 1.roč. a I. OG 

-Otvorená hodina z ANJ – I. OG Mgr. Svoradová 

-Maturitné skúšky – ÚFIČ  

-E-testovanie žiakov II. ročníka 

- Kurz OŽZ  3. ročník  

-I. OG – IV. OG  ukážka výcviku policajných psov 

-1. -  2. ročník Hodina dejepisu naživo – skupina  

  historického  šermu Bojník 

- Návšteva kasární v Topoľčanoch – 3. ročník 

- Projekt CHIPS – I. OG – IV. OG  

-Návšteva Štátneho archívu v Topoľčanoch - 1. ročník 

-Verejné korčuľovanie – výber žiakov 

- Film  Banícky chlebíček - beseda s režisérom  

  filmu Romanom Fábianom 

-Tribečské múzeum výstava ŠTB -  VI. OG  

-Prednáška CPPPaP  Mgr. Klačanská  VII. OG 

-ÚPSVaR prednáška -  Zdroje nelátkových závislostí –  

  počítač, internet, mobil - Mgr. Siget 

-ÚPSVa R prednáška s PhDr. Riečicovou  4. ročník 

 

Máj 2014 

 

-Slávik Slovenska – spev ľudových piesní 

-Celoslovenské kolo dejepisnej olympiády Bratislava 

-Florbalová liga 

-Mladý záchranár – súťaž CO - Topoľčany      

-Jazykový kvet Nitra 

-Krajské kolo FYZ olympiády Nitra 

-Olympiáda CHE kat. B – krajské kolo - Nitra 

-Vyhodnotenie literárnej súťaže Trnava 

-Okresné kolo florbal ZŠ chlapci Topoľčany 

-Úsmev ako dar - Topoľčany 

-Súťaž družstiev v prvej pomoci Červený kríž  

  Topoľčany 

 

 

 

Jún 2014 
 

-Školské  výlety v regiónoch SR  

-Beseda s Mgr. Hanákovou  

-ÚFIČ MS 2014 – predsedovia PMK na iné školy  

  v rámci   mesta 

 

 

Jún 2014 
 

-Oceňovanie žiakov NSK Nitra 

-Vyhodnotenie literárnej súťaže - Nové Zámky 

-Školenie INF – Škola na dotyk LIVE Bratislava 

-Vyhodnotenie literárnej súťaže- Nitra 

-Župná kalokagatia - Nitra     

-Župná olympiáda SŠ Trnava 

-Ekonomická olympiáda Zlín 

-Vyhodnotenie KK FYZ olympiády Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

 

 

 

 

Výsledky v  prílohe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



j) Údaje o projektoch, do ktorých sa  škola zapojila v školskom roku 2013/2014 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Rekonštrukcia budovy gymnázia v Topoľčanoch– z  EÚ február  2012 november 

2013 

ukončený 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Digipedia 
január 2014  pokračuje pokračuje 

MŠ VV a Š  SR odbor vládnych štipendií, akademických 

mobilít a krajanov – dvojtýždňová stáž v Ruskej federácii na 

Štátnom inštitúte ruského jazyka  A.S. Puškina v Moskve  

1 vyučujúca RUJ 

31.03.2014 14.04.2014 úspešne 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno 

– vzdelávacie predmety 
september 2013  úspešne 

Podpora participácie mládeže na stredných školách – žiacke 

školské rady – Iuventa  v spolupráci  s  OŠMŠ a K   Ú NSK 

apríl  2014 apríl  2014 úspešne 

Medzinárodná štúdia FIRSTMATH  

(spolupráca pri realizácii medzinárodnej štúdie zameranej na 

výskum pedagogickej praxe začínajúcich učiteľov MAT 

apríl  2014 apríl  2014 úspešne 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách - 

ESF 

september 2009 pokračuje úspešne 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách  s využitím elektronického testovania 

máj 2013 pokračuje úspešne 

Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch Vzdelávanie - 

holocaust, návšteva Izraela - múzeum Yad Vashem - 

Medzinárodná škola pre výučbu holokaustu 

  úspešne 

Medzinárodné športové stretnutie v Mazingabe – partnerské 

mesto Topoľčian  - žiaci a pedagogickí zamestnanci  školy 

reprezentujú mesto  v športových aktivitách 

júl 2014   

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 

 

 pokračuje úspešne 

Bezpečný návrat domov – podpora projektu zameraného na 

prevenciu rizík v dopravnom správaní mládeže – 

v spolupráci  s ÚVZ SR   

január 2014 jún 2014  úspešne 

Študentská kvapka krvi v spolupráci s Červeným krížom v 

Topoľčanoch 

   

Liga proti rakovine priebežne pokračuje úspešne 

Onkologická výchova na školách 2010 pokračuje úspešne 

Červené stužky (ochrana zdravia) 2010 pokračuje úspešne 

Modrý gombík priebežne pokračuje úspešne 

Biela ceruzka priebežne pokračuje úspešne 

Mladý tvorca  apríl 2014 apríl 2014 úspešne 

Keď ešte v telke nebolo sto programov -  literárna  súťaž   úspešne 

Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom  využíva sa na 

výučbu TSV 

a 

mimovyučovacie  

aktivity 

 úspešne 

 

 



k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole  

 

 

  V školskom roku 2013/2014 bola na škole vykonaná  tematická inšpekcia  - Súlad 

štátneho vzdelávacieho programu  so školským vzdelávacím programom. 

 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

 

Budova školy bola stavaná účelovo ako vzdelávacia inštitúcia. Riešenie vnútorných 

priestorov je optimálne pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. Je v nej 22 klasických 

učební, 2 biologické laboratóriá, 2 laboratóriá pre fyziku, 2 pre chémiu, 3 odborné učebne pre 

cudzie jazyky, 2 pre informatiku. Po 1 odbornej učebni majú k dispozícii aj vyučujúci 

slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, matematiky  a etickej výchovy. Na 

výučbu telesnej výchovy    slúžia 2 telocvične, 1 posilňovňa, moderné viacúčelové ihrisko 

s umelým povrchom a športový areál na školskom dvore. 

V škole nie sú priestory pre školskú jedáleň. Určené stravovacie zariadenia je Stredná 

odborná škola na Ul. T. Vansovej v Topoľčanoch.  

Každá predmetová komisia má svoj vlastný kabinet. Dve miestnosti sú využívané 

školskou knižnicou. Pre pracovné porady, stretnutia pracovného charakteru, 

besedy, prednášky a podobné aktivity slúži zborovňa. V budove nie je miestnosť, napr. aula, 

kde by sa mohli stretnúť všetci žiaci. Nedostatok priestorov, najmä v súvislosti s možnosťami 

zariadiť modernou výpočtovou technikou a IT technológiami ďalšie učebne, sme riešili 

návrhom na využitie priestorov v podkroví školy – realizované v projekte.  

Priestorové a materiálne podmienky školy možno hodnotiť ako štandardné, 

vyhovujúce potrebám realizácie školského vzdelávacieho programu a mimoškolským 

aktivitám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

Kalendárny  rok 2013 
 

1/ Dotácie zo štátneho rozpočtu 
 

Gymnázium, Ul.17. novembra 1180,  Topoľčany  je rozpočtová organizácia,  má od 1.9. 2013 

23 tried , z toho 7 tried 8-ročného gymnázia s 160 žiakmi a 16 tried 4-ročného gymnázia so 

463 žiakmi spolu k 31.12.2013 bolo 623 žiakov. 

Finančné prostriedky  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zasielal škole  na účet 

v Štátnej pokladnici, Bratislava, prenesené kompetencie, do 31.12.2013  v celkovej sume  

1 034.769,48€ 

z toho   

mzdy                                       600.046,00 €                                                                                                            

odvody                                    220.947,20 €                                                                                          

tovary a služby                        130.038,24 €                                                                                  

bežné transfery                          10.453,50 €                                                    

kapitálové výdavky                   73.284,54 €                                                  

 

A/ Príjmy  

236   Príjmy celkom   8.074,17€ 

 212  Z prenájmu  

  212002 z toho       : z   prenájmu pozemkov  3.338,81 € 

  212003                    z   prenájmu budov  1.128,77 € 

 223  Z predaja - stratené učebnice, za zberné suroviny     190,70 € 

 243  Z fin. hot. /úroky z účtov banke/       15,60 € 

 292  Z dobropisov /preplatky z min. roka /  2.029,41 € 

 312  Granty - súťaže     383,24 € 

 312  Granty - mimorozpočtové zdroje     987,64 €      

 

Všetky príjmy boli odvedené na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

B/ Výdavky 

600   Bežné výdavky 1 034.769,48€ 

 610  Mzdy 600.046,00€ 

 620  Odvody 220.947,20€ 

 630  Tovary a služby 130.038,24€ 

  631 Cestovné        997,37€ 

  632 Energie / plyn, voda, elektrina, poštové služby/   52.377,19€ 

  633 Materiálové výdavky   16.150,65€ 

  634 Dopravné         980,48€ 

  635 Opravy a údržba   17.436,30€ 

  636 Nájomné          54,00€ 

  637 Ostatné služby   42.042,25€ 

 640  Transfery     

  642 Transfery fyzickým osobám    10.453,50€ 

     



700   Kapitálové výdavky  73.284,54 € 

  717 Rekonštrukcia a modernizácia  73.284,54 € 

   Celkom 1 034.769,48€ 

 

V roku 2013   predstavoval  priemerný evidenčný počet  zamestnancov 58,3 , 

priemerná hrubá mzda zamestnancov školy bola    857,70 €. 

V roku 2013 bola priemerná hrubá mzda pedagogických  zamestnancov 949,70  €,  

priemerná hrubá mzda nepedagogických  zamestnancov bola  473,80  €. 

 

C/ Pohľadávky  sme  mali vo výške 2.290,11 € /nezaplatená faktúra za prenájom pozemku /                                     
         
D/ Neuhradené faktúry k  31.12.2013   

    Žiadne 

 

 

2/ Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným  zabezpečením školy      

    od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť .   

    Žiadne  
 

3/ Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení    

     podľa finančných  aktivít: 

    

     Počet vzdelávacích poukazov v roku 2013  bol 3.228 ks  t.j. v priemere 323 ks mesačne. 

     Dotácia na vzdelávacie poukazy v roku 2013  bola 9.361,20 €.   

     Povolené vyčerpanie  prostriedkov   bolo   9.361,20 €    t.j.  2,90 €  za  1 poukaz. 

     Skutočné čerpanie na vzdelávacie poukazy: 

- vyplatené vedúcim záujmových krúžkov na mzdách 6.422,00€ podľa krúžkov /16 

krúžkov/,     

- odvody zo miezd   a materiálna podpora záujmových krúžkov 2.939,20 €  -   použité na 

nákup učebných pomôcok  a bežného materiálu.                                                                                                                    

       

4/Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov  žiakov,          

   právnických osôb alebo fyzických osôb  a  spôsob ich použitia v členení podľa     

   finančných aktivít:  

    

Finančné prostriedky získané za výborné výsledky žiakov 1.200,00 € . Použité na 

nákup  odborných kníh pre cudzie jazyky a materiálne vybavenie výučby cudzích jazykov.    

   



Finančné prostriedky  alebo materiálne vybavenie získané od  Rodičovského združenia pri 

Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

 

 Z prostriedkov  

Rodičovského združenia  

pri Gymnáziu, Ul. 17. 

novembra 1180, 

Topoľčany 

Z  2% zaplatenej dane 

Knižné a finančné odmeny 

žiakom za výborný prospech a  

výsledky v olympiádach 

a športových súťažiach 

 

 

1332,65 € 

 

Doprava na lyžiarsky kurz 1403,00 €  

Imatrikulácia – prenájom  

domu kultúry 

193,15 €  

Cestovné , štartovné  na 

súťažiach 

487,56 €  

Ostatné príspevky  ( stužkové 

slávnosti  a pod.)  

5391,58 €  

   

Šatňové skrinky 123,37€ 1 451,98 € 

Multimediálna zostava  519,80 € 

Spolu 8 931.31 € 1971,78 € 
 

 

                                                                                                      

5/ Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:   

     Žiadne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský      

rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

 

Hlavné ciele pre školský rok 2013/2014 

 

- realizovať na kvalitnej úrovni  ciele  školského vzdelávacieho programu  pre gymnázium 

so 4-ročnou dĺžkou štúdia a školského vzdelávacieho programu  pre gymnázium s 8-

ročnou  dĺžkou štúdia; 

       splnené 

- pokračovať  v tvorbe školského vzdelávacieho programu – dopracovať  koncepcie 

voliteľných  hodín v súvislosti  s organizáciou vyučovania, rozpracovať vzdelávacie 

stratégie  na konkrétne predmety a ročníky; 

splnené, čiastočne splnené 

- realizovať  úlohy podľa POP pre školský rok 2013/2014;  

       splnené 

- pokračovať  v definovaní a  vypracovaní  interných kritérií na hodnotenie kvality 

výchovy a vzdelávania ;  

       čiastočne splnené 

- posilniť spoluúčasť žiackej školskej rady v niektorých oblastiach výchovno-

vzdelávacieho procesu; 

čiastočne splnené 

- efektívne plánovať kontinuálne vzdelávanie v súlade so zámermi školského 

vzdelávacieho programu – využívanie IT technológií; 

splnené  

- pracovať a hľadať cesty na zvýšení záujmu uchádzačov o štúdium na našej škole 

s dôrazom na gymnázium s 8- ročnou dĺžkou štúdia; 

       čiastočne splnené  

- zvýšiť zapojenie žiakov do predmetových olympiád v prírodovedných predmetoch  

a dosiahnuť v nich výraznejšiu úspešnosť; 

čiastočne splnené  

- udržať záujem žiakov o mimoškolské aktivity; 

splnené 

- zapojiť sa do niektorého z medzinárodných projektov a prostredníctvom neho umožniť 

žiakom  medzinárodnú výmenu; 



nesplnené 

- zainteresovať všetkých zamestnancov na  dokončení rekonštrukčných prác -  

premiestňovanie školského nábytku, riešenie výučby v improvizovaných priestoroch 

a pod.  

splnené 

- vytvárať pre zamestnancov školy príjemné pracovné prostredie  s tvorivou atmosférou 

     splnené.  

 

Rekonštrukcia budovy   školy v tomto školskom roku úspešne pokračovala. Vyžiadala 

si veľkú ústretovosť a toleranciu od všetkých zamestnancov  a žiakov. Ovplyvnila prácu 

školy, ale hlavné úlohy sa nám podarilo uskutočniť. Budova bola  skolaudovaná 30.12.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Silné stránky: 

- tradícia školy – vznik  školy v roku 1936 

- stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický kolektív   

- skutočný záujem veľkej väčšiny zamestnancov o prácu a dobré meno školy 

- široká ponuka aktivít a podujatí ako súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu  - 

exkurzie, odborné exkurzie zamerané na spoznávanie slovenských a európskych 

lokalít, tradícií a súvislostí, stretnutia s významnými osobnosťami a pod. 

- ponuka širokej voľby voliteľných predmetov 

-  ústretovosť k špeciálnym potrebám žiakov a tradíciám regiónu  -  žiaci so ŠVVP, 

individuálne učebné plány  

- podpora športových aktivít, ktoré prispievajú k reprezentácii školy, mesta, regiónu, SR 

- zakomponovanie regionálnych tradícií, charakteristík a potrieb do výchovno- 

            vzdelávacieho procesu 

 

- efektívna  spolupráca s rodičovskou verejnosťou 

- viac ako 40 rokov trvajúca spolupráca s Gymnáziom v Otrokoviciach, pravidelné 

stretnutia 

- tvorivé  podmienky  pre zapojenie  žiakov do súťaží a olympiád 

- vhodné podmienky pre mimoškolské aktivity žiakov – priestorové a personálne 

- vhodné podmienky pre  športové aktivity a ponuka netradičných športov 

- výhodná  geografická poloha školy, dopravná dostupnosť 

- upravené prostredie. 

  

Silné stránky vytvárajú tieto 

príležitosti: 

- záruku kvality výchovno – vzdelávacieho procesu  

- rozmanitosť, variabilitu výchovno-vzdelávacieho procesu   

- trvalý veľký záujem uchádzačov  o štúdium na škole   

- vysoké percento prijatia absolventov  na vysokoškolské štúdium 

- úspešnosť v súťažiach 

- záujem absolventov vysokých škôl o možnosť zamestnať sa na gymnáziu 

- pracovné  vzťahy  založené  na profesionálnej báze a na  spoločnom záujme o dobré 

meno školy. 



 

Slabé stránky: 

- čiastočne napätá situácia aj  z dôvodu neustálych zmien  v školskej legislatíve,  ŠVP  

- nedostatočné normatívne financovanie – prenesené kompetencie 

- nedostatočné materiálne pokrytie potrieb pre realizáciu štátneho vzdelávacieho 

programu – chýbajú ešte  niektoré učebnice,  minimalizovanie  delenia vyučovacích 

hodín 

- trvalé nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických  

zamestnancov 

- priestorové obmedzenia pre niektoré činnosti 

- neúmerné zvyšovanie administratívnej práce. 

 

 Slabé stránky môžu spôsobiť tieto 

riziká: 

- zníženie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

- pomalšie tempo modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu 

- zníženie záujmu uchádzačov o štúdium na našej škole 

- zníženie záujmu pedagogických zamestnancov o prácu v školstve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrhy opatrení 

 

 riešiť finančné zabezpečenie prác, ktoré sa objavili v priebehu rekonštrukcie a   neboli 

zakomponované v projekte,  zabezpečiť ich realizáciu  

zodp.: riaditeľka školy 

 realizovať ciele  školského  vzdelávacieho programu na vyššej kvalitatívnej úrovni aj so 

zakomponovaním zistení  a odporúčaní tematickej inšpekcie  vykonanej  ŠŠI  ŠIC 

v Nitre v novembri 2013 s cieľom úspešného ukončenia štúdia a úspešného 

pokračovania štúdia na VŠ 

zodp.: predsedovia príslušných PK, riaditeľka školy 

 

 realizovať ciele  školského  vzdelávacieho programu, rozvíjať kompetencie žiakov 

v jednotlivých predmetoch  s výraznejším využívaním moderných informačných 

technológií   

zodp.: pedagogickí zamestnanci, riaditeľka školy 

 

 analyzovať  priebežné výsledky  v jednotlivých predmetoch – v súvislosti s výsledkami  

externej maturitnej skúšky  a vyvodiť závery s cieľom eliminovať  rozdiely medzi nimi 

zodp.: predsedovia príslušných PK, pedagogickí zamestnanci,  riaditeľka školy 

 

 vykonať  prvé zistenia  a  merania pre zistenie kvality a klímy školy 

zodp.: vedenie  školy, triedni učitelia  

 

 podporovať a rozvíjať u žiakov morálne postoje v súlade s profilom absolventa školy 

zodp.: pedagogickí zamestnanci, výchovná poradkyňa, riaditeľka školy 

 

 vytvárať podmienky pre aktivity žiackej školskej rady s cieľom  jej aktívnej účasti  vo 

výchovno-vzdelávacom  procese   

zodp.: pedagogickí zamestnanci,  Z-RŠ 

 

 vytvárať podmienky na zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov  - v súlade 

so zámermi školy a  plánom kontinuálneho vzdelávania; 

zodp.: riaditeľka školy,  predsedovia príslušných PK 

 

 riešiť citlivo a v spolupráci so ZO OZ PŠaV   vzťahy a stabilitu pracovného kolektívu 

zodp.: riaditeľka školy 

 

 spolupracovať so samosprávnymi orgánmi školy a so ZO OZ PŠaV   

zodp.: riaditeľka školy 

 



 postupovať podľa vypracovaného postupu   pre cieľovú skupinu žiakov 5. ročníka ZŠ  

s cieľom zvýšiť ich záujem o štúdium na gymnáziu s 8-ročnou dĺžkou štúdia 

zodp.: výchovná poradkyňa, riaditeľka školy 

 

 venovať zvýšenú pozornosť efektívnej komunikácii s rodičovskou verejnosťou; 

zodp.: pedagogickí zamestnanci,  výchovná poradkyňa, riaditeľka školy 

 

 pokračovať v zapájaní  sa do projektov, ktorými môže škola  získať materiálne 

vybavenie a ktoré pomôžu rozvíjať kompetencie žiakov 

zodp.: predsedovia  PK,  riaditeľka školy 

 

 pokračovať  v zapájaní žiakov do vedomostných a iných súťaží  s cieľom  výraznejšej  

úspešnosti  v rámci Slovenskej republiky a na medzinárodnej úrovni 

zodp.: predsedovia príslušných PK  

 

 nadviazať výmenné aktivity s partnermi, s ktorými má uzavretú spoluprácu Nitriansky 

samosprávny kraj 

zodp.: riaditeľka školy 

 

 pokračovať  v zapájaní žiakov do vedomostných a iných súťaží  s cieľom  výraznejšej  

úspešnosti  v rámci Slovenskej republiky a na medzinárodnej úrovni 

zodp.: predsedovia príslušných PK  

 

 pokračovať v prípravách na 80. výročie vzniku školy 

 zodp.:  riaditeľka školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p)Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 
Umiestnenie absolventov  VIII.OG a 4 . ročníka v školskom  roku  2013/2014 

 
 

 VIII.OG IV.A IV.B IV.C IV.D Spolu 

 

Univerzita Komenského 

Bratislava 
 

Filozofická fakulta 1  2   3 
Právnická fakulta 2 2  2  6 
Lekárska fakulta 2   1  3 
Farmaceutická fakulta   1   1 
Fakulta manažmentu  2  1  3 

Prírodovedecká fakulta 3 1   1 5 

FTVŠ   2   2 

Pedagogická  fakulta     2 2 

Spolu 8 5 5 4 3 25 
Slovenská technická univerzita 

Bratislava 
 

Fakulta chemickej   

a potravinárskej technológie 
1 1  2 3 7 

Fakulta elektrotechniky 

a informatiky 
      

Stavebná fakulta 1 1 1 2 3 8 
Strojnícka fakulta    1  1 

FIIT 1     1 

Fakulta  architektúry 1 1 1  1 4 

Spolu 4 3 2 5 7 21 
Slovenská  poľnohospodárska 

univerzita Nitra 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu  1 1  1 3 

F.agrob. a potr.zdr. 2    1 3 

Fakulta európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja 
1 1 1 1  4 

Fakulta  záhradného  

a krajinného inžinierstva 
      

Technická fakulta       

Fakulta biotechn.a potr.  1 1 1 1 4 

Spolu 3 3 3 2 3 14 

Ekonomická univerzita  

Bratislava 

 

Národohospodárska fakulta       
Fakulta  medzinárodných vzťahov 2  2   4 

Obchodná fakulta   1 1  2 

Spolu 2  3 1  6 

Univerzita Konštantína Filozofa 
Nitra 

 

Filozofická fakulta       



Fakulta prírodných vied 1 3 1 4 1 10 
Pedagogická fakulta  1 1 1  3 

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva 
2 2  5  9 

Spolu 3 6 2 10 1 22 
Univerzita Cyrila Metoda 

Trnava 
 

Filozofická fakulta       
Fakulta masmediálnej komunikácie 1   2  3 

Fakulta prírodných vied    1 1 2 

Fakulta sociálnych vied   1  1 2 

Spolu 1  1 3 2 7 

Trnavská univerzita v  Trnave  
Fakulta zdravotníctva  a sociálnej  

práce 
    2 2 

Právnická fakulta  1  1  2 

Spolu  1  1 2 4 

Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 

Fakulta  špeciálnej  techniky 1     1 

Fakulta zdravotníctva 1     1 

Spolu 2     2 

Akadémia policajného zboru 

Bratislava 
    1 1 

Spolu     1 1 

Univerzita Mateja Bela 

Banská Bystrica 

 

 

 
Filozofická fakulta  1    1 

Pedagogická fakulta  1    1 

Spolu  2    2 

Slovenská zdravotnícka 

univerzita v Bratislave 

 

Lekárska fakulta       
Fakulta ošetrovateľstva a 

zdravotníckych odborných štúdií 
 1   1 2 

Fakulta  zdravotníctva  1  1  2 

Spolu  2  1 1 4 

Technická univerzita  vo Zvolene  
Drevárska fakulta 1     1 

Lesnícka fakulta     1 1 

Spolu 1    1 2 

Dubnický technologický inštitút 

v Dubnici nad Váhom 
 

1 
 

 
   1 

Spolu 1     1 

Akadémia  ozbrojených  síl 

generála M. R. Štefánika 

Liptovský Mikuláš 

  1   1 

Spolu   1   1 

Paneurópska vysoká škola       



Fakulta ekonómie  a podnikania 1     1 

Spolu 1     1 

S p o l u   S R      113 

Č e s k á    r e p u b l i k a 
Masarykova univerzita Brno  
Prírodovedecká fakulta       
Lekárska fakulta       
Fakulta informatiky 1 1 1   3 

Fakulta sociálnych štúdií  1   1 2 

Právnická fakulta  1    1 

Ekonomicko-správna fakulta   1  1 2 

Filozofická fakulta    1 2 3 

Spolu 1 3 2 1 4 11 
Vysoké učení technické v Brne  
Fakulta  chemická      2 

Fakulta stavebná 1  1   1 

Fakulta strojného inžinierstva 1    2 2 

Fakulta elektrotechniky 

a komunikačných technológií 
      

Spolu 2  1  2 5 

Mendělova U Brno   
Provozně-ekonomická  fakulta 2 1    3 

Ekonomicko - správní fakulta 2     2 

Spolu 4 1    5 

VŠCHT Praha  
Fakulta ekonomického inžinierstva 1     1 

Spolu 1     1 

KU Praha  
Fakulta farmácie    1  1 

MFF   1   1 

Spolu   1 1  2 

V a FU Brno  
Fakulta  farmácie    1  1 

Spolu    1  1 

U Pardubice  
FCHPT   1   1 

Spolu   1   1 

      26 

Rakúsko 

 1      

      1 

Dánsko 

     1  

      1 

Veľká Británia 

   2   2 

       

      4 
 



                                                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trieda 

 

Počet 

žiakov 

v triede 

 

Počet žiakov, ktorí 

si podali prihlášku 

na VŠ 

 

Počet 

žiakov 

prijatých 

na VŠ 

 

Počet 

žiakov 

prijatých 

na 

nadstavby 

Iné 

(práca, 

neprijatí, 

nepodali si 

prihlášky na 

VŠ) 

 

VIII.OG 36 36 35 0 1 

IV.A 30 30 26 0 4 

IV.B 27 25 24 0 3 

IV.C 30 30 30 0 0 

IV.D 30 30 28 0 2 

SPOLU 153 151 143 0 10 

 

 

Počet žiakov prijatých na VŠ v %: 94,70 

Vyjadrenie k umiestneniu absolventov  

Napriek tomu,  že žiaci majú možnosť získať informácie z webových stránok 

jednotlivých fakúlt VŠ, žiacka i rodičovská verejnosť oceňuje aktivity, ktoré im naša škola 

každoročne ponúka (odborné exkurzie,veľtrh pomaturitného vzdelávania, exkurzie na 

akademické pôdy spojené s besedami ich funkcionárov, Dni otvorených dverí na univerzitách; 

prezentácie študijných programov na pôde školy spojené s besedami či už s ich predstaviteľmi 

alebo bývalými našimi absolventmi, ktorí buď na fakultách študujú  alebo tam zotrvali na 

pozícii vysokoškolských učiteľov; spolupráca s inštitúciami a odbornými pracovníkmi 

(CPPPaP, SIV,  ÚPSVaR, Agentúra Inter Study, vyd. INFOPRESS, ...), ktorí sú poradcami 

pre žiakov z hľadiska orientácie sa na trhu práce; poradenská a konzultačná činnosť 

individuálneho charakteru. 

Cieľom týchto aktivít je dosiahnuť, aby žiaci na základe objektívneho poznania seba 

samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúladiť vlastné ambície 

s potrebami spoločnosti. 



Zo 153 maturantov si viac ako 4 prihlášky dali 12 žiaci, 1 prihlášku si podalo 28 

žiakov, ani jednu prihlášku si nepodali  2 žiaci, o štúdium v  ČR sa uchádzalo 34 žiakov, 

v priemere si podal  každý žiak 3 prihlášky.  

Najviac žiakov bolo prijatých na UK Bratislava (25 žiakov = 16%, pokles o 7%), na 

UKF Nitra (22 žiakov = 14%, nárast o 4%), na STU Bratislava (21 žiakov =  13%, rovnako) a  

na SPU Nitra (14 žiakov = 9%, nárast o 2%). Opäť to boli tie isté univerzity ako aj v 

školskom  roku 2012/2013.       

Na univerzity  v ČR bolo prijatých 26 žiakov (= 16%, nárast o 7%). Tento trend má 

stúpajúci charakter. V súčasnosti už nie je záujem o štúdium iba na lekárských fakultách, ale 

aj na fakultách technického zamerania.  

Na neštátne vysoké školy v SR boli prijatý 1 žiak (= 0,1%, pokles o 1,9%). 

Nárast a pokles je uvádzaný v porovnaní so šk. rokom 2012/2013. 

7 žiakov z  8, ktorí neboli prijatí (= 4%, pokles o 5%) predstavuje skupinu žiakov s 

výbornými študijnými výsledkami, ktorí sa opätovne chcú uchádzať o štúdium na tej istej 

fakulte ako v školskom  roku 2013/2014. 

Záverom  možno skonštatovať, že úspešnosť prijatia žiakov na VŠ bola vyššia o 3,3% 

oproti  predchádzajúcemu školskému  roku 2012/2013.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

 

Spoluprácu školy s rodičovskou verejnosťou hodnotíme aj  v tomto školskom roku ako 

korektnú a ústretovú. Nemáme na mysli len zmienenú finančnú pomoc, ale aj spoločné 

predstavy o výchovno -  vzdelávacej činnosti  a spoločný postup na splnenie týchto predstáv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 

2. Metodického  usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcie rozvoja školy na roky 2009 - 2014 

4. Plánu práce školy na školský rok 2013/2014 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií 

6. Vyhodnocovacej  správy ÚNSK OŠMŠK za školský rok 2013/2014 

7. Ďalších  podkladov  od : 

-Mgr. Ľ. Candrákovej, zástupkyne riaditeľky školy, 

-Ing. K.Shánělovej, zástupkyne riaditeľky školy, 

-Mgr. H.Kopeckej, predsedníčky Rady školy pri  Gymnáziu, Ul. 17. novembra   

 1180, Topoľčany, 

-Mgr. M. Kvasnicu, hospodára Rodičovského združenia pri Gymnáziu, Ul. 17.     

 novembra 1180, Topoľčany, 

-T. Porubskej - hospodárky školy, M. Bratránekovej - účtovníčky. 

 

 

 

 

 

 


