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Vypracovali: 
Milan Holota – riaditeľ školy 
Mgr. Anna Balušková – zástupkyňa riaditeľa školy 
Mária Kršáková – zástupkyňa riaditeľa školy 
Ing. Viera Simičová – zástupkyňa riaditeľa školy 
 
 
 
Východiská a podklady: 

1. Správa je vypracovaná v zmysle: 
2. 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. 

3. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
4. Koncepcia školy na roky 2005 - 2010. 
5. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike pre stupeň 

vzdelávacej sústavy ISCED3A a ISCED2. 
6. Plán práce školy Gymnázia Nové Zámky, M. R. Štefánika 16, 940 61  Nové Zámky na 

školský rok 2008/2009. 
7. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií. 
8. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu v Nových Zámkoch 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2008/2009 
Gymnázium Nové Zámky, M. R. Štefánika 16, 940 61  Nové Zámky 

 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy: Gymnázium 
2. Adresa školy: M. R. Štefánika č. 16, 940 61 Nové Zámky 
3. telefónne číslo:  035/6400060                                        faxové číslo: 035/6420404 
4. Internetová adresa:  www.gymnz.sk                               e-mailová adresa: skola@gymnz.sk 
5. Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Milan Holota riaditeľ školy 
Mgr. Anna Balušková zástupca riaditeľa školy 
Mária Kršáková zástupca riaditeľa školy  
Ing. Viera Simičová zástupca riaditeľa školy   
Klaudia Šulganová vedúca ŠK a ŠJ 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o Rade školy: 
Rada školy pri Gymnáziu, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky  bola ustanovená v zmysle § 24 
zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1. MVDr. Ivan Melichárek PhD. predseda rodičov 
2. RNDr. Jonášová Melinda   pedagogických zamestnancov 
3. Ganczner Peter Mgr.  pedagogických zamestnancov 
4. Ing. Lenka-Mária Szabóová  NSK 
5. Ing. Pavol Hudák  NSK 
6. Ing. Ladislav Marenčák   NSK 
7. MUDr. Tibor Matuška, Csc.  NSK 
8. Mgr. Dana Bolemantová.  rodičov 
9. MUDr. Peter Salgo  rodičov 
10. Agneša Geöreöghová tajomník nepedagogických zamestnancov 
11. Peter Bucsai  Predseda študentského parlamentu 

od októbra 2008 
 
 

http://www.gymnz.sk
mailto:skola@gymnz.sk
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Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2008/2009: 
Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu v Nových Zámkoch kde boli nominovaní 
jej členovia (viď tabuľka) sa konalo 18. 11. 2008, kde bol za predsedu bol zvolený  
MVDr. Ivan Melichárek PhD. 
Rada školy pri Gymnáziu v Nových Zámkoch zasadala v šk. roku 2008/2009 celkom trikrát. 
Rokovala o o organizovaní Dňa otvorených dverí, rekonštrukcii športovej haly a zavedení 
kamerového systému v budove školy, o organizovaní lyžiarskych kurzov. 
Členovia Rady školy pozitívne hodnotili písomné i ústne maturitné skúšky a ich vysokú 
úspešnosť. Cenu Milana Jamricha za školský rok 2008/2009 získala Andrea Baloghová z 
oktávy A za popredné umiestnenia v krajských a celoslovenských olympiádach cudzích 
jazykov – hlavne olympiád zo španielskeho a anglického jazyka. Členovia Rady školy boli 
oboznámení s alternatívnym učebným plánom na školský rok 2009/2010 a novým štátnym a 
školským vzdelávacím programom. 
Rada školy bola oboznámená o hospodárskych výsledkoch školy za rok 2008. Členovia 
prediskutovali i organizáciu 7. reprezentačného plesu rodičov a študentského plesu. 
Rada školy odsúhlasila plán výkonov na školský rok 2009/2010 pre 4 ročné štúdium 3 triedy 
po 30 žiakov a 1 triedu s 28-mi žiakmi, pre 8- ročné štúdium 2 triedy po 26 žiakov. 
Zriaďovateľ a KŠU zmenil plán výkonov a pridelil pre osemročný vzdelávací program –  
1 triedu s 20 žiakmi a štvorročný vzdelávací program - 4 triedy po 25 žiakov, 1 triedu so 
zameraním na telesnú výchovu s 28 žiakmi. Na júnovom zasadnutí sa členovia Rady školy 
vyjadrili k  novému Zákonu o vzdelávaní. Vyslovili obavy pri zavádzaní nových predmetov 
predovšetkým kvôli nedostatku finančných prostriedkov a materiálno – technického 
zabezpečenia školy. 
Za pozitívne v novom vzdelávacom programe  považovali členovia Rady školy odľahčenie 
niektorých predmetov, čo do obsahovej a časovej stránky.  
 
 
 
 
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
Prehľad  poradných orgánov riaditeľa školy. 
a/ predmetové komisie 
b/ pedagogická rada 
c/ rada školy 
d/ študentský parlament. 
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a/ Na škole pracuje 16 predmetových komisií: 
• slovenský jazyk a literatúra, ved. PK Juraj Sedláček 
• anglický jazyk, ved. PK Marta Hosszúová 
• nemecký jazyk, ved. PK PhDr. Magdaléna Pekariková 
• francúzsky jazyk,  ved. PK  PhDr. Eva Krnáčová  
• ruský jazyk, ved. PK  PhDr. Ildikó Drugová 
• španielsky jazyk, ved. PK Mgr. Beáta Svetlíková 
• dejepis, ved. PK PaedDr. Adriena Medzihorská 
• náuka o spoločnosti, ved. PK Mgr. Miriam Krásna 
• matematika a informatika, ved. PK Eva Opálená 
• fyzika, ved. PK Mgr. Anna Štullerová 
• chémia,  ved. PK Mgr. Monika Gancznerová 
• biológia, ved. PK  Mgr. Mária Gábrišová 
• geografia, ved. PK Mgr. Edita Lorenzová 
• telesná výchova, ved. PK Mgr. Peter Ganczner 
• etická výchova a náboženská výchova, ved. PK Mgr. Ľubica Salmášová    
• estetická, výtvarná  a hudobná výchova, ved. PK Mgr. Beáta Nociarová. 

 
     Členmi predmetových komisií sú vyučujúci, ktorí majú daný predmet v úväzku. 
Predmetové komisie zasadali väčšinou päťkrát do roka, o zasadnutiach sú písomné záznamy 
vo forme zápisníc. Na zasadnutí predmetových komisií bol spravidla prítomný aspoň jeden 
člen vedenia školy. Predmetové komisie si stanovili tematické plány, ich konkrétnu náplň 
a spôsob realizácie výuky príslušného predmetu. Tieto plány boli zapracované do plánu práce 
školy aj s príslušnými tematickými exkurziami, ktoré priamo súviseli s výukou daného 
predmetu. V prípade riešenia závažnejších problémov boli predsedovia príslušných 
predmetových komisií pozývaní na porady vedenia školy, kde sa problémy riešili komplexne.  
 
 
b/ Pedagogické rady boli zvolávané zvyčajne raz mesačne. Často boli spojené aj s pracovnými 
poradami. Na zasadnutí pedagogickej rady sa riešili predovšetkým výchovno-vzdelávacie 
problémy, ktoré priamo súviseli so žiakmi školy. Na zasadnutiach pedagogickej rady sa 
monitorovala dochádzka, správanie a prospech žiakov, mimoškolská činnosť- krúžková 
činnosť, úspešnosť žiakov na súťažiach v prípade nežiadúcich javov sa prijímali príslušné 
opatrenia, smerujúce k náprave týchto nežiadúcich javov. Pedagogická rada sa vyjadrovala aj 
k  zmenám v smerovaní školy, jej profilácii, k typu učebných plánov a plánom výkonov. 
Pedagogická rada sa vyjadrovala aj k iným skutočnostiam, vplývajúcich z vyučovania v škole. 
Okrem desiatich pedagogických rád konaných počas školského roka boli ešte 2 pedagogické 
rady, v júli, kde boli vyhodnotené výsledky dosiahnuté v školskom roku 2008/2009 
a v auguste pred začiatkom školského roka. 
 
 
 c/    Rada školy pri Gymnáziu v Nových Zámkoch pracuje v zmysle platnej legislatívy,  jej 
činnosť, jej aktivity sú uvedené v predošlom texte správy /7.1/. 
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 d/  Študentský parlament pracuje na škole už 13. rok. Prostredníctvom predsedu študentského 
parlamentu, ktorý bol zvolený v šk. roku 2008/2009, sa prezentovali názory, návrhy 
a pripomienky žiakov k činnosti školy. V študentskom parlamente   sú zastúpení žiaci zo 
všetkých tried. Študentský parlament má vytvorené komisie, ktoré organizovali aktivity 
predovšetkým kultúrneho a športového zamerania, k najvýznamnejším akciám patrili 
imatrikulácia žiakov prímy a 1. ročníka a študentský ples organizovaný vo februári 2009. 
Žiaci sa prostredníctvom študentského parlamentu vyjadrujú aj k úrovni vyučovania na škole 
a ku kvalite spolupráce vyučujúcich a žiakov, k úrovni dochádzky žiakov, k práci 
v mimoškolskej a krúžkovej činnosti. Študentský parlament vydáva raz mesačne školský 
časopis ŠUM, prostredníctvom, ktorého informuje všetkých žiakov a zamestnancov školy 
o školských a mimoškolských aktivitách, o činnosti školského parlamentu.  
 
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009 (§ 2 ods. 1 písm. b) 
Gymnázium – 4-ročné  

Stav k 15. 9. 2008 Stav k 31. 8. 2009 

 Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 4 124 0 4 124 0 
2. 4 125 0 4 125 0 
3 4 128 0 4 128 0 
4. 4 119 0 0 0 0 
Spolu 16 496 0 12 377 0 
 
 
 
 
Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009 (§ 2 ods. 1 písm. b) 
 
Gymnázium – 8 ročné 

Stav k 15. 9. 2008 Stav k 31. 8. 2009 
Roční
k Počet  

tried 
Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 2 54 0 2 54 0 
2. 2 40 0 2 40 0 
3 2 54 0 2 54 0 
4. 2 45 0 2 45 0 
5. 2 57 0 2 57 0 
6. 2 57 0 2 57 0 
7. 2 56 0 2 56 0 
8. 2 59 0 0 0 0 
Spolu 16 422 0 14 363 0 
 
 
c) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm2.. d) 
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c.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 

prímy 60 60 54 54 0 
1. ročníka  
SŠ 

152 152 147 121 0 

 
c.2  Žiaci, ktorí sa prihlásili na osemročné štúdium dosahovali na základnej škole výborný 
prospech. Opätovne počet prihlásených žiakov neprevýšil možnosti prijatia. 
     Počet žiakov prihlásených na štvorročné štúdium prevýšil plán výkonov, výber sa robil 
z väčšieho počtu žiakov. Sú všetky predpoklady, že prijatí žiaci budú mať veľmi dobré 
študijné výsledky.  
 
d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   
 
e) Vyhodnotenie prospechu za  šk. r.  2008/2009 
 
e.1  Vyhodnotenie prospechu za  šk.r.  2008/2009 
 
predmet názov predmetu 8-ročné 4-ročné priemer 
     
SPR Správanie 1,01 1,01 1,01 
     
SJL slovenský jazyk a literatúra 1,72 1,82 1,77 
ANJ anglický jazyk 1,55 1,99 1,77 
FYZ fyzika 1,68 2,23 1,94 
BIO biológia 1,53 1,65 1,59 
DEJ dejepis 1,36 1,58 1,48 
GEO geografia 1,56 1,69 1,62 
OBN občianska náuka 1,00  1 
MAT matematika 1,74 1,99 1,87 
INF informatika 1,32 1,57 1,46 
VYV výtvarná výchova 1,00  1 
HUV hudobná výchova 1,00  1 
ŠP športová príprava  1,07 1,07 
TSV telesná a športová výchova 1,00 1,01 1,01 
TEV telesná výchova 1,03 1,00 1,02 
NEJ nemecký jazyk 1,76 2,22 2 
ŠPJ španielsky jazyk 1,80 2,23 2,04 
CHE chémia 1,72 2,05 1,92 
FRJ francúzsky jazyk 1,98 2,54 2,24 
RUJ ruský jazyk 1,42 2,58 1,92 
NAS náuka o spoločnosti 1,21 1,58 1,46 
KAJ konverzácia v anglickom jazyku 1,59 2,13 1,76 
SED seminár z dejepisu 1,00 1,75 1,43 
SEM seminár z matematiky 1,06 1,12 1,09 
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e.1  Vyhodnotenie prospechu za  šk.r.  2008/2009 
 
SEN seminár z informatiky 1,00 1,31 1,21 
SEC seminár z chémie 1,10 1,00 1,06 
SEB seminár z biológie 1,07 1,45 1,26 
KNJ konverzácia v nemeckom jazyku 2,00  2 
KAJ konverzácia v anglickom jazyku 1,35 1,55 1,47 
KNJ konverzácia v nemeckom jazyku 1,00 2,03 1,62 
KSJ konverzácia v španielskom jazyku 1,00 2,00 1,67 
SPS spoločenskovedný seminár 1,40 1,38 1,38 
SEG seminár z geografie 2,00 1,79 1,83 
KFJ konverzácia vo francúzskom jazyku 1,00 1,80 1,4 
DSD konverzácia v nemeckom jazyku - DSD 1,44  1,44 
 
e.2  Vyhodnotenie prospechu za  šk.r.  2008/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Priemerný prospech v šk. roku 2007/2008 bol 1,56) 
 
  Znížená známka zo správania   
          
Ročník 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Vylúčenie 
          
1. 0 0  0  0 
2. 1 1  0  0 
3. 0 0  0  0 
4. 0 1  0  0 
príma 0 0  0  0 
sekunda 0 0  0  0 
tercia 0 0  0  0 
kvarta 1 0  0  0 
kvinta 2 0  0  1 
sexta 0 0  0  0 
septima 0 0  0  0 
oktáva 0 0  0  0 
Spolu  4 2  0  1 

Ročník 
  

Počet tried 
v ročníku 

Počet žiakov 
  

PV 
  

PVD 
  

P 
  

Priemer 
  

1. 4 124 47 43 34  1,79 
2. 4 125 45 43 37  1,87 
3. 4 128 44 35 49  1,83 
4. 4 119 66 28 25  1,60 
príma 2 54 47 6 1  1,21 
sekunda 2 40 30 6 4  1,40 
tercia 2 54 36 14 4  1,41 
kvarta 2 45 21 11 13  1,80 
kvinta 2 57 25 13 13  1,70 
sexta 2 57 30 16 11  1,55 
septima 2 56 28 13 15  1,51 
oktáva 2 59 37 12 10  1,41 
Spolu  32 918 465 240 222  1,64 
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e.4  Prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2008/2009: 
 
          
     Počet vymeškaných hodín 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Sumár vymeškaných hodín za šk.r. 
2008/2009 

  v ročníku   Ospravedlnené Neospravedlnené 
1. 4 124 12936 5 
2. 4 125 14246 44 
3. 4 128 15708 9 
4. 4 119 10005 54 
príma 2 54 3615 0 
sekunda 2 40 3703 0 
tercia 2 54 2862 0 
kvarta 2 45 3743 7 
kvinta 2 57 7146 88 
sexta 2 57 6078 0 
septima 2 56 5127 0 
oktáva 2 59 4137 13 
Spolu za školu 32 918 89306 220 
Priemer na žiaka     97,28 0,24 
 
(Počet vymeškaných hodín v šk. roku 2007/2008 bol 86 913 hodín čo bolo v priemere na 
žiaka 95,40 hodín.) 
 
 
 
Počas školského roka bolo udelených 197 pochvál triednym učiteľom a riaditeľom školy. 
Z toho 58 žiakom bola udelená pochvala riaditeľom školy v 4. a 8. ročníku- za výborný 
prospech, dochádzku a vzorné správanie a úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach. Jedna 
žiačka 4. ročného štúdia získala ocenenie za 0 vymeškaných hodín počas 4. ročného štúdia. 
Mimoriadne ocenenie gymnázia – cenu Milana Jamricha získala študentka 8.A triedy Andrea 
Baloghová za vynikajúci prospech, dochádzku, správanie počas osemročného štúdia 
a popredné miesta v krajských a celoslovenských súťažiach z cudzích jazykov. Mimoriadny 
talent preukázala v španielskom a anglickom jazyku. Okrem uvedených pochvál bolo 
udelených 10 pokarhaní triednym učiteľom a 4 pokarhania  riaditeľom školy ako aj znížené 
známky zo správania za hrubé porušovanie školského poriadku a vnútorného poriadku školy, 
neospravedlnené vymeškané hodiny. 
S dochádzkou žiakov nie sme spokojní. Prijali sme opatrenia na zlepšenie dochádzky. 
Sprísnime kontrolu vymeškaných hodín, ospravedlneniek. Vymeškané hodiny a dodržiavanie 
liečebného režimu budeme častejšie konzultovať so žiakmi, rodičmi, ošetrujúcimi lekármi. 
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e 5)  Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 
 

Trieda  
4.A 4. B 4. C 4. D 8. A 8. B 

Počet žiakov prihlásených 
na MS 

38 26 32 27 29 30 

Počet žiakov, ktorí 
neukončili posledný ročník 

0 0 0 0 0 0 

Počet žiakov, ktorí konali 
ÚFIČ v riadnom termíne 

34 26 32 27 29 30 

Počet žiakov, ktorí úspešne 
ukončili MS 

34 26 32 26 29 30 

Počet žiakov, ktorí majú 
povolenú opravné skúšky 

0 0 0 1 29 0 

Počet žiakov, ktorí majú 
povolenú opakovať celú MS 
(v septembri) 

0 0 1 1 0 0 

Priemer triedy na ÚFIČ 1,45 1,37 1,37 2,23 1,25 1,22 
 
 
Externá časť MS 
 

Predmet  

Počet 
žiakov 
prihlásený
ch na MS 

z toho 
písalo 
EČMS 

Ø žiakov 
školy v 
% 
PFEČ 

Ø žiakov 
v SR v 
% 
PFIČ 

slovenský jazyk a literatúra 182 182 74,2 72,08 
anglický jazyk 154 154 63,24 68,11 
nemecký jazyk 36 36 66,40 79,64 
francúzsky jazyk 6 6 63,84 84,00 
matematika 46 46 55,51 –––– 
ruský jazyk 1 1 –––– 75,00 
španielsky jazyk 5 5 –––– –––– 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2008/2009 ( §2 ods.1 písm. f) 
Gymnázium 

 

           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študijný odbor č. 7902 500  – všeobecné zameranie sa učí podľa učebného plánu  
č. 813/1998 – 15, študijný odbor č. 7902 5 76 –  zameranie na telesnú výchovu sa učí podľa 
učebného plánu č. 2415/1991 – 20 a študijný odbor č. 7902 5 73 –  zameranie na cudzie 
jazyky sa učí podľa učebného plánu č. 3625/1994 – 212. Študijný odbor č. 7902500 a  
(ISCED3A) sa v 1. ročníku 4 ročného štúdia učil v 4 triedach podľa nového štátneho 
vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Študijný odbor č. 79025 
(ISCED2) sa v príme 8. ročného štúdia učil v 2 triedach podľa nového štátneho vzdelávacieho 
programu a školského vzdelávacieho programu. 

Trieda Študijný odbor, zameranie  

1.A 7902 5  -   všeobecné (ISCD3A) 
1.B 7902 5  -   všeobecné (ISCED3A) 
1.C 7902 5  -   všeobecné (ISCED3A) 
1.D 7902 5  -   telesná výchova (ISCED3A) 
2.A 7902 500  -   všeobecné 
2.B 7902 500  -   všeobecné 
2.C 7902 500  -   všeobecné 
2.D 7902 576  -   telesná výchova 
3.A 7902 500  -   všeobecné 
3.B 7902 500  -   všeobecné 
3.C 7902 500  -   všeobecné 
3.D 7902 576 -   telesná výchova 
4.A 7902 500 -   všeobecné 
4.B 7902 500 -   všeobecné 
4.C 7902 500 -   všeobecné 
4.D 7902 576 -   telesná výchova 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

Prima A 7902 5 – cudzie jazyky (ISCED2) 
Prima B 7902 5 – cudzie jazyky (ISCED2) 
Sekunda A 7902 573 – cudzie jazyky 
Sekunda B 7902 573 – cudzie jazyky 
Tercia A 7902 573 – cudzie jazyky 
Tercia B 7902 573 – cudzie jazyky 
Kvarta A 7902 573 – cudzie jazyky 
Kvarta B 7902 573 – cudzie jazyky 
Kvinta A 7902 573 – cudzie jazyky 
Kvinta B 7902 573 – cudzie jazyky 
Sexta A 7902 573 – cudzie jazyky 
Sexta B 7902 573 – cudzie jazyky 
Septima A 7902 573 – cudzie jazyky 
Septima B 7902 573 – cudzie jazyky 
Oktáva A 7902 573 – cudzie jazyky 
Oktáva B 7902 573 – cudzie jazyky 



 12 

 
 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 
 
 
Stredná škola Počet 
zamestnanci  SŠ 93 
Z toho pedag. zamest. 73 
Z počtu pedag. zamest.   
- kvalifikovaní 73 
- nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 
Z toho nepedag. zamest. 20 
Z počtu nepedag. zamest.  
- upratovačky 6 
 
 
 
g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

Priezvisko, meno, titul funkcia - zaradenie Aprobácia 
odbornosť 

Holota Milan riaditeľ BIO - CHE 
Kršáková Mária zástupca riaditeľa MAT - DEG 
Balušková Anna Mgr. zástupca riaditeľa FYZ - ZT 
Turanová Jana Mgr. výchovná poradkyňa SJL-OBV 
Adamovics Tomáš Mgr. učiteľ TEV – RUJ 
Annušová Magdaléna Mgr. učiteľ TEV- BIO 
Babeková Henrieta učiteľ NEJ 
Barusová Iveta Mgr. učiteľ FYZ-ZT 
Bébarová Viera učiteľ ANJ – SJL 
Bielohuby Helga učiteľ NEJ 
Borková Henrieta učiteľ MAT – CHE 
Brunclíková Beáta Mgr. učiteľ SJL – DEJ 
Dancziová Alexandra PaedDr. učiteľ INF 
Detvajová Mária Mgr. učiteľ ŠPJ-NEJ 
Dreninová Jana Mgr. učiteľ BIO - GEO 
Drugová Ildikó PhD. učiteľ RUJ-SJL-ANJ 
Forgáčová Henrieta Mgr. učiteľ ANJ 
Ganczner Róbert učiteľ TEV – ZEM 
Ganczner Peter učiteľ TEV 
Gancznerová Monika Mgr. učiteľ CHE-MAT-ETV 
Gábrišová Mária Mgr. učiteľ BIO-CHE 
Garajová Eva PhDr. učiteľ SJL-FRJ 
Geljenová Daniela Mgr. učiteľ MAT-CHE 
Gumanová Eva Mgr. učiteľ SJL-NEJ 
Horváth Tomáš učiteľ NAB 
Hoffmannová Henrieta Mgr. učiteľ SJL 
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g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  
 
Hosszúová Marta učiteľ SJL-ANJ 
Imreová Adriana Ing. Učiteľ CHE – DEJ 
Ježová Iveta Mgr. učiteľ BIO-CHE-ETV 
Jonášová Melinda RNDr. Učiteľ CHE-ANJ 
Jóžová Anna Mgr. učiteľ SJL-NEJ 
Kačanová Želmíra Mgr. učiteľ MAT 
Kanyicsková Erika učiteľ ANJ – SJL 
Kovács Gabriel PhDr. učiteľ SJL-FIL 
Krásna Miriam Mgr. učiteľ FIL-PSY-ANJ 
Krajčovičová Eva učiteľ SJL-NEJ 
Krnáč Jozef PhDr. učiteľ ANJ-SJL 
Krnáčová Eva PhDr. učiteľ FRJ-RUJ 
Krochtová Jarmila učiteľ SJL-NEJ 
Kubica Ľudovít Ing. Učiteľ FYZ 
Kucharová Jana PhDr. učiteľ NEJ-HUV 
Lorenzová Edita Mgr. učiteľ ZEM-MAT 
Luzsiczová Ildikó PaedDr. učiteľ NEJ-ANJ 
Martišová Katarína RNDr. Učiteľ MAT-BIO 
Medzihorská Adriena PaedDr. učiteľ SJL-DEJ 
Mináriková Linda Mgr. učiteľ GEO 
Mészáros Mikuláš Mgr. učiteľ ANJ 
Nagyová Marta Mgr. učiteľ SJL-NEJ 
Nociarová Beáta PaedDr. učiteľ SJL-VYV 
Opálená Eva učiteľ MAT-FYZ 
Orémuszová Zuzana PaedDr. učiteľ SJL-ANJ 
Oroszová Zuzana Mgr. učiteľ MAT-BIO 
Otruba Marian Ing. Učiteľ MAT 
Paulik Peter Mgr. učiteľ TEV 
Pekariková Magdaléna PhDr. učiteľ NEJ-ANJ 
Pipíšková Jana PaedDr. učiteľ ANJ-RUJ 
Rosová Tünde PaedDr. učiteľ NEJ-TAJ 
Salmášová Ľubica Mgr. učiteľ BIO-CHE-ETV 
Sedláček Juraj učiteľ SJL-OBN 
Schejbalová Eva Mgr. učiteľ TEV-BIO 
Schumichrastová Anna Mgr. učiteľ TEV-PED 
Slaná Eva PhDr. učiteľ SJL-RUJ-ANJ 
Svetlíková Beáta Mgr. učiteľ ŠPJ-FRJ 
Šátková Jana RNDr. Učiteľ MAT-FYZ 
Ševčík Ladislav učiteľ TEV 
Štullerová Anna Mgr. učiteľ FYZ-CHE 
Teplan Vladimír Mgr. učiteľ TEV 
Varga Rudolf Mgr. učiteľ FIL-HIST. 
Zaležák Imrich PaedDr. učiteľ TEV-BIO 
Zaležáková Daniela PhDr. učiteľ BIO-FIL 
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g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  
 
Kucsera Mikuláš učiteľ TEV 
Laurinec Marcel RNDr. učiteľ INF 
Meleg Alexander Bc. učiteľ INF 
 
 
g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2008/2009 
 
 
Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
  
  
  
  
 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 
      ( uvádzať za školský rok 2008/2009) 
 
 

Priebeh vzdelávania/počet Forma vzdelávania Počet vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo 
ďalšie vzdelávanie 
učiteľov  12 7 5 ––––––––– 

výchovné 
poradenstvo  0 0 –––––––––– ––––––––– 

 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
 
Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 
Konverzačné hodiny so skupinou lektorov 
a mladých ľudí z USA 

Úsmev ako dar, Deň Zeme ,,Škola priateľská 
deťom“ 

Deň otvorených dverí Deň narcisov, Biela pastelka 
Okresné kolo olympiády v ANJ  Deň jablka, Modrý gombík, Týrané detí 
Okresné kolo olympiády v NEJ Belasý motýľ, Žltá slnečnica 
Okresné kolo vo volejbale žiačok Prezentácia školy - propagácia školy 

v regióne mesta a kraja 
Okresné kolo v halovom futbale chlapci Učiteľský a študentský gymnaziálny ples 
Okresné a krajské kolo v hádzanej chlapcov Zber kníh, hračiek, šport. potrieb (detský 

domov Kolárovo) 
Tematické exkurzie z cudzieho jazyka Charitatívna predajná výstava výrobkov na 

škole vyrobených postihnutou mládežou 
Krajské kolo olympiády z  ruského jazyka  Poznávací zájazd pre študentov do 

Francúzska 
Krajské kolo olympiády zo španielskeho 
jazyka 

Deň učiteľov španielskeho jazyka 

Prírodovedné exkurzie Separovanie odpadu v triedach 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
 
Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 
Fotosúťaže - ,,Vplyv okolia školy na pocity 
jej študentov“ 

Realizácia projektov nemeckého jazyka 
,,GREENWARE“ – prevzatie plakety od 
veľvyslanca NST o zaradení školy do siete 
ŠKOLA PARTNER BUDÚCNOSTI 

Sprostredkovanie charitatívnych predajných 
výrobkov vyrobených mentálnymi 
postihnutými deťmi pri príležitosti Dňa 
učiteľov a Sv. Valentína 

Návšteva filmových predstavení z cudzích 
jazykov 

Projekt – Chceme dýchať čistý vzduch“ 
Výstava  ,,Drogy – metla ľudstva“ 
Spevácka súťaž – Slávik GNZ 2009 

PK ETV sa zapojila do projektu –,, Jeden svet 
na školách“ – organizuje organizácia Človek 
v ohrození (pozitívny prínos pre správanie, 
orientáciu žiaka v živote) 

Zber papiera ESV projekt – Európa očami detí 
Športový deň školy BIO – projekt ,,Zelené oázy“ 
LVVK – lyžiarske kurzy, jarné cvičenia 
a kurzy OČaP 

BIO – projekt ,,Zelené školské dvory“ 

Priebežné športové súťaže medzi triedami,, 
šachové súťaže 

Výmenný študijný pobyt študentov 
z Nemecka, Talianska a USA 

Ďalšie informácie:  Uvedené aktivity zvýšili informovanosť o škole, zároveň slúžili na 
propagáciu školy v regióne mesta a kraja. 
i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
    
  Umiestnenie 

Názov súťaže 
Krajské 
kolo Národné kolo 

Medzinárodné 
kolo 

OCJ - ANJ  3. miesto     
OCJ – RUJ kat. B 1  3. miesto  
OCJ - FRJ 2. miesto   
OCJ – RUJ kat. B 2 1. miesto 3. miesto  
OCJ – NEJ kat. 2C 1 1. miesto   
OCJ – NEJ kat. 2E 3. miesto   
OCJ – NEJ kat. 2C2 2. miesto   
OCJ – ŠPJ kat. A 2. miesto   
OCJ – ŠPJ kat. A 3. miesto   
OCJ – ŠPJ kat B 5. miesto   
OCJ – ŠPJ kat. C  1. miesto  
SJL - lit. súťaž   1. miesto   
CHO kat. A 4. miesto   
CHO kat. A 6. miesto   
CHO kat. A 7. miesto   
CHO kat. A 9. miesto   
CHO kat. B 8. miesto     
CHO kat. B 12. miesto   
CHO kat. B 13. miesto   
CHO kat. C 4. miesto   
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i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 
CHO kat. C 8. miesto   
CHO kat. C 10. miesto   
CHO kat. Dg 5. miesto     
 9. miesto   
Biológia kat. A 7. miesto   
Biológia kat. A 10. miesto   
Biológia kat. A 14. miesto   
Biológia kat. B 5. miesto   

Biológia kat. D 
OK 1. 
miesto   

Biológia kat. E 7. miesto   
Etická výchova – Biblic. olymp. 3. miesto   
fyzikálna olymp. Kat. D 11. miesto    
celosl. Kor. Seminár z FYZ IQ S3 7. miesto    
FYZ IQ kat. S3 11. miesto   
FYZ IQ kat. S3 13. miesto   
FYZ IQ kat. S3 14. miesto   
FYZ IQ kat. S3 19. miesto   
celosl. Kor. Seminár z FYZ IQ kat. 
8 39. miesto     
FYZ IQ kat. 8 44. miesto   
GEO olympiáda kat. A 8. miesto     
GEO olympiáda kat. C 9. miesto   
GEO olympiáda kat. D 5. miesto   
MAKS - matematika 6. miesto    
MAKS – matematika 7. miesto   
MAKS – matematika 9. miesto   
MAKS - matematika 9. miesto   
Genius Logicus 17. miesto   
Matematický náboj - junior  17. miesto  
Matematický náboj - senior  18. miesto  
Olympiáda ľudských práv  2. miesto   
Informatika – olympiáda ZENIT V 
PROGRAMOVANÍ 3. miesto   
Biblická olympiáda 6. miesto   
TV – atletika  1. miesto 3. miesto   
TV – atletika  2. miesto 5. miesto   
TV – basketbal CH 4. miesto   
TV – basketbal D 4. miesto   
Volejbal D 1. miesto   
Volejbal D 4. miesto   
futbal D 1. miesto    
futbal CH 2. miesto   
futbal - halový  6. miesto   
hádzaná dievčatá 3. miesta   
stolný tenis 2. miesto   
stolný tenis 3. miesto   
Florbal 3. miesto   
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

 Európa stavia mosty október 2005 trvá  
 Zelené oázy 2008 február 2008 trvá  
Škola priateľská deťom október 2005 trvá  
Zelené školské dvory február 2008 trvá  
Európa očami detí február 2008 trvá  
Jeden svet na školách február 2008 trvá  
Chceme dýchať čistý 
vzduch 

február 2008 trvá  

 Európa stavia mosty - V rámci tohto projektu došlo k výmene skupín žiakov z našej školy 
a partnerskej školy v Nemecku, aktivity sú zamerané na ochranu životného prostredia a sú 
medializované v denníku „SME“. V tomto projekte si žiaci školy výrazne zlepšujú jazykové 
znalosti z nemčiny, rodičovská verejnosť hodnotí túto aktivitu veľmi pozitívne.   
Zelené oázy sú zamerané na zlepšenie estetiky a funkčnosti okolia školy. Projekt Škola 
priateľská deťom v spolupráci s UNICEF je zameraný na verejné zbierky a pomoc deťom zo 
zaostalých krajín. 
 
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  
     Predmetom inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň vyučovania a učenia sa vo vybraných 
predmetoch na gymnáziu. 
Bolo  vykonaných 36 hospitácií. Hospitované predmety : slovenský jazyk a literatúra, 
anglický jazyk, ruský jazyk, dejepis, matematika, informatika, fyzika. 
Hodnotenie: 
Úroveň dosiahnutých výsledkov je na základe vyhodnotenia testov zo slovenského jazyka 
a literatúry v kvinte priemerná. Testovaných bolo 56 žiakov, úspešnosť 69,8%. Z anglického 
jazyka je úroveň dobrá. Testovaných bolo 54 žiakov – úspešnosť 81,8%. Z matematiky v 3. 
ročníku je úspešnosť málo vyhovujúca. Testovaných bolo 106 žiakov 3. ročníka a úspešnosť 
40,9 %. 
Opatrenia a odporúčania: 
Štátna školská inšpekcia odporučila vykonať analýzu zistených príčin málo vyhovujúcich 
výsledkov z matematiky v 3. ročníku s cieľom skvalitniť vzdelávacie výsledky. 
Silnou stránkou vyučovania a učenia sa na väčšine sledovaných predmetov slovenského 
jazyka a literatúry, informatiky, fyziky, anglického jazyku bolo rozvíjanie praktických 
návykov žiakov. Žiaci boli vedení k správnym postupom pri práci, k spracovaniu úloh 
v požadovanej kvalite a čase. 
Pozitívom bola atmosféra vyučovania, rešpektovanie žiak-učiteľ a opačne, prejavený záujem 
o učenie zo strany žiakov, zrozumiteľne, efektívné, sprístupňovanie učiva a zisťovanie 
vedomostnej úrovne spatnom vazbou. Žiaci vedia  preukázať svoje poznatky a zručnosti. 
V oblasti vyučovania je potrebné zlepšiť oblasť zaužívania učebných pomôcok, didaktickej 
techniky, využívania IKT, uplatňovať častejšie motivačné hodnotenie a sebahodnotenie 
žiakov. 
Všetci pedagogickí zamestnanci boli s výsledkami a záverom inšpekcie oboznámení na 
pedagogickej rade, odporúčania boli zapracované do časovo-tematických plánov, nedostatky 
budú priebežne odstraňované a spatnoväzobne kontrolované. 
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l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  
     Školu tvorí hlavná budova, dve priľahlé budovy, telovýchovná hala, školské ihrisko 
a školský dvor. 
 
 Hlavná budova má 32 klasických učební, 3 laboratóriá (biologické, fyzikálne 
a chemické) 5 ďalších učební, z toho 4 špeciálnych (multimediálna učebňa, učebňa etickej 
výchovy, učebňa hudobnej výchovy a nemeckého jazyka). Okrem toho v hlavnej budove sa 
nachádza 20 kabinetov a kancelárií, zborovňa, miestnosť pre archív, dve knižnice, jedna 
miestnosť pre učebnicový fond, telocvičňa s prezliekárňou a sprchami, údržbárska dielňa, 
kotolňa, kuchyňa a priľahlé priestory podľa noriem a sanitárne zariadenia na každom podlaží. 
 
 Priľahlá budova – bytovka má na poschodí služobný byt, na prízemí sa nachádza 5 
učební pre cudzie jazyky, 1 kabinet a toalety. V suteréne sú vybudované dve miestnosti na 
krúžkovú činnosť (miestnosť pre stolný tenis a biliard) a prezliekáreň. 
 
 Druhá priľahlá budova – infocentrum slúži na vyučovanie informatiky. Zo 4 učební sú 
dve odborné. V budove sú ešte 4 kabinety, 2 učebne pre španielsky jazyk a  sklad materiálu 
na CO a príslušné sanitárne zariadenia. 
 
 Telovýchovná hala okrem telocvične má jeden kabinet, posilňovňu, 4 prezliekárne, 
z toho jedna má priľahlé sprchy a toalety. 
 
 Školské ihrisko tvorí hádzanárske ihrisko s asfaltovým povrchom, bežecká dráha, 
sektor pre skok do výšky, diaľky a vrh guľou, volejbalové ihrisko s asfaltovým povrchom 
a basketbalové ihrisko s antukovým povrchom. 
 
 Školský dvor je tvorený trávnatým porastom a okrasnými kríkmi a drevinami. 
 
 Vybavenie učební a laboratórií je len na priemernej úrovni. Asi tretina učební má 
fyzicky amortizované žiacke lavice a stoličky. Väčšina učební má zastaralé a poškodené 
tabule, ktoré sa neustále opravujú. 
 Vybavenosť učební učebnými pomôckami je solídna v počítačových učebniciach. 
Vďaka nadácii, ktorú založili rodičia školy sa podarilo získať počítače aj do kabinetov. 
Takisto tento zdroj umožnil rozšíriť prístup k internetu v každom kabinete školy. Počítače 
získané z infoveku prešli v decembri 2007 do majetku NSK v správe gymnázia už morálne 
zastaralé. Občianske združenie v hlavnej miere umožňuje po materiálnej stránke 
modernizovať vyučovanie na škole. Vďaka tomu môžeme používať na vyučovaní progresívne 
pomôcky medzi ktoré patrí aj interaktívna tabuľa. 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 
ods. 1 písm. m).  
 Gymnázium Nové Zámky skončilo kalendárny rok 2008 bez záväzkov. Škola uhradila 
všetky faktúry v 4. štvrťroku 2008. 
 
 Škola dostáva do rozpočtu peňažné prostriedky na základe schváleného normatívu na 
žiaka. S poľutovaním musíme konštatovať, že legislatíva určuje najnižší normatív zo 
stredných škôl pre gymnáziá, ktoré pripravujú žiakov na vysokoškolské štúdium, pričom  ich 
príprava je najmenej dotovaná. 
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 Rozpočet školy v roku 2008 tvorili bežné výdavky – prenesené kompetencie vo výške 
SKK 31 827 000,- (mzdy, odvody, tovary a služby), a rozpočet školskej jedálne 41 – 
originálne kompetencie vo výške SKK 1 582 000,-. Kapitálové výdavky škola nemala 
pridelené v roku 2008.  
Gymnázium Nové Zámky dodržalo záväzne ukazovatele rozpočtu za rok 2008. Rok 2009 je 
prvým rokom kedy škola začala hospodáriť s novou menou – Є.  Na rok 2009 máme 
rozpočtované bežné výdavky vo výške 1 108 187 Є. (mzdy, odvody, tovary a služby) 
 V školskom roku 2008/2009 škola dostala peňažné prostriedky na vzdelávacie 
poukazy. Tieto peňažné poukazy pomohli škole nielen tým, že ju oddĺžili, ale sa aj 
zmodernizovalo vybavenie kabinetov učebnými pomôckami. Dôležité je, že žiaci sa mohli 
venovať rôznej krúžkovej činnosti. Toto sa prejavilo aj vo vynikajúcom umiestnení našich 
žiakov nielen v regióne školy, ale aj na úrovni Slovenska.  
     Znížené príjmy sú spôsobené realizáciou rozsiahlej krúžkovej činnosti. 
     V roku 2009 škola podala projekt zo štrukturálnych fondov pod názvom ,,Gymnázium 
Nové Zámky, rekonštrukcia budov“ v celkovej výške 2 112 721,11 Є, ktorého 
poskytovateľom je ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Názov programu: ROP-1.1-
2009/01, ktorý je v súčasnosti štádiu schvaľovania.  
     Dňa 6. mája 2009 podal riaditeľ školy na nadriadený orgán žiadosť na odstránenie 
havarijného stavu telocvičnej haly. Po dôkladnom prepočte výdavkov sú predopkladané 
náklady vo výške 718 247,32 Є, ktoré tvoria odstránenie havarijného stavu telocvične vo 
výške 700 729,32 Є a realizácia projektovej dokumentácie, ktorá činní 17 518,00 Є. 
K dnešnému dňu škola dostala zamietavú odpoveď len na projektovú dokumentáciu. Na 
odstránenie havarijného stavu riaditeľ školy k dnešnému dňu neobdržal vyjadrenie zo strany 
nadriadeného orgánu. 
  
 Od roku 2008 je škola poistená na základe poistnej zmluvy č. 080-2008.526 na 
poistenie majetku v Prvej Komunálnej Finančnej, a.s. Nitra. S účinnosťou od 1.10. 2008 bol 
vydaný dodatok č. 1 k tejto poistnej zmluve na poistenie zodpovednosti za škodu. Od 03. 02. 
2009 má škola uzatvorenú aj poistnú zmluvu č. 051-2008.574 na havarijné poistenie 
motorových vozidiel a s účinnosťou od 02. 09. 2009 aj poistenie zodpovednosti za škodu 
právnických osôb. 
 
1. 610 – Mzdy – pretože ide o rozpočtovú organizáciu, škola musí vyhotoviť mzdy 
a poukázať ich na depozitívny účet začiatkom decembra. To znamená, že práceneschopnosť 
ale hlavne zastupovania sa vyplácajú až v januári budúceho roka. V I. štvrťroku každého roka 
sa vyplácajú nadčasy z predchádzajúceho štvrťroka, ktorý je oproti iným v roku vyšší. Z toho 
vyplývajú aj zvýšené náklady na mzdy. Priamo úmerne mzdám sa v novom roku zvyšujú aj 
odvody.  
 
2. 630 – Tovary a služby  - 
     631 cestovné – väčšiu časť vyčerpaných prostriedkov tvoria služobné cesty a lyžiarsky  
            výchovno – výcvikový kurz 
     632 energie – najvyššie čerpanie z rozpočtu vidieť na tejto položke. V priebehu  
            I. štvrťroka 2009 sa vyskytli problémy s úhradou vyúčtovacích faktúr za energie, ktoré 
            sa týkali minulého obdobia. Gymnáziu prideľuje nadriadený orgán len jednu  
            dvanástinu rozpočtu predchádzajúceho roka, ktoré zasiela v mesačných intervaloch 
            rovnakým dielom. Vyhovovalo by, aby bol posilnený I. štvrťrok každého roka.  
            Nemuselo by sa zadlžovať z mesiaca na mesiac, hlavne v I. a II. štvrťroku každého 
roka. Väčšinu zálohových faktúr dostáva gymnázium začiatkom mesiaca. 
     633 všeobecný materiál – ide o nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb,  
            tlačív, pracovnej obuvi a odevov, odbornej literatúry a rôznych súčiastok potrebných 
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            na drobnú údržbu. Škola hospodári s peňažnými prostriedkami aj tým spôsobom, že 
            väčšina opráv sa uskutočňuje vo vlastnej réžii. Na tejto položke sa evidujú aj zakúpené    
lavice, stoličky a učebné pomôcky. 
     634 dopravné – čerpajú sa peňažné prostriedky na benzín a údržbu osobného motorového 
            vozidla 
     635 údržba – na tejto položke sme zaznamenali opravy kopírovacích strojov, renovácie 
            pások, maľovanie interiérov, výmeny zatekajúcich radiátorov v minimálnej výške. 
     637 služby – z tejto položky sa uhrádzajú zákonom stanovené revízie, poplatky mestu za  
            odpad,  prídel do sociálneho fondu, režijné náklady na stravné 
            zamestnancom a dohody o vykonaní práce. 
 
 Školská jedáleň hospodári so svojim rozpočtom, ktorý v roku 2009  je vo výške  
45 376 Є. V školskej jedálni sa stravujú žiaci a zamestnanci aj z Gymnázia s vyučovacím 
jazykom maďarským Nové Zámky. 
 
 Ako pozitívum môžeme hodnotiť tú skutočnosť, že od kalendárneho roku 2006 sú 
účelovo prideľované peňažné prostriedky len na mzdy. Škola si môže sama určiť do rozpočtu 
výšku odvodov, tovarov a služieb a bežných transferov. 
 
 Bolo by vhodné, aby nadriadený orgán zasielal škole peňažné prostriedky štvrťročne 
alebo polročne naraz na začiatku obdobia, lebo efektívnejšie hospodáriť s pridelenými 
financiami sa dá vtedy, ak má škola určité prostriedky k dispozícii na dlhšie obdobie. 
 
n) Profilácia gymnázia zostáva naďalej rovnaká – úspešne pripravovať žiakov na 
vysokoškolské štúdium v rozličných smeroch. Podľa toho je  navrhnutý aj učebný plán školy 
a jednotlivé predmety. Učebné plány štvorročného aj osemročného štúdia sú navrhnuté tak, 
aby bol maximálny počet voliteľných hodín v maturitnom ročníku. Je to výborný ukazovateľ, 
ktorý umožňuje profiláciu žiaka na žiadaný smer vysokej školy. Ďalšia výhoda je tiež 
nezanedbateľná – na vyučovacích hodinách sa stretávajú žiaci a učitelia, ktorí majú spoločný 
cieľ, žiaci sa nemusia daný predmet učiť, ale chcú sa ho učiť. Nasvedčuje tomu aj úspešnosť 
prijatia absolventov na vysoké školy a to až 95,88%. Na splnenie takýchto úloh je potrebný 
kvalitný pedagogický kolektív. 
Škola disponuje so skúseným pedagogickým zborom, všetci učitelia majú pedagogickú 
a odbornú spôsobilosť. 
Nezanedbateľným faktorom je kvantita pri vyučovacom procese. Priemerný počet žiakov 
v triedach sa zatiaľ pohybuje okolo 30, čo je na kvalitné vyučovanie veľa. V rámci 
skvalitnenia vyučovania sa perspektívne žiada znížiť počty žiakov v triedach na 25. Na 
stanovenie cieľov školy sa podieľajú okrem riaditeľstva aj vedúci predmetových komisií, 
zástupcovia rady školy, odborovej organizácie, zamestnanci školy. 
Pre skvalitnenie obrazu školy si škola stanovila nasledovné ciele: 

- inovovať školský vzdelávací program podľa najnovších trendov v súlade 
s požiadavkami odberateľov (užívateľov) 

- zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu 
- v plnej miere sa venovať práci s nadanými žiakmi 
- zapojiť sa do projektov za účelom získavania nových poznatkov a skúseností 
- zabezpečiť a udržať vysokú odbornosť 
- pedagogické zásady 
- vytvoriť efektívne motivačné prostredie 
- zlepšiť vybavenosť informačno – komunikačných prostriedkami školy, dôslednejšie 

využívať modernú didaktickú techniku 
- zapojiť žiakov a rodičov do organizačnej štruktúry školy 
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- znížiť absenciu žiakov 
- zvýšiť úroveň a ponuku mimoškolských aktivít 
- v tretích ročníkoch štvorročného a osemročného štúdia urobiť prieskum a analýzu 

vedomostnej úrovne žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích 
jazykov 
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             
1 písm. o).  Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné 
stránky školy, slabé stránky školy, príležitosti a riziká. 
 
SILNÉ STRÁNKY 

- tradícia a postavenie školy v regióne, 
- vysoká odbornosť pedagogických 

pracovníkov, 
- maximálne možná liberalizácia učebných 

plánov pre žiakov /alternatívny učebný 
plán pre 4-ročné štúdium, postupne sa 
rozšíri maximálna možnosť voľby 
predmetov v maturitnom ročníku vo 
všetkých zameraniach/, 

- najpestrejšia ponuka výuky cudzích 
jazykov v okolí /anglický jazyk, 
francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský 
jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk/, 

- výuka DSD a s tým súvisiace projekty, 
- zaradenie školy do siete  
     ,,Škola partner budúcnosti“,  
      plaketa  NSR 
- umiestnenie školy v meste, 
- podpora školy zo strany rodičov 
- pripravenosť žiakov na vysoké školy 
- drogová prevencia, prevencia páchania 

priestupkov 
- bezpečnostný kamerový systém 
- vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

pozemkov v areály školy 
 
 
 

SLABÉ STRÁNKY 
- zastaralá budova – akútna potreba jej 

opravy a modernizácie, 
- nedostatočné finančné prostriedky na 

mzdy ako aj na tovary a služby, 
- potreba modernizácie športového areálu, 
- fluktuácia pedagógov, 
- málo estetické okolie školy 
- slabá, málopružná podpora pri tvorbe 

projektov 
 
 

PRÍLEŽITOSTI 
- veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 
- zlepšenie podpory školy zo strany 

verejnosti, 
- vytvorenie vlastných vzdelávacích 

programov, 
- využitie priestorov pre verejnosť 
- realizácia projektov 
- veľmi dobré podmienky pre 

mimoškolské aktivity, širokospektrálna 
ponuka krúžkovej činnosti 

 

RIZIKÁ 
- pokles populácie, 
- zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

školy, 
- nedostatok investícií na modernizáciu 

školy, 
- havarijný stav športovej haly, 
- nedostatočná finančná podpora od 

samosprávy, 
- zvyšovanie administrácie, 
- byrokratické preťažovanie 

pedagogických zamestnancov 
- zhoršovanie sociálneho zázemia žiakov, 
- negatívny vplyv médií na mládež, 
- slabá motivácia žiakov, 
- negatívne spoločenské  javy 

 
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 
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     V šk. roku 2008/2009 maturovalo na škole 182 žiakov, z toho 178 žiakov denného štúdia 
a 4 externí študenti. Na vysoké školy bolo prijatých 171 absolventov, 7 absolventov nastúpilo 
do zamestnania. Z uvedeného vyplýva, že Gymnázium v Nových Zámkoch má 95,88 
percentnú úspešnosť prijatia na vysoké školy. Podpísala sa pod to aj dobrá spolupráca žiakov 
s výchovným poradcom, spolupráca a propagácia vysokých škôl so žiakmi 3., 4. a 7. a 8. 
ročníkov našej školy. 
 
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
     Sú vyhovujúce, to potvrdzuje na pravidelných kontrolách v školskej jedálni a v škole 
regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, oddelenie hygieny 
detí. Nedostatky neboli zistené. 
 
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 
     V školskom roku 2008/2009 pracovalo na škole 52 krúžkov rozličného zamerania, každý 
žiak školy mal možnosť sa zapojiť do krúžkovej činnosti. Počas školského roka pracovali  
tieto krúžky: anglický jazyk anglický jazyk a konverzácia, slovenský jazyk a literatúra, 
španielsky jazyk, konverzácia v španielskom jazyku, literárny, literárno-jazykový, tvorivé 
písanie, žurnalistický, krúžok SOČ, dejepisný , biologický, fyzikálny, chemický, chemická 
olympiáda, mladí alchimisti, mladí chemici, matematický, projekt Európsky dialóg, mladý 
pestovateľ, rybársky, výtvarný, zdravotnícky, dopravnej výchovy, šachový, plavecký, 
basketbal, volejbal, futbal, biliard, ľahká atletika, hokejbal, aerobic, badminton.  
     Aj vďaka tejto činnosti sa zvýšila gramotnosť, vedomostný potenciál, zručnosti 
a skúsenosti našich žiakov a prehĺbila sa interakcia medzi žiakmi a učiteľmi. . 
 
d)  Okrem vyučovacích a triednických hodín dochádza ku kontaktu medzi žiakmi 
a vyučujúcimi prostredníctvom zástupcov v študentskom parlamente. Žiaci vydávajú 
študentský časopis „ŠUM“, ktorý má vynikajúcu úroveň. Vychádza pravidelne vo vyše 40 
stranovom rozsahu, formátu A5. Tento časopis bol ocenený aj na celoslovenskej súťaži. 
Škola organizuje so súhlasom zriaďovateľa, rodičov a policajného zboru akcie zamerané na 
zisťovanie prítomnosti psychotropných a omamných látok na škole 
( Protidrogový pes ). Vykonané kontroly nezistili prítomnosť nežiadúcich látok na škole. 
 Program ,, Priateľ polície “ je zameraný na zvyšovanie právneho vedomia na stredných 
školách. Prináša informácie o drogách, zahŕňa v sebe prevenciu páchania priestupkov. Ďalším 
projektom, do ktorého sa zapojila aj naša škola bola akcia ,,Parlament mladých v meste „  
zúčastnili sa žiaci 3. ročníkov a žiaci 6. triedy 8 –ročného gymnázia. 
Na škole sa uskutočnil zároveň aj Európsky týždeň boja proti drogám, kde sa uskutočnili 
besedy, ďalej sa študenti zúčastnili premietaní filmu s protidrogovou tematikou.  
V rámci etickej výchovy sme sa zúčastnili projektu ,, Vieme, že... ". Projekt je zameraný boj 
proti zlu, násiliu, závislosti, rasizmu ale aj proti reproduktívnemu spôsobu života. 
Práca PK ESV je úzko spätá s kultúrnym dianím na škole. Počas celého školského roka sa 
vyučujúci prezentovali na podujatiach ako oslavy Dňa učiteľov, vianočné posedenia, 
prezentácia školy v Centrume kultúry Nábrežie, učiteľský a študentský gymnaziálny ples, 
Slávik 2009. Naším záujmom je skultúrňovať a skrášľovať priestory školy. Pravidelne 
organizujeme brigády v okolí gymnázia. Dvakrát počas šk. roka sa zapájame do zberu 
papiera, separujeme odpad v triedach, formou brigády študentov pomáhame 
poľnohospodárom pri zbere jabĺk. Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú verejných zbierok 
organizovaných nadáciami pre podporu zdravia. Spolupodieľame sa na organizovaní 
čitateľských a osvetových akcií s knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, 
spolupracujeme s novozámockou pobočkou Matice slovenskej, navštevujeme aktuálne 
výstavy a tvorivé dielne v Galérii umenia v Nových Zámkoch. 
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V rámci škôl DSD sme opätovne mali výbornú úspešnosť a umiestnením na popredných 
miestach patríme v rámci Slovenska k najlepším školám vôbec.  
Plne si uvedomuje, že sa zmenil svet okolo nás a zmenilo sa aj poslanie školy.  
Školu v súčasnosti považujeme za verejnú službu a výsledkom tejto služby je vzdelanie. 
Systém zavŕšenia poznatkov vo 4. ročníku a oktáve, kvalita poznatkov, úroveň získaného 
vzdelania na našej škole potvrdzuje chvályhodná úspešnosť našich žiakov na vysokých 
školách a to až 95,88%. Získané vzdelanie je výsledkom aktívnej spolupráce učiteľov 
a žiakov. Žiak je priamym účastníkom vyučovacieho procesu a preto okrem získania 
maturitného vysvedčenia je preňho dôležitý vyučovací proces, t.j. ako vyučovanie prebieha, 
ako učia učitelia, ako skúšajú, ako sa k žiakom správajú a pod. Pri zlepšovaní kvality 
vyučovacieho procesu sa preto sústredíme hlavne na procesy, a nie iba na výsledok. Od 
kvalitne realizovaného procesu závisí spokojnosť našich žiakov. 
Spokojný žiak šíri pozitívnu reklamu o škole čomu nasvedčuje počet prihlasovaných žiakov 
na prijímacie pohovory a celkový veľký počet žiakov na našej škole. 
Našim cieľom je naďalej posilňovať úlohu učiteľa, podporovať talenty, osobnosť a záujmy 
každého žiaka. Viesť žiakov tak, aby získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby sa v škole 
cítili dobre, aby ich vnútorné sily mali požadované hodnoty a úroveň vedomostí vyhovovala 
očakávaniu škôl vyššieho typu a trhu práce. 
Trendom našej školy zostáva naďalej zabezpečovať priebežne veľmi dobrú kvalitu výchovno 
– vzdelávacieho procesu, vyhovieť požiadavkám žiakov a očakávaniu rodičov, vyhovieť 
potrebám škôl vyššieho typu a budúcim zamestnávateľom.  


