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Vypracovali: 
Milan Holota – riaditeľ školy 
Mgr. Anna Balušková – zástupkyňa riaditeľa školy 
Mária Kršáková – zástupkyňa riaditeľa školy 
Ing. Viera Simičová – vedúca ekonomického úseku 
 
 
 
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. Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá v Slovenskej republike pre stupeň 

vzdelávacej sústavy ISCED3A a ISCED2, školského vzdelávacieho programu 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií. 
5. 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 2014/2015 
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 M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 
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, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
 
b.) Vedúci zamestnanci školy: 
Meno a priezvisko: Funkcie: 
Milan Holota riaditeľ školy 
Mgr. Anna Balušková zástupca riaditeľa školy 
Mária Kršáková zástupca riaditeľa školy  
Mgr. Jana Turanová výchovný poradca 
Ing. Viera Simičová vedúca ekonomického úseku 
Klaudia Šulganová vedúca ŠJ 
 

a) Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
a.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. PhDr. Gabriel Kovács predseda pedagogických zamestnancov 
2. RNDr. Jonášová Melinda   pedagogických zamestnancov 
3. Mgr. Karin Jaššová PhD.  NSK 
4. Ing. Ladislav Marenčák  NSK 
5. MUDr. Tibor Matuška, Csc.,   NSK 
6. Ing. Töröková Katarína  NSK 
7. Ing. Otto Mausch  rodičov 
8. MUDr. Peter Salgo  rodičov 
9. MSc. Monika Verešová  rodičov 
10. Agnesa Geöreöghová  nepedagogických zamestnancov 
11. Gabriela Šujanská  žiakov školy 

 
 
     Rada školy pri Gymnáziu v Nových Zámkoch v školskom roku 2014/2015 pracovala 
v nezmenenom zložení. Počas roka sa podľa plánu uskutočnili štyri riadne sedenia. Okrem 
toho sa mimoriadne stretla z dôvodu voľby nového riaditeľa školy. Rada školy pôsobila ako 
iniciatívny a poradný samosprávny orgán a plnila funkciu verejnej kontroly práce riadiacich 
pracovníkov. 
      

http://www.gymnz.sk
mailto:skola@gymnz.sk
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Rada školy sa vyjadrovala k nasledovným skutočnostiam: 
- prerokovaniu a schváleniu plánu výkonov na školský rok 2016/2017 
- prerokovaniu a schváleniu hodnotiacej správy za školský rok 2013/2014 
- ku kritériám prijímacích pohovorov 
- výsledkom prijímacieho konania do 1. ročníka a prímy 
- výsledkom maturitných skúšok 
- školskému vzdelávaciemu programu 
- zavedenie predmetu finančná gramotnosť do 4. ročníka 
- rekonštrukcii a kolaudácii športovej haly 
- personálnemu a materiálnemu zabezpečeniu školy 
- hospodárskym výsledkom školy 
- realizácii nových učební 
- výške normatívu 
- poddimenzovanému financovaniu školy 
- hľadaniu zdrojov na rekonštrukciu školy 
- činnosti ZRPG a čerpaniu finančných prostriedkov z nadácie 
- propagácii školy a zlepšenie komunikácie s rodičmi a verejnosťou 
- voľbe kandidáta na Cenu M. Jamricha 
- organizácii LVVK 
- úspešnosti žiakov na predmetových olympiádach a súťažiach 
- organizácii školského a študentského plesu 
- Dňu otvorených dverí 
- mimoškolským aktivitám 
 

a.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
Prehľad  poradných orgánov riaditeľa školy. 

1) predmetové komisie 
2) pedagogická porada 
3) Rada školy 
4) Študentský parlament 

Na škole pracuje 18 predmetových komisií: 
• slovenský jazyk a literatúra, ved. PK Juraj Sedláček 
• anglický jazyk, ved. PK PaedDr. Ildikó Luzsiczová 
• nemecký jazyk, ved. PK PhDr. Magdaléna Pekariková 
• francúzsky jazyk,  ved. PK  PhDr. Eva Krnáčová  
• ruský jazyk, ved. PK  PhDr. Ildikó Drugová, PhD. 
• španielsky jazyk, ved. PK Mgr. Beáta Svetlíková 
• dejepis, ved. PK PaedDr. Adriena Medzihorská 
• občianska náuka - Náuka o spoločnosti, ved. PK Mgr. Miriam Krásna 
• matematika, ved. PK Mgr. Daniela Geljenová 
• informatika, ved. PK Mgr. Alexander Meleg 
• fyzika, technika ved. PK Mgr. Iveta Barusová 
• chémia,  ved. PK Mgr. Monika Gancznerová 
• biológia, ved. PK  Mgr. Mária Gábrišová 
• geografia, ved. PK Róbert Ganczner 
• telesná a športová výchova, ved. PK  Mgr. Peter Ganczner  
• estetická, výtvarná  a hudobná výchova, ved. PK PaedDr. Beáta Nociarová 
• etická výchova, náboženská výchova, mediálna výchova, ved. PK Ing. Ľubica Ozoráková 
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a.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
     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.  
Vedúci predmetových komisií vykonali 73 hospitácií na vyučovacích hodinách. Z toho 15 
hospitácií uskutočnilo vedenie školy. Zameriavali sa hlavne na kvalitu a úroveň vyučovacieho 
procesu, dodržiavanie učebných plánov, využívanie didaktickej techniky, IKT. Hodnotenie 
vyučovacích hodín realizovali pohospitačným rozhovorom, záznamom v hospitačnom hárku, 
metodickým rozborom na zasadnutiach predmetových komisií. V rámci predmetových 
komisií boli vo všetkých komisiách uskutočňované hospitácie, konzultácie, hodnotenia 
a sebahodnotenia jednotlivých členov PK. Individuálne konzultácie, riešili predovšetkým 
prípadné sporné metodické postupy. Analýza výchovy a vzdelávacieho procesu bola 
priebežne konzultovaná na operatívnych zasadnutiach predmetových komisií. Vzájomné 
hospitácie a konzultácie vyučujúcich k jednotlivým vyučovacím hodinám boli zaznamenané 
a vyhodnotené v hospitačných záznamoch. 
 

1) Pedagogické porady boli zvolávané zvyčajne raz mesačne. Často boli spojené aj 
s pracovnými poradami. Na pedagogických poradách sa riešili predovšetkým 
výchovno-vzdelávacie problémy, ktoré priamo súviseli so žiakmi školy. Monitorovala 
sa dochádzka, správanie a prospech žiakov, mimoškolská činnosť, činnosť 
v záujmových útvaroch, úspešnosť žiakov na súťažiach. V prípade nežiadúcich javov 
sa prijímali príslušné opatrenia, smerujúce k náprave týchto nežiadúcich javov. 
Pedagogická porada sa vyjadrovala aj k  zmenám v smerovaní školy, jej profilácii, 
k typu učebných plánov a plánom výkonov. Pedagogická porada sa vyjadrovala aj 
k iným skutočnostiam vplývajúcich z vyučovania v škole. Okrem desiatich 
pedagogických porád konaných počas školského roka bola ešte 1 pedagogická porada, 
v júli, kde boli vyhodnotené výsledky dosiahnuté v školskom roku 2014/2015 
a v auguste pred začiatkom školského roka sa uskutočnila 1 pedagogická porada so 
zameraním na organizáciu a priebeh školského roka 2015/2016. 

2) Rada školy pri Gymnáziu v Nových Zámkoch pracuje v zmysle platnej legislatívy,  jej 
činnosť, jej aktivity sú uvedené v predošlom texte správy. 

3) Študentský parlament pracuje na škole už 19. rok. Prostredníctvom predsedu 
študentského parlamentu 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.  

 
Činnosti študentského parlamentu v školskom roku 2014/2015: 
- október 2014 – imatrikulácie 
- október 2014 – zber papiera 
- november – december 2014 – projekty KomPrax 
- február 2015 – ŠTUDENTSKÝ BENEFIČNÝ PLES 
- marec 2015 – oslava Dňa učiteľov 
- marec 2015 – futbalový turnaj 
- máj – jún 2015 – rozlúčková slávnosť žiakov štvrtého a ôsmeho ročníka Gymnázia 

Nové Zámky 
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- Celoročná spolupráca s Mládežou červeného kríža, s redakčnou radou časopisu ŠUM 
a spolupráca s pedagogickým kolektívom, žiakmi školy, s predsedom Rady školy. 

 
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b) 
b.1 Gymnázium – 4-ročné štúdium 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 3 78 0 3 75 0 
2. 3 80 0 3 80 0 
3 3 92 0 3 92 0 
4. 3 91 0 3 91 0 
Spolu 12 341 0 12 338 0 
 
b.2 Gymnázium – 8 ročné štúdium 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 1 30 0 1 30 0 
2. 1 20 0 1 20 0 
3 1 30 0 1 30 0 
4. 1 28 0 1 28 0 
5. 1 31 0 1 30 0 
6. 2 13 0 1 12 0 
7. 2 48 0 2 48 0 
8. 2 36 0 2 36 0 
Spolu 11 236 0 10 234 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) 
 
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 30 30 30 28 0 
1. ročníka  SŠ 141 127 93 93 19 
 
d) Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy, údaje o počtoch 
a úspešnosti prijatia uchádzačov na prijatie. 
     Žiaci, ktorí sa prihlásili na štvorročné a osemročné štúdium dosahovali na základnej škole 
výborný prospech. 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.  
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania. (§ 2 ods. 1 písm. e)   
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e.1) Vyhodnotenie prospechu za  šk. r.  2014/2015 
 
predmet názov predmetu 8-ročné 4-ročné    škola 
SPR Správanie 1,00  1,002 1,001 
SJL slovenský jazyk a literatúra 1,49 1,81 1,66 
ANJ anglický jazyk 1,28 1,48 1,39 
FYZ fyzika 1,42 1,85 1,65 
BIO biológia 1,24 1,66 1,47 
DEJ dejepis 1,26 1,78 1,54 
GEO geografia 1,19 1,43 1,33 
OBN občianska náuka 1,07 1,72 1,46 
MAT matematika 1,66 1,91 1,80 
INF informatika 1,12 1,00 1,05 
VYV výtvarná výchova 1,00 ––––––– 1,00 
HUV hudobná výchova 1,00 ––––––– 1,00 
TŠV telesná a športová výchova 1,00 1,00 1,00 
NEJ nemecký jazyk 1,32 1,51 1,40 
ŠPJ španielsky jazyk 1,75 2,15 1,87 
CHE chémia 1,47 1,92 1,74 
KFRJ konverzácia vo francúzskom jazyku –––––– 1,00 1,00 
FRJg francúzsky jazyk – gramatika –––––– 1,00 1,00 
RUJ ruský jazyk 1,13 1,40 1,26 
NAS náuka o spoločnosti 1,75 ––––––– 1,75 
UMK umenie a kultúra 1,00 1,00 1,00 
KAJ konverzácia v anglickom jazyku 1,28 1,59 1,45 
FRJ francúzsky jazyk –––––– 1,30 1,30 
SED seminár z dejepisu 1,83 2,65 2,33 
SEM seminár z matematiky 1,74 1,17 1,40 
SEI seminár z informatiky 1,42 1,00 1,17 
API aplikovaná informatika –––––– 1,00 1,00 
SECH seminár z chémie 1,00 1,13 1,06 
SEB seminár z biológie 1,00 1,40 1,24 
SEF seminár z fyziky 1,48 2,00 1,74 
KNJ konverzácia v nemeckom jazyku 1,00 1,45 1,42 
NEJg nemecký jazyk – gramatika 1,00 1,00 1,00 
SPS spoločenskovedný seminár 1,62 1,99 1,84 
SEG seminár z geografie 1,00 1,67 1,40 
KŠPJ konverzácia v španielskom jazyku 2,00 1,00 1,50 
ŠPJg španielsky jazyk - gramatika –––––– 1,00 1,00 
TECH technika 1,06 ––––––– 1,06 
VYU výchova umením 1,00 ----- 1,00 
MEV mediálna výchova 1,00 1,00 1,00 
SDEG seminár z deskriptívnej geometrie –––––– 1,00 1,00 
        Priemer spolu: 1,35 
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e.3) Prehľad stavu zníženej známky zo správania v jednotlivých ročníkoch 
 
 
  Znížená známka zo správania   
          
Ročník 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Vylúčenie 
          
1. 0 0  0  0 
2. 0 0  0  0 
3. 1 0  0  0 
4. 0 0  0  0 
príma 0 0  0  0 
sekunda 0 0  0  0 
tercia 0 0  0  0 
kvarta 0 0  0  0 
kvinta 0 0  0  0 
sexta 0 0  0  0 
septima 0 0  0  0 
oktáva 0 0  0  0 
Spolu  1 0  0  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník 
  

Počet tried 
v ročníku 

Počet žiakov 
  

PV 
  

PVD 
  

P 
  

Priemer 
  

1. 3 75 48 19 8 1,45 
2. 3 80 43 23 14 1,45 
3. 3 92 40 32 20 1,57 
4. 3 91 43 30 18 1,49 
príma 1 30 29 1 0 1,05 
sekunda 1 20 17 2 1 1,23 
tercia 1 30 26 4 0 1,19 
kvarta 1 28 24 4 0 1,16 
kvinta 1 30  23 5 2 1,29 
sexta 1 12   8 4 0 1,20 
septima 2 48 31 9 8 1,38 
oktáva 2 36 24 4 8 1,41 
Spolu  22 572 356 137 79 1,32 
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e.4)  Prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2014/2015: 
 
          
                Počet vymeškaných hodín 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Sumár vymeškaných hodín za šk.r. 
2014/2015 

  v ročníku   Ospravedlnené Neospravedlnené 
1. 3 75 2640 0 
2. 3 80 3538 0 
3. 3 92 6776            29 
4. 3 91 4242 0 
príma 1 30   790 0 
sekunda 1 20  869 0 
tercia 1 30 1593 0 
kvarta 1 28 1155 0 
kvinta 1 30 1226 0 
sexta 1 12  547 0 
septima 2 48 2931 0 
oktáva 2 36 1659 0 
Spolu za školu 22 572 27966 29 
Priemer na žiaka   46,23 0,05 
 
    Počas školského roka bolo udelených 200 pochvál riaditeľom školy. Z toho 45 žiakom bola 
udelená pochvala riaditeľom školy v  4. a 8. ročníku za výborný prospech a úspešnú 
reprezentáciu školy v olympiádach a súťažiach. Mimoriadne ocenenie gymnázia – Cenu  
,,Milana Jamricha“  získal Matúš Novák (žiak štvorročného štúdia), za veľmi dobrý prospech 
a mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v krajských a celoštátnych súťažiach v odbore 
fyzika, technika a informatika získal špeciálne ocenenie ,,MLADÝ BÁDATEĽ 
SLOVENSKA“.  
     Mesto Nové Zámky ocenilo 12 našich najúspešnejších žiakov, ktorí získali ocenenia 
s pamätným listom najlepší reprezentant Mesta Nové Zámky za rok 2014. 
     Žiaci reprezentovali školu v olympiádach a súťažiach z  chémie, fyziky,  informatiky, 
v programovaní, z občianskej náuky, z cudzích jazykov – ruského, nemeckého, španielskeho 
jazyka, v športových súťažiach. V stredoškolskej odbornej činnosti, v mimoriadnych  
aktivitách SČK, za popredné umiestnenia na Majstrovstvách SR v šachu s umiestnením na 
krajských, celoštátnych a medzinárodných úrovniach.  
     V zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja bola ocenená 1 žiačka, za 
popredné umiestnenia na Majstrovstvách SR v šachu (viď. tabuľka Olympiády a súťaže). 
Okrem uvedených pochvál bolo udelených 8 pokarhaní triednym učiteľom, 2 pokarhania 
riaditeľom školy a jedna znížená známka zo správania za porušenie školského poriadku. 
     Na zlepšenie dochádzky sme prijali prísnejšie opatrenia. Zaviedli sme ospravedlňovanie 
vymeškaných hodín len formou záznamov v študentskom preukaze. Vymeškané hodiny sme 
pravidelne konzultovali s rodičmi, žiakmi a ošetrujúcimi lekármi, výchovným poradcom, 
zástupcami študentského parlamentu. Veľkým prínosom na zlepšenie dochádzky je naďalej 
používanie čipových kariet, ktoré sme zaviedli v školskom roku 2011/2012. 
     Aj v tomto školskom roku sa podarilo výrazne znížiť počet oslobodených žiakov od 
telesnej a športovej prípravy zavedením individualizovaných cvičebných programov 
realizovaných v rámci rozvrhu vyučovacích hodín TŠV. Počet oslobodených žiakov 
v školskom roku 2014/2015 klesol na počet 27. 
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e.5)  Výsledky maturitných skúšok  
 
Interná časť MS: 
 
 IV.A IV. B IV. C VIII. A VIII. B 
Počet žiakov prihlásených 
na MS 

30 28 33 17 19 

Počet žiakov, ktorí 
neukončili posledný ročník 

 1  0   0   0   0 

Počet žiakov, ktorí konali 
ÚFIČ v riadnom termíne 

29 27 33 17 19 

Počet žiakov, ktorí úspešne 
ukončili MS 

29 27 33 17 19 

Počet žiakov, ktorí mali 
povolenú opravné skúšky 

 0  0  0   0   0 

Počet žiakov, ktorí mali 
povolené konať celú MS 
v náhradnom termíne(v 
septembri) 

1 1 0   0   0 

Priemer triedy na ÚFIČ 1,58 1,59 1,65 1,39 1,37 
 
 
Externá časť MS: 
 

Predmet  
Počet žiakov 
prihlásených 
na MS 

z toho 
písalo 
EČMS 

Ø žiakov 
školy v 
% 
PFEČ 

Ø žiakov 
školy 
% 
PFIČ 

slovenský jazyk a literatúra 127 127 61,61 76,71 

anglický jazyk B2 117 115 67,33 83,22 
nemecký jazyk 

B2   22  11 48,42 80,91 

španielsky jazyk B2    4   1 52,50 60,00 
matematika  38 38 57,63 ––––––– 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2014/2015 ( §2 ods.1 písm. f) 
    Gymnázium 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 
 
Stredná škola Počet 
zamestnanci  SŠ 66 
Z toho pedag. zamest. 49 
Z počtu pedag. zamest.   
- kvalifikovaní  
- nekvalifikovaní  
- dopĺňajú si vzdelanie  
Z toho nepedag. zamest. 17 
Z počtu nepedag. zamest.  
- upratovačky 5 
 
 
* Pozn.: Medzi nepedagogickými zamestnancami je započítaných aj 6 osôb školskej jedálne. 
 
 

Trieda Študijný odbor, zameranie  
I.A 7902 J  -   ISCED3A  
I.B 7902 J  -   ISCED3A 
I.C 7902 J  -   ISCED3A 
II.A 7902 J  -   ISCED 3A 
II.B 7902 J -    ISCED 3A 
II.C 7902 J -    ISCED 3A 
III.A 7902 J  -   ISCED 3A 
III.B 7902 J  -   ISCED 3A 
III.C 7902 J  -   ISCED 3A 
IV.A 7902 5 -    ISCED 3A 
IV.B 7902 5 -    ISCED 3A 
IV.C 7902 5 -    ISCED 3A 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I.AO 7902 J – ISCED2 
II.AO 7902 J – ISCED2 
III.AO 7902 J – ISCED2 
IV.AO 7902 5 – ISCED 2 
V.AO 7902 5 – ISCED 3A 
VI.AO 7902 5 – ISCED 3A 
VI.BO 7902 5 – ISCED 3A 
VII.AO 7902 5 – ISCED 3A 
VII.BO 7902 5 –  ISCED 3A 
VIII.AO 7902 573 – cudzie jazyky 
VIII.BO 7902 573 – cudzie jazyky 
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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-OBN 
Adamovics Tomás Mgr. učiteľ TEV – RUJ 
Annušová Magdaléna Mgr. učiteľ TEV- BIO 
Barusová Iveta Mgr. učiteľ FYZ-TECH 
Borková Henrieta PaedDr. učiteľ MAT – CHE 
Dancziová Alexandra PaedDr. učiteľ INF 
PhDr. Drugová Ildikó,  PhD. učiteľ RUJ-SJL-ANJ 
Forgáčová Henrieta, Mgr. učiteľ ANJ - Pedagogika 
Ganczner Peter Mgr. učiteľ TEV  
Ganczner Róbert učiteľ TEV - ZEM 
Gancznerová Monika Mgr. učiteľ CHE-MAT-ETV 
Gábrišová Mária Mgr. učiteľ BIO-CHE 
Geljenová Daniela Mgr. učiteľ MAT-CHE 
Gumanová Eva Mgr. učiteľ SJL-NEJ 
Horváth Tamás Mgr. učiteľ NAB 
Imreová Adriana Ing. učiteľ CHE – DEJ 
Ježová Iveta Mgr. učiteľ BIO-CHE-ETV 
Jonášová Melinda RNDr. učiteľ CHE-ANJ 
Kanyicsková Erika učiteľ ANJ 
Kovács Gabriel PhDr. učiteľ SJL-FIL 
Krásna Miriam Mgr. učiteľ FIL-PSY-ANJ 
Krnáč Jozef PhDr. učiteľ ANJ-SJL 
Krnáčová Eva PhDr. učiteľ FRJ-RUJ 
Kubica Ľudovít Ing. učiteľ FYZ 

Luzsiczová Ildikó PaedDr. 
 
učiteľ 

RUJ-OBN-ANJ-
NEJ 

Mazanová Katarína PaedDr. učiteľ SJL-HUV 
Medzihorská Adriena PaedDr. učiteľ SJL-DEJ 
Mináriková Linda Mgr. učiteľ GEO 
Meleg Alexander Mgr. učiteľ INF 
Mészáros Mikuláš Mgr. učiteľ ANJ 
Nagyová Katarína Mgr. učiteľ ŠPJ-ANJ 
Nociarová Beáta PaedDr. učiteľ SJL-VYV 
Orémuszová Zuzana PaedDr. učiteľ SJL-ANJ 
Oroszová Zuzana Mgr. učiteľ MAT-BIO 
Otruba Marian Ing. učiteľ MAT-INF 
Ozoráková Ľubica Ing. učiteľ NEJ-ETV 
Paulik Peter Mgr. učiteľ TEV 
Pekariková Magdaléna PhDr. učiteľ NEJ-ANJ 
Rosová Tünde PaedDr. učiteľ NEJ-TAJ 
Sedláček Juraj učiteľ SJL-OBN 
Slaná Eva PhDr. učiteľ SJL-RUJ-ANJ 
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Priezvisko, meno, titul funkcia - zaradenie Aprobácia 
odbornosť 

Svetlíková Beáta Mgr. učiteľ ŠPJ-FRJ 
Štullerová Anna Mgr. učiteľ FYZ-CHE 
Varga Rudolf Mgr. učiteľ FIL-HIST. 
Zaležáková Daniela PhDr. učiteľ BIO-FIL 
Zimmerman Katja učiteľ NEJ 
 
 
h) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/2015 
 
 
Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
  
  
  
  
 
 
 
h.1)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma 
vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

ďalšie 
vzdelávanie 
učiteľov  

10 – 4 inovačné       
vzdelávania 
      - 4 aktualizačné 
vzdelávania 
      -   1 špecializačné 
vzdelávania 
      -   1 kvalifikačné 
vzdelávania 

   
10 - 4 inovačné 
vzdelávania 
      - 4  aktualizačné 
vzdelávania 
      - 1 špecializačné 
vzdelávania 
     -  1 kvalifikačné 
vzdelávania 
 

     _________ 2 

výchovné 
poradenstvo  0 0    –––––––––– ––––––––– 
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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 ktorých sa škola zapojila: 
Slovenský jazyk (SJL) 
Organizácia školského kola Olympiády zo Slovenského 
jazyka a literatúry v troch kategóriách s účasťou 30 
žiakov. 
Voľnočasové aktivity, práca so žiakmi v záujmových 
útvaroch, príprava kultúrnych programov pre rôzne 
príležitosti. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete slovenský jazyk. 
Návštevy divadelných predstavení v Nitre a Bratislave. 

Slovenský jazyk (SJL) 
Predmetová komisia sa v školskom roku 2014/2015 
zapojila do projektu DIGI ŠKOLA. 
Príprava nadaných žiakov do okresného, krajského, 
celonárodného kola olympiád a súťaží v recitáciách 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. 

Anglický jazyk (ANJ) 
Organizácia obvodného kola olympiády v anglickom 
jazyku. 
Zriadenie tabletovej učebne. 
Svojpomocné zhotovenie pomôcok, autentických 
materiálov (pohľadnice, noviny, časopisy, brožúrky, 
obrázkový materiál. 
Vyhotovenie projektov žiakmi na prezentácie na 
interaktívnej tabuli. 
Objednávka učebníc podľa odporúčaní MC a MŠ SR, 
objednávka a distribúcia časopisov Hello a Friendship. 
Voľnočasové aktivity, práca s nadanými žiakmi 
v záujmových útvaroch. 
Organizácia návštev divadelných predstavení 
v anglickom jazyku s rôznym stupňom náročnosti. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete anglický jazyk. 
Organizácia 8 – denného jazykovo – poznávacieho 
zájazdu do Veľkej Británie (Amsterdam, Edinburgh, 
LochNess Stirling). Zájazdu sa zúčastnilo 94 žiakov. 
Výmenné pobyty žiakov. 

Anglický jazyk (ANJ) 
Návšteva divadelných predstavení: ,,American 
Dream“ (putovné divadlo B. Bystrica) 
,,Martin Luther King (divadlo Istropolis Wüstenrot 
Bratislava! 
,,Mladý prekladateľ“ – súťaž v umeleckom preklade 
organizovanej Filozofickou fakultou v Nitre pre 
žiakov oktávy a štvrtého ročníka. 
Písanie esejí v anglickom jazyku – organizátor OPEN 
SOCIETY FOUND. 
Príprava nadaných žiakov do okresného, krajského 
kola olympiády v anglickom jazyku.  
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Príprava žiakov na štúdium na univerzitách 
v Anglicku. 

Ruský jazyk (RUJ) 
Doplnenie fondu učebných pomôcok, zabezpečenie 
učebníc. 
Organizácia školského a krajského kola olympiády 
v ruskom jazyku. 
Prehliadka filmov v ruskom jazyku. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete ruský jazyk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruský jazyk (RUJ) 
Príprava nadaných žiakov do krajského kola, 
Olympiády v ruskom jazyku, súťaží v prednese 
poézie a prózy v cudzích jazykoch Jazykový kvet. 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Španielsky jazyk (ŠPJ) 
Centrálne zabezpečenie učebníc španielskeho jazyka, 
distribúcia španielskeho časopisu CHICOS pre 
začiatočníkov. 
Organizácia školského kola olympiády v španielskom 
jazyku. 
Organizovanie veľmi úspešných stretnutí pre žiakov 
s lektorkou španielčiny Noe Barroso Ceballos. 
Informačné stretnutia pre žiakov oktávy a štvrtého 
ročníka s predstaviteľkou knižnice a kultúrneho centra 
Španielskeho veľvyslanectva ,,Aula Cervantes“, 
zamerané na kultúrne a študijné možnosti poskytované 
centrom. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch. 
Prehliadka španielskych filmov. 
Príprava kultúrneho programu na vianočné posedenie pre 
skupiny žiakov španielskeho jazyka. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete španielsky jazyk. 

Španielsky jazyk (ŠPJ) 
Účasť vedúcej PK na celoslovenskom stretnutí 
učiteľov španielskeho jazyka organizovaným 
španielskou ambasádou a Slovenskou asociáciou 
učiteľov španielskeho jazyka. 
Účasť na didaktickom seminári španielskeho 
vydavateľstva EDELSA v Bratislave o využití 
digitálnych učebníc a materiálov na hodinách 
španielskeho jazyka. 
Príprava nadaných žiakov do krajského 
a celoslovenského kola Olympiády v španielskom 
jazyku pre všetky kategórie. 
Členstvo v skúšobnej komisii celoslovenskej 
olympiády španielskeho jazyka pre kategóriu A. 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe pre 
študentov VŠ v predmete španielsky jazyk. 

Francúzsky jazyk (FRJ) 
Filmové predstavenia vo francúzskom jazyku.  
Práca s nadanými žiakmi v záujmových útvaroch. 
Poznávací zájazd vo Francúzsku (Francúzska riviéra 
a Provence). 
Odborná exkurzia vo Švajčiarsku (CERN). 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete francúzsky jazyk. 

Francúzsky jazyk (FRJ) 
Spolupráca s distribučnou firmou OXICO 
a vydavateľstvom KLETT. 
Príprava žiakov do okresného, krajského kola 
Olympiády vo francúzskom jazyku, semifinále 
súťaže vo frankofónnej piesni ,,Spievam po 
francúzsky 2015“ 
Príprava žiakov na štúdium na univerzitách vo 
Francúzsku a frankofónnych krajinách. 

Nemecký jazyk (NEJ) 
Organizácia okresného kola Olympiády v nemeckom 
jazyku. 
Príprava, zabezpečenie, prezentácie projektových prác 
DSD, recenzie a hodnotenie projektov DSD. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch.  
Vítanie prvákov – Schultüte. 
Objednávka odborných učebníc a časopisov. 
Beseda s bývalými žiakmi študujúcimi v Nemecku. 
Vianočné a valentínske pozdravy, vianočný večierok. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Prezentácie študijných možností v nemecky hovoriacich 
krajinách. 
Divadelné predstavenie v nemeckom jazyku na škole, 
v kultúrnom centre v Nových Zámkoch, v Bratislave. 
Dobrovoľníčka UNESCO – aktivity so žiakmi, 
miniprojekty, čitateľský krúžok, práce v knižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemecký jazyk (NEJ) 
Realizácia projektu DSD – Sprachdiplom (úspešná 
realizácia 15 rokov) získaný titul - ,,Škola partner 
budúcnosti“. 
Priebežná výučba v nemeckom jazyku aj s odbornou 
lektorkou z Nemecka počas školského roka. 
Príprava nadaných žiakov do okresného, krajského 
a celoslovenského kola Olympiády v nemeckom 
jazyku a súťaží. 
Reprezentácia žiakov –ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Účasť na celoslovenskej  súťaži ,,Mladý 
prekladateľ“. 
1. miesto v celoslovenskej súťaži ,,Jazykový kvet“. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Príprava žiakov na štúdium na univerzitách 
v nemecky hovoriacich krajinách. 
Možnosť získania 5-ročného štipendia DAAD 
(nemecká akademická služba) na štúdium 
v Nemecku. 
Študijný pobyt mimoriadne nadaných žiakov 
v Nemecku. 
Účasť na seminároch a ďalšie vzdelávanie učiteľov NEJ. 
Spolupráca s veľvyslanectvom Nemeckej spolkovej 
republiky. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Matematika (MAT) 
Zabezpečenie pomôcok so zameraním na využitie 
prostriedkov IKT. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch. 
Voľnočasové aktivity zamerané na tvorivé myslenie 
žiakov, logiku, obrazotvornosť, prehĺbenie záujmu 
o matematiku, prírodovedné a technické predmety. 
Spolupráca s odbornými pracovníkmi VŠ na FMFI UK 
v Bratislave, UKF v Nitre. 
Prednášky, besedy, exkurzie so zameraním na 
prírodovednú a technickú orientáciu žiakov. 
Prírodovedné exkurzie ATLANTIS SCIENCE CENTER 
– Bratislava. 
Exkurzia do výskumného strediska CERN Švajčiarsko. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v predmete matematika. 

Matematika (MAT) 
Príprava mimoriadne nadaných žiakov na výberové 
medzinárodné sústredenia, na stredoeurópsku 
matematickú olympiádu na FMFI UK v Bratislave. 
Príprava žiakov na Olympiády a súťaže. 
Matematická Olympiáda, Pytagoriáda, Maks, 
Korešpondenčný seminár STROM, Matematický 
klokan, Matematický náboj. 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe pre 
študentov VŠ v predmete matematika. 

Informatika (INF) 
Preferovanie kvalitných, progresívnych nástrojov, 
prístupov a metód v oblastiach programovania. 
Zvukové a obrázkové editory, komunikácia na internete, 
tvorba webu... 
Pravidelné aktualizovanie a zverejňovanie informácií 
o novinkách ISIC. 
Aktívne práce vyučujúcich pri svojpomocnom 
vyhotovovaní učebných pomôcok, materiálov do 
učiteľských počítačov. 
Využívanie elektronických študijných materiálov. 
Operatívne riešenia výkonov počítačov (editovanie 
videa...) 
Využívanie novej špeciálnej učebne pre tablety. 
Medzipredmetová spolupráca školy v oblasti 
skvalitňovania prostriedkov IKT. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete informatika. 

Informatika (INF) 
Príprava nadaných a mimoriadne nadaných žiakov na 
Stredoeurópsku Olympiádu v informatike (CEOI). 
Príprava žiakov na Olympiády a súťaže pre 
umiestnenie na úrovni krajského, národného 
a medzinárodného kola (Zenit v programovaní, 
Olympiáda v informatike...). 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
NSK. Aktívna účasť na organizovaných výstavách 
a prezentáciách s novými technológiami z oblasti 
informatiky. 
 

Fyzika (FYZ) 
Preferovanie progresívnych metód vo vyučovacom 
procese s využitím prostriedkov IKT. 
Zabezpečenie učebnicového fondu, učebných pomôcok, 
pomôcok pre laboratórne cvičenia, praktické vyučovanie 
a pomôcok na využívanie prostriedkov IKT na 
vyučovaní. 
Realizácia výukového internetového programu 
PLANÉTA VEDOMOSTÍ. 
Úspešná realizácia vyučovacieho predmetu TECHNIKA 
od tercie osemročného štúdia. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch. 
Voľnočasové aktivity pre zvýšenie záujmu žiakov 
o prírodovedné a technické predmety, pre štúdium 
prírodovedne a technicky zameraných VŠ. 
Narastajúca tendencia záujmu o prírodovedné 
a technické predmety. 
 
 
 

Fyzika (FYZ) 
Príprava mimoriadne nadaných žiakov na 
celoslovenské a medzinárodné súťaže. 
Príprava žiakov na Olympiády a súťaže: Fyzikálna 
Olympiáda, NÁBOJ JUNIOR, Celoslovenská súťaž 
tímov SŠ JUNIORFRESHHH, FYKOS Fyzikálny 
korešpondenčný seminář MFF UK Praha. 
Celoštátne kolo výberu na Olympiáde mladých 
vedcov – IJSO 2015 na FMFI UK v Bratislave. 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Reprezentácia žiakov na Kongrese mladých 
bádateľov – technikov Slovenska. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Fyzika (FYZ) 
Spolupráca s odbornými pracovníkmi VŠ na FMFI UK 
na prírodovedeckej fakulte v Bratislave, UKF v Nitre. 
Prednášky, besedy, exkurzie so zameraním na 
prírodovednú a technickú orientáciu žiakov. 
Prírodovedné exkurzie: ATLANTIS SCIENCE 
CENTER Bratislava, Jadrová elektráreň Mochovce 
a poznávacie exkurzia vo výskumnom stredisku  
v CERNE, v TECHNORAME a Múzeu Alberta 
Einsteina. 
Organizácia MULTIMEDIÁLNEHO 
VZDELÁVACIEHO PREDSTAVENIA - ,,Einstein 
a relativita“ pri príležitosti Medzinárodného roka svetla. 
Školský recyklačný program RECYKLOHRY. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete fyzika. 

Fyzika (FYZ) 
Deň otvorených dverí na FMFI UK Bratislava. 
Aktívna účasť v projekte RECYKLOHRY 
SLOVENSKA. 
Aktualizačné vzdelávanie ,,Rozvoj prírodovednej 
gramotnosti učiteľov vzdelávacej oblasti ČLOVEK 
A PRÍRODA NA SŠ.“ 
Atestačné vzdelávanie učiteľov pre druhú atestačnú 
skúšku v prírodovednej oblasti. 
Účasť na filmových, vzdelávacích, multimediálnych 
predstaveniach s prírodovedným zameraním. 

Chémia (CHE) 
Preferovanie progresívnych metód vo vyučovacom 
procese s využitím prostriedkov IKT, multimediálnych 
prostriedkov, výukových posterov, výukových CD, 
audiovizuálnych pomôcok, powerpointové prezentácie. 
Svojpomocné zhotovenie pomôcok, autentických 
materiálov, projektov a ich prezentácie. Zabezpečenie 
nových učebných pomôcok, materiálov pre praktické 
laboratórne cvičenia. Zabezpečenie odbornej literatúry, 
využívanie virtuálnej knižnice, elektronických študijných 
materiálov. Realizácia internetového výukového 
programu PLANÉTA VEDOMOSTÍ, Laboratórny 
interfejs, Coachlab. 
Prehliadka filmov, prednášky, besedy. 
Exkurzie so zameraním na profesijnú orientáciu žiakov. 
Prírodovedná, poznávacia exkurzia Atlantis Science 
Bratislava. Exkurzia do výskumného strediska CERN 
Švajčiarsko. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná a konzultačná činnosť v predmete chémia. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch a SOČ v chémii. 
Voľnočasové aktivity pre zvýšenie záujmu o štúdium 
chémie. 
Spolupráca s odbornými pracovníkmi VŠ na 
prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, MLADÝMI 
VEDCAMI SLOVENSKA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chémia (CHE) 
Príprava talentovaných žiakov na okresné, krajské, 
celoslovenské kolo Olympiády, súťaže a SOČ. 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Reprezentácia žiakov na súťaži MLADÝCH 
BÁDATEĽOV SLOVENSKA. 
Spoluúčasť v projekte RECYKLOHRY Slovenska. 
Účasť na filmových, vzdelávacích, multimediálnych 
predstaveniach s prírodovedným zameraním. 
 



 18

Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Biológia (BIO) 
Zriadenie špeciálnej učebne biológie, doplnenie učebne 
odbornými pomôckami so zameraním na využitie 
prostriedkov IKT. 
Svojpomocné zhotovenie pomôcok, projektov a ich 
prezentácie, zhotovenie autentických materiálov. 
Doplnenie nových pomôcok pre skvalitnenie 
praktických, laboratórnych cvičení a tvorivé činnosti 
v oblasti SOČ. 
Práca s nadanými žiakmi v záujmových útvaroch. 
Organizovanie besied, súťaží, aktivít, filmových 
predstavení, série prednášok so zameraním na ľudské 
práva, hodnoty človeka, medziľudské vzťahy, sexuálnu 
výchovu, spotrebu energie, životné prostredie, zdravé 
potraviny, poskytovanie prvej pomoci, podporu 
duševného zdravia, prevenciu drogových závislostí, 
separáciu odpadov.  
Úprava hrádze pri rieke Nitra pri príležitosti Svetového 
dňa Zeme. 
Verejná zbierka v rámci Dňa narcisov, zbierka pre 
slabozrakých a nevidiacich – Biela pastelka, zbierka pre 
ČK. 
Organizovanie prírodovedných exkurzií. 
Návšteva Prírodovedeckého múzea vo Viedni, 
Bratislave, návšteva Zoologickej záhrady v Budapešti.  
Organizovanie školení, seminárov pre žiakov školy. 
Mimoriadne úspešné aktivity Zdravotníckeho krúžku: 

- ako poskytovať prvú pomoc, 
- Študentská kvapka krvi, 
- Valentínska kvapka krvi, 
- zbierky pre ČK. 

Sviečkový pochod v rámci projektu HIV/AIDS. 
Návšteva DOMU SENIOROV s kultúrnym programom. 
Stretnutia s prezidentom SČK p. Dobiášom. 
Mládež SČK našej školy organizovala okresnú súťaž 
družstiev prvej pomoci. 
Realizácia a práce na projektoch KOMPRAX: 

1. Zdravodeň 
2. Zhotovenie nástenných obrazov živočíchov 
3. Úprava učebne biológie 
4. Organizovanie benefičného plesu 
5. ,,Naučme sa pomáhať“ – ukážky prvej pomoci 

Pomoci pre verejnosť v OC Aquario 
Spolupráca s Národnou transfúznou stanicou. 
Uverejňovanie odborných článkov v regionálnych 
novinách. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v predmete biológia. 

Biológia (BIO) 
Príprava nadaných žiakov na okresné, krajské, 
celoslovenské kolo Olympiády, súťaže a SOČ. 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNY 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Aktívna účasť na akciách organizovaných Mestským 
kultúrnym strediskom v Nových Zámkoch: 

- jarný a jesenný  festival ekologických filmov, 
prednášky, besedy spojené s témou 
prírodovedné profesie. 

Realizácia projektov: Evička a deti, Hodina o ČK, 
Prvá pomoc, HIV/AIDS, KOMPRAX, PROJEKT 
DETI (pre MŠ, ZŠ, SŠ, autistické centrá, Domovy 
seniorov). 
Vzdelávanie učiteľov v oblasti biológie, aktívna 
účasť na seminároch a kurzoch organizovaných 
prírodovedeckými fakultami, Metodickým centrom 
MsKS, SČK. 
Zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe pre 
študentov VŠ. 

Dejepis (DEJ) 
Zriadenie špeciálnej učebne dejepisu s využitím 
prostriedkov IKT (počítač, audiovizuálne pomôcky, 
dataprojektor, interaktívna tabuľa, výukové CD). 
Doplnenie odbornej literatúry, svojpomocné 
 
 

Dejepis (DEJ) 
Príprava žiakov do súťaží. 
Súťaže – Poznaj svoje mesto (usporiadateľ pobočka 
Matice slovenskej). 
Aktívna    účasť    na     besede   s    pplk.    Zupkom 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Dejepis (DEJ) 
zhotovenie pomôcok, autentických materiálov. 
Skvalitnenie vyučovacích metód, výrazné prehĺbenie 
medzipredmetových vzťahov. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch. 
Voľnočasové aktivity  k rozšíreniu poznatkov, predstáv 
o historických udalostiach, národnej minulosti, dejinách 
Európy a sveta. 
Divadelné a filmové predstavenia. 
Besedy, historické exkurzie Banská Bystrica, Nitriansky 
Hrádok, Pohronský Ruskov, Ostrihom, Viedeň, Benátky, 
Praha. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v predmete dejepis. 

Dejepis (DEJ) 
v knižnici A. Bernoláka. 
Prehliadka Pamätnej izby A. Bernoláka s odborným 
výkladom, Galérie E. Zmetáka. 
Návšteva výstavy v Múzeu J. Thaina. 

Geografia (GEO) 
Novozriadená špeciálna učebňa geografie s využitím 
prostriedkov IKT. 
Vybavenie učebne: notebook, počítač, databáza 
audiovizuálnych pomôcok – videonahrávky, elektronické 
mapy, powerpointové prezentácie. 
Skvalitnenie názornosti vyučovania a praktického využitia 
geografie. 
Svojpomocné zhotovenie učebných pomôcok, autentické 
materiály. 
Voľnočasové aktivity so žiakmi so zameraním na 
ekologizáciu a praktické využitie geografie, zber a separáciu 
odpadu. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Prírodovedné exkurzie v rámci školských výletov. 
Návšteva filmových predstavení s odbornou tematikou. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v predmete geografia. 

Geografia (GEO) 
Príprava žiakov do okresných, krajských, 
celoštátnych olympiád, súťaží, SOČ (výrazné 
zvýšenie záujmu žiakov o atraktívnu kategóriu Z). 
Úspešná reprezentácia žiakov v krajskom 
a celoštátnom kole olympiády z geografie. 
Ekologizácia geografie: 
- zapojenie žiakov do projektov ,,EKOSTOPA, 
NATURA 2000, RECYKLOHRY. 

Občianska náuka (OBN) 
Preferovanie progresívnych metód vo vyučovacom procese 
s využitím prostriedkov IKT, multimediálnych 
prostriedkov, výukových posterov, audiovizuálnych 
pomôcok, powerpointové prezentácie. 
Objednávka a zabezpečenie odbornej literatúry, časopisov, 
prospektov, využívanie elektronických študijných 
materiálov. 
Svojpomocné zhotovenie pomôcok, projektov a ich 
prezentácie. Zhotovenie materiálov, motivačné nástenky, 
výstava žiackych prác s tematikou PRÁVA DIEŤAŤA. 
Voľnočasové aktivity, práca so žiakmi v záujmových 
útvaroch (veľký záujem žiakov o predmet občianska 
náuka). 
Prednášky, besedy, exkurzie s profesijným zameraním. 
Odborná prednáška s Jozefom Makúchom, guvernérom 
NBS. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v predmete občianska 
náuka. 
 
 
 
 

Občianska náuka (OBN) 
Príprava talentovaných žiakov do krajského kola 
Olympiády ľudských práv, do celoštátneho kola 
Aliante 2015 a do medzinárodného finále v Litve. 
Účasť žiakov v Medzinárodnej súťaži GENERÁCIA 
€URO – organizátor Európska centrálna banka 
(úspešnosť žiakov v 1. kole 100 %, postup do 2. kola 
súťaže). 
Reprezentácia žiakov ÚSPEŠNÝ REPREZENTANT 
mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Estetická výchova (ESV) 
Digitalizácia školskej knižnice. 
Tvorivé činnosti učiteľov a žiakov s využívaním 
virtuálnej knižnice. 
Spolupráca s knižnicou Antona Bernoláka v Nových 
Zámkoch. 
Organizácia propagačných a čitateľských podujatí, 
výstava a úspešná prezentácia prác žiakov, kurátorstvo 
organizovaných výstav. 
Práca s talentovanými žiakmi v záujmových útvaroch. 
Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí pre 
rôzne príležitosti Gymnázia v Nových Zámkoch. 
Tvorivé činnosti, aktivity v rámci jednotlivých výchov 
pre jednotlivé ročníky so zameraním na: porozumenie 
jazyka vizuálnych, audiovizuálnych a interaktívnych 
médií. 
Zvyšovanie uvedomelosti, reflexie vizuálnej 
a audiovizuálnej kultúry. 
Aktivity, súťaže so zapájaním koncepčného 
a konštrukčného myslenia žiakov vo vzťahu 
pragmatična a estetična. 
Vernisáž výstavy fotografií žiakov gymnázia 
,,PRÁZDNINOVÉ POTULKY“. 
Prospešné činnosti so zapojením žiakov a učiteľov 
školy pri príležitosti Svetového dňa Zeme: ,,Uprac si 
svoje mesto“ – zbieranie odpadkov v oblasti BEREK 
Nové Zámky. 
Separácia druhotných komodít. 
Zveľaďovanie interiéru a exteriéru školy. 
Výstava výtvarných prác a fotografií. 
Besedy, prednášky, filmové predstavenia 
s ekologickým a enviromentálnym obsahom. 
Besedy, súťaže, výstavy pri príležitosti MESIACA 
KNIHY. 
Spolupráca pri tvorbe časopisu ,,ŠUM“ (Študentský 
umelecký magazín Gymnz). 
Spolupráca a zapájanie sa do verejných zbierok - 
,,Biela pastelka“,  ,,Ďakujem, že si mama“,  ,,Týrané 
deti“,  ,,Úsmev ako dar“,  SČK – humanitárne zbierky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetická výchova (ESV) 
Účasť v celoslovenskej súťaži MEDZIINÁRODNÝ 
DEŇ KNIŽNÍC o najzaujímavejšie podujatie 
organizované školskou knižnicou. 
Prezentácie výtvarných prác, fotografií zhotovených 
žiakmi gymnázia na verejnosti. 
Besedy, prednášky, súťaže pri príležitosti ,,MESIACA 
KNIHY“, organizované Knižnicou A. Bernoláka 
v Nových Zámkoch, MsÚ v Nových Zámkoch.  
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Mediálna výchova (MEV) 
Aktivity pre žiakov na osvojenie stratégie 
kompetentného zaobchádzanie s rôznymi druhmi 
médií ich produktmi. 
Aktivity zamerané na spôsobilosť mediálnu 
kompetenciu, t.j. kritické, selektívne využívanie médií 
– ich produktov. 
Poznanie pravidiel fungovania ,,mediálneho sveta“ 
(orientácia a selektované využívanie médií). 
Koordinácia práce s mládežou – imatrikulácia žiakov. 
Prednášky, besedy pri príležitosti ,,Svetového dňa bez 
násilia“, ,,Svetového dňa duševného zdravia“, 
protidrogové prednášky. 
Tvorba miniprojektov a ich prezentácie, estetizácia 
školy (nástenky, propagačný materiál...). 
Aktivity pre žiakov školy v spolupráci so školským 
koordinátorom enviromentálnej výchovy, 
koordinátorom protidrogovej prevencie, výchovným 
poradcom, kultúrnou komisiou. 
Návštevy divadelných a filmových predstavení. 
Exkurzie so zameraním na vlastenectvo, 
lokálpatriotizmus k mestu (Sochy mesta Nové Zámky, 
výstava obrazov, holokaust v obrazoch – plagátová 
výstava, katakomby mesta Nové Zámky, návšteva 
Synagógy). 
Práca s talentovanými žiakmi v záujmových útvaroch. 
Tvorba príspevkov do študentského časopisu ,,ŠUM“, 
tvorba www-stránok so zameraním na odborný, 
umelecký rozvoj osobnosti, umelecké cítenie, vkus 
mládeže. 
Hospitačné a konzultačné činnosti v rámci 
predmetovej komisie. 
Monitorovanie sociálnej atmosféry v triedach, 
správanie žiakov, odbúranie agresivity, šikanovanie, 
záškoláctvo. 
Charitatívna činnosť – pomoc sociálne slabším 
a bezdomovcom v adventnom období. 
Materiálna podpora detí z Detského domova 
v Hurbanove. 

Mediálna výchova (MEV) 
Spolupráca na projekte DIGI ŠKOLA. 
Spolupráca s Novozámockou televíziou. 

Etická a náboženská výchova (ETV, NAV) 
Estetizácia vnútorných a vonkajších priestorov školy, 
brigádnicke činnosti žiakov jednotlivých ročníkov. 
Aktivity so zapojením sa do spoločenskej deľby práce 
a oceňovania prospešnosti získavania nových 
spôsobilostí žiakov pre praktický život. 
Exkurzie so zameraním na lokálpatriotizmus 
(katakomby mesta pod Františkánskym kostolom, 
návšteva synagógy). 
Charitatívna činnosť – materiálna pomoc deťom 
z detských domovov, pomoc sociálne slabším ľuďom 
v adventnom období. 
(Mariannum pri Farskom kostole). 
Príprava žiakov na Biblickú olympiádu. 
 
 
 

Etická a náboženská výchova (ETV, NAV) 
Spolupráca žiakov na projekte DIGI ŠKOLA. 
Aktívna účasť na veľkoplošnej výstave v Nových 
Zámkoch – Holokaust v obrazoch. 
Reprezentácia žiakov v krajskom kole – diecéznom 
kole Biblickej olympiády. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Telesná a športová výchova (TŠV) 
Aktivity pre skvalitnenie podmienok vyučovania TŠV 
v novovybudovanej telocvični. 
Zabezpečenie materiálneho vybavenia, pomôcok 
telocvične. 
Činnosti pre zvýšenie a skvalitnenie pohybových 
aktivít v priestoroch novovybudovanej telocvične. 
Využívanie netradičných a nových pohybových aktivít 
( speddminton, badminton, florbal, posilňovacie 
cvičenia, relaxačno – regeneračné cvičenia), aktivity 
pre znižovanie počtu oslobodených žiakov od TŠV 
prostredníctvom individualizovaných cvičebných 
programov. 
Výrazné zníženie počtu oslobodených žiakov. 
Integrovanie oslobodených žiakov. 
Aktivity zamerané na skupinové vyučovanie 
gymnastiky, cvičenia na hudbu, moderné pohybové 
aktivity. 
Kurzy ochrany života a zdravia s obsahom: civilná 
ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, 
záujmové technické činnosti a šport. 
Kurzy LVVK (1. ročník, kvinta, sekunda). 
Športové súťaže medzi triedami. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch. 

Telesná a športová výchova (TŠV) 
Vybudovanie novej telocvične v areáli školy. 
Odborné školenia učiteľov telesnej a športovej 
výchovy zamerané na využívanie inovatívnych 
pomôcok pre vyučovanie TŠV. 
Príprava talentovaných žiakov do okresných, 
krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží 
(ŠACH). 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ REPREZENTANT 
mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Zapojenie sa do projektu RAIFFEISEN BANKY 
v Nových Zámkoch - získanie finančných prostriedkov 
na zakúpenie inovatívnych učebných pomôcok pre 
TŠV. 

Výchovné poradenstvo (VP) 
Aktivity, činnosti pre študentov gymnázia 
v spolupráci s vedením školy, Združením rodičov 
a priateľov gymnázia, Radou školy, triednymi 
učiteľmi. 
Činnosti zamerané na adaptáciu žiakov ZŠ v 1. 
ročníku štvorročného štúdia a v príme osemročného 
štúdia. 
Propagácia materiálov a dokumentov v oblasti 
výchovného poradenstva, profesiovej orientácie na 
nástenných novinách. 
Činnosti so zameraním na využívanie prostriedkov 
IKT. Elektronické prihlášky na VŠ. 
Poradenstvo: poradenstvo v otázkach výchovy 
a vzdelávania profesijnej orientácie. 
Konzultačná činnosť: poskytovanie konzultácií 
žiakom a ich zákonným zástupcom pri výchovno – 
vzdelávacích problémoch, voľba povolania, 
informácie, podklady o formách štúdia na VŠ. 
Koordinačná činnosť: sprostredkovanie prepojenia 
školy s poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa 
starostlivosťou o deti a mládež. 
Besedy, prednášky so zameraním na kriminalitu 
mládeže, drogy, ľudské práva. 
Besedy, prednášky, exkurzie so zameraním na 
profesijnú orientáciu žiakov. 
 
 
 
 

Výchovné poradenstvo (VP) 
Poradenstvo psychologických služieb CPPPaP, 
konzultácie, spolupráca s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 
Spolupráca s vysokými školami na Slovensku a v ČR. 
Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami. 
Exkurzie – Veľtrh štúdia a kariéry (Bratislava, Nitra). 
Priebežné vzdelávanie a účasť na poradách 
organizovaných inštitúciami, ktoré sa zaoberajú 
výchovným poradenstvom na školách. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Oblasť prevencie sociálno-patologických 
javov 
Hlavné úlohy koordinátora: 

- oboznamovanie žiakov so škodlivosťou 
legálnych aj nelegálnych drog 

- monitorovanie zmeny správania žiakov, 
opatrenia proti šíreniu drog v školskom 
prostredí 

- zvyšovanie odolnosti voči sociálno-
patologickým javom 

- spolupráca s rodičmi, výchovným poradcom, 
vyučujúcimi (ETV, NAV, BIO, CHE...), 
triednymi učiteľmi, s CPPPaP, Mestskou 
políciou 

- účasť na prevenčných a odborných 
seminároch s poradenstvom 

- vzdelávanie v oblasti prevencie sociálno – 
patologických javov 

- usmerňovanie žiakov prosociálnemu 
správaniu, k empatii, úcty k človeku. 

Činnosti, aktivity: 
- tvorba plagátov a výtvarných prác žiakmi 

(projekt ,,ČISTÉ DETI“) 
- besedy, prednášky, činnosti v spolupráci so 

skupinou Mládeže SČK pri Gymnáziu, 
filmové predstavenia, videoprogramy, 
výchovné koncerty 

- monitorovanie situácie z pohľadu legálnych 
a nelegálnych drog v priestoroch školy, na 
školských akciách  

             konzultácie so žiakmi a rodičmi 
- organizácia besied a prednášok na tému: 
- šikanovanie – príma, sekunda 
- zneužívanie maloletých cez internet, ochrana 

osobných údajov (kvinta) 
- ako správne podať prvú pomoc (vo všetkých 

ročníkoch) 
- sexuálna výchova (1. ročník) 
- prejavy extrémizmu (2. ročník) 
- látkové a nelátkové závislosti (kvarta, kvinta, 

1. ročník) 
- výchova k manželstvu a rodičovstvu (sexta, 

2. ročník) 
- poskytovanie metodických materiálov 

žiakom, učiteľom a rodičom 
- prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní 

drog a výskyte sociálno-patologických javov 
na škole. 

Medzipredmetová spolupráca: 
- ETV, NAV, ESV, MEV, BIO, CHE 
- spolupráca v rámci triednických hodín, 

rodičovských združení... 
 
 
 

Aktivity, činnosti, spolupráca s CPPPaP, 
s koordinátorom prevencie Mestskej polície so 
zameraním na prevenciu sociálno-patologických 
javov. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
Ďalšie aktivity organizované školou 
Stužkové slávnosti žiakov štvrtého a ôsmeho 
ročníka. 
Aktivity REDAKČNEJ RADY pri tvorbe 
školského časopisu ŠTUDENTSKÝ 
UMELECKÝ MAGAZÍN (,,ŠUM“). 
Rozlúčková slávnosť s absolventmi školy, 
spojená s vecným ocenením najúspešnejších 
žiakov, ktorí reprezentovali školu v prospechu, 
predmetových olympiádach a súťažiach počas  
štúdia. 
Mimoriadne nadaným žiakom, ktorí výrazne 
reprezentovali školu počas štúdia vo 
vedomostiach, v krajských, v celoslovenských,  
medzinárodných olympiádach a súťažiach bola 
udelená: 
- Cena riaditeľa školy (vecné ocenenie žiakov) 
- Cena Milana Jamricha (finančné ocenenie 
najúspešnejšieho žiaka počas celého štúdia 
bývalým absolventom Gymnázia v Nových 
Zámkoch, vedeckým pracovníkom žijúcim 
v Amerike). 

Ďalšie aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
Uverejňovanie odborných príspevkov pre 
pedagogickú a žiacku verejnosť na 
VZDELÁVACÍ PORTÁL VIRTUÁLNA 
KNIŽNICA s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Učiteľka našej školy s aprobáciou chémia – 
matematika sa v školskom roku 2014/2015 
umiestnila sedemkrát na popredných miestach 
v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Zabezpečenie pedagogickej praxe pre študentov 
VŠ. 

 
 
 
Poz. Cenu Milana Jamricha získal žiak štvorročného štúdia Matúš Novák (4.C) za veľmi 
dobré vedomosti, za vzornú reprezentáciu školy v SOČ, za získaný certifikát na Kongrese 
Mladých bádateľov – technikov Slovenska, za Čestné uznanie za mimoriadne odborne 
kvalitnú prednášku ,,ELEKTROMAGNETICKÝ POHON TELESA“ na Kongrese Mladých 
bádateľov Slovenska, za kvalitnú, prospešnú prácu grafika v školskom časopise ,,ŠUM“, za 
odborné práce v projekte ,,KomPrax“ a technické zabezpečenie školských podujatí počas 
štúdia. 
 
 
Ďalšie informácie:  Uvedené aktivity zvýšili informovanosť o škole, zároveň slúžili na 
propagáciu školy v regióne mesta, kraja, Slovenska a v zahraničí. 
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i) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach: 
Názov olympiády a 

súťaže 
Okresné kolo Krajské 

kolo 
Celoslovenské  

kolo 
Medzinárodné 

kolo 
Slovenský jazyk – SJL     
Olympiáda zo SJL     
SJL – O kat. B  6. miesto   
Hviezdoslavov Kubín 2x1. miesto 

1x2. miesto 
Čestné 
uznanie a 
2x3. miesto 

  

Šaliansky Maťko  1. miesto 2. miesto  
     
Anglický jazyk - ANJ     
Olympiáda z ANJ     
ANJ – O kat.2A 1. miesto 3. miesto   
ANJ – O kat.2B 1. miesto 4. miesto   
ANJ – O kat.2C1  3. miesto   
ANJ – O kat.1C  2. miesto   
ANJ – O kat. 2C2 1. miesto 3. miesto   
ANJ–Mladý 
prekladateľ 

 Čestné 
uznanie 
a 2. miesto 

  

ANJ – Jazykový kvet  Krajské 
semifinále 
ocenenie 
a 2x1. 
miesto 
Krajské 
finále 2x2. 
miesto 

  

     
Francúzsky jazyk – 
FRJ 

    

Olympiáda z FRJ     
FRJ – O kat.2B  3. miesto   
Frankofóna pieseň - 
,,Spievam po 
francúzsky 2015“ 

 Semifinále 
3. miesto 

  

     
Nemecký jazyk – NEJ     
NEJ – O kat. 2B 1. miesto 1. miesto 2. miesto  
NEJ – O kat. 2B 2. miesto    
NEJ  - O kat. 2C 1. miesto 1. miesto 2. miesto  
Mladý prekladateľ 
2015 

 Úspešný 
riešiteľ 

  

Jazykový kvet   1. miesto  
     
Ruský jazyk - RUJ     
RUJ – O kat. B2  2. miesto   
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Názov olympiády a 
súťaže 

Okresné kolo Krajské 
kolo 

Celoslovenské 
kolo 

Medzinárodné 
kolo 

Španielsky jazyk – ŠPJ     
ŠPJ – O kat. A  2. miesto 

4. miesto 
  

ŠPJ – O kat. B  1. miesto 4. miesto 
(žiačka 
získala 
mimoriadne 
ocenenie 
úspešného 
riešiteľa) 

 

ŠPJ – O kat. C  1. miesto 
2. miesto 

4. miesto  

     
Matematika – MAT     
Matematická olympiáda     
MAT – O kat. Z6 1. miesto nekoná sa nekoná sa nekoná sa 
MAT – O kat. Z7 2. miesto nekoná sa nekoná sa nekoná sa 
MAT – O kat. Z8 1. miesto nekoná sa nekoná sa nekoná sa 
MAT – O kat. Z9 1. a 2. miesto 1. a 2. 

miesto  
nekoná sa nekoná sa 

MAT – O kat. C školské kolo  
1. miesto 

2. miesto nekoná sa Účasť na 
medzinárodnom 
sústredení MO kat. C 

MAT – O kat. A školské kolo  
1. miesto 
 

5. miesto 11. miesto Účasť na 
stredoeurópskej 
MO kat. A 
3. miesto – 
bronzová medaila 
na stredoeurópskej 
Matematickej 
olympiáde kat. A v 
Slovinsku 

Pytagoriáda P8 
Pytagoriáda P6 

7. miesto  
1.2.3. miesto 

   

Matematický náboj – 
súťaž 5 členných 
družstiev 

___________ __________ 7. miesto 41. miesto 

Pozn. Účasť na 
súťažiach MAKS, 
KOREŠPONDENČNÝ 
STROM 

 3.-4. miesto   

     
Informatika – INF     
Olympiáda 
v Informatike 

    

INF – O kat. A   3. miesto Účasť na 
Stredoeurópskej 
olympiáde 
v informatike 
CEOI 33. miesto 
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Názov olympiády a 
súťaže 

Okresné kolo Krajské 
kolo 

Celoslovenské 
       kolo 

Medzinárodné 
kolo 

Fyzika – FYZ     
Olympiáda z fyziky     
FYZ – O kat. E 1. miesto 1. miesto nekoná sa nekoná sa 
FYZ – O kat. E 2. miesto 1. miesto nekoná sa nekoná sa 
FYZ – O kat. E 3. miesto 12. miesto nekoná sa nekoná sa 
FYZ – O kat. D nekoná sa 9. miesto nekoná sa  nekoná sa 
FYZ – O kat. D nekoná sa 6. miesto nekoná sa nekoná sa 
Náboj JUNIOR – súťaž 
štvorčlenných družstiev  
Poz. v predmetoch MAT, 
FYZ 

1. miesto  10. miesto 
z 210 tímov 
SR 

22. miesto z 383 
tímov SR a ČR 

Celoslovenská súťaž 
Tímov SŠ 
JUNIORFRESHHH 
(trojčlenné družstvo) 
Poz. FYZ, MAT, CHE, BIO 

  18. miesto 
z 299 
zúčastnených 
tímov zo SR 

 

FYKOS MFF UK 
Praha kat. 2. ročník 
Celoštátne kolo výberu 

   20. miesto 

Olympiáda mladých 
vedcov IJSO 2015 
Bratislava 
FMFI UK 
Poz. v predmetoch 
FYZ, CHE, BIO 

Poz. z 24 
súťažiacich 
z celého 
Slovenska do 
ďalšieho kola 
výberu 
postúpilo 7 
súťažiacich – 
medzi nimi 2 
žiaci našej 
školy sa 
umiestnili na 
1. a 3. mieste. 

 1. a 3. miesto Postup na 
medzinárodné kolo 
IJSO 2015 (Júžná 
Kórea) 

     
Chémia – CHE     
CHE – O kat. D 1. miesto 3. miesto   
CHE – O kat. D 5. miesto 4. miesto   
CHE – O kat. C  2. miesto   
CHE – O kat. C  7. miesto   
CHE – O kat. A  5. miesto Úspešný 

riešiteľ 
 

CHE – SOČ ,, Chémia a 
potravinárstvo 

 5. miesto   

     
Biológia – BIO     
Olympiády z biológie     
BIO – O kat. A  7. miesto  

13. miesto 
  

BIO – O kat. B  7. miesto 
14. miesto 

  

BIO – O kat. B – 
projektová časť 
 

 6. miesto   
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Názov olympiády a 
súťaže 

Okresné kolo Krajské 
kolo 

Celoslovenské 
        kolo 

Medzinárodné 
kolo 

BIO – O kat. C 5. miesto 
12. miesto 
z 31 
účastníkov 

   

BIO – O kat. D 8. miesto 
18. miesto 
z 32 
účastníkov 

   

BIO – O kat. E 2. miesto 5. miesto   
SOČ – Za krajšie 
detské ihriská 
v Nových Zámkoch 

 1. miesto 5. miesto  

SOČ – Anti drugs 
project 

 3. miesto   

     
Geografia - GEO     
Olympiáda z geografie     
GEO – O kat. Z  1. miesto 

3. miesto 
4. miesto  

     
Občianska náuka – 
OBN 

    

Aliante 2015   2. miesto 13. miesto 
v medzinárodnom 
finále 

Olympiáda Ľudských 
práv 

 2. miesto 20. miesto  

Medzinárodná súťaž 
GENERÁCIA EURO 
(Európska centrálna 
banka) 

   1. kolo – 100% 
postup do 2. kola 

     
Náboženská výchova – 
NAV 

    

Biblická olympiáda Dekanské 
kolo - účasť 

   

     
Telesná a športová 
výchova - TŠV 

    

Súťaže – TŠV:     
Cezpoľný beh – 
dievčatá 

1. miesto 4. miesto   

Cezpoľný beh  - 
chlapci 

2. miesto 4. miesto   

Šach - chlapci  3. miesto   
Šach – dievčatá  1. miesto 1. miesto ME (Gruzínsko) 

z 80 súťažiacich 
umiestnenie na 50 
mieste 
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Názov olympiády a 
súťaže 

Okresné kolo Krajské 
kolo 

Celoslovenské 
       kolo 

Medzinárodné kolo 

Stolný tenis – chlapci 1. miesto    
Atletika – dievčatá  3x2. miesto 

1x5. miesto 
  

Atletika – chlapci  2x1. miesto 1. miesto  
Volejbal – dievčatá 1. miesto 4. miesto   
Hádzaná – chlapci 1. miesto 1. miesto 2. miesto  
Kalogatia 12. miesto    
 
 
 
 
POZN.:  Vo vedomostných súťažiach v školskom roku 2014/2015 - GYMNÁZIÁ 
Nitrianskeho samosprávneho kraja sme sa z 28 škôl umiestnili na 2. mieste. 
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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 a stupeň zapojenia 
žiakov 

Slovenský jazyk 
DIGI ŠKOLA 

október 2014 
 

Trvá 
 

 
 

Nemecký jazyk 
Deutsche sprachdiplom 
 
 
 
Dobrovoľníčka UNESCO 

október 2000 
 
 
 
 

2014 

Trvá (15 rok) 
 
 
 
 

Trvá 

Primát našej školy v Slovenskej 
republike.  
Mimoriadne dobré výsledky.  
Získanie titulu: ,,ŠKOLA 
PARTNER BUDÚCNOSTI“. 
 

Medzinárodný projekt 
Lesefüchse (Mládež číta) 

október 2010 Trvá  

Biológia 
Evička a deti 
 
Medzinárodné 
humanitárne právo 
Hodina o červenom kríži 
HIV/AIDS 
 
Spolu to zvládneme 
(SZV) 
,,KOMPRAX“-
IUVENTA 
,,Vychytaj problémy 
svojho mesta“ 

 
September 2010 

 
 September 2010 
 
September 2010 

 
 

September 2010 
 
September 2013 

 
September 2013 

 
 

 
Trvá 

 
Trvá 

 
Trvá 

 
 

Trvá 
 

Trvá 
 

Trvá 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt získal OSKARA 
MLÁDEŽE SČK. 

Fyzika 
RECYKLOHRY 

 
2010 

 
Trvá 

 

 

Geografia 
NATURA 2000 
EKOSTOPA 

 
September 2000 
September 2010 

 
Trvá 
Trvá 

 

Estetická výchova 
,,Najzaujímavejšie 
podujatie školskej 
knižnice“. 
Recyklovaný zber  
papiera, hliníka, 
plastových komodít). 
,,Poznávame históriu 
nášho mesta, obce“. 

 
September 2013 

 
 

November 2010 
 
 

September 2013 
 

 
Trvá 

 
 

Trvá 
 
 

Trvá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasť prevencie 
sociálno – patologických 
javov – projekt ,,ČISTÉ 
DETI“ 

September 2010 
 
 
 

Trvá 
 
 
 

 
 
 
 

Projekt REIFFEISSEN 
BANKY Nové Zámky 
 
 
 
 

Jún 2015 
 
 
 
 
 

Júl 2015 
 
 
 
 
 

Získanie finančných prostriedkov 
na nákup inovatívnych učebných 
pomôcok na výučbu TŠV. 
V projekte zapojení zamestnanci 
školy, žiaci, rodičia. 
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Názov projektu 
 
 
 

Termín začatia 
realizácie 
projektu 

 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Výsledky a stupeň zapojenia 
žiakov 
 
 

Chémia, Mediálna 
výchova 
Digitálne vzdelávanie 
Zriadenie tabletovej 
učebne. 

 
 

September 2014 

 
 
September 2015 

 
 

 
 
Chémia – videoprojekt Mediálna 
výchova - videoprojekt 
 

Matematika 
CVTI SR – tvorba 
digitálneho obsahu 
vzdelávania pre 
všeobecné predmety SR 

 
Jún 2015 

 
September 2015 

 
Matematika – tvorba digitálneho 
obsahu vzdelávania. 

 
      Poznámka: Uvedené aktivity, projekty, súťaže výrazne zviditeľňovali našu školu na 
verejnosti v našom meste, v rámci kraja, Slovenska aj v zahraničí. 
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  
 
     V školskom roku 2014/2015 bola vykonaná inšpekčná činnosť:  
1.  Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu. 
     Odporúčania: a) príprava EČ a PFIČ MS dodržať pokyny pre školských koordinátorov 
     b) pri organizácii a priebehu administrácie testov EČ MS dodržať Pokyny  
         pre školských koordinátorov, 
     c) zlepšiť  výber   miesta,  spôsob   preberania  zadaní  PFIČ  MS  z CJ  v     
                               nadväznosti na vytvorenie podmienok na dohľad predsedu PMK v zmysle 
         pokynov pre školských koordinátorov. 
 
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 21 klasických učební, 3 laboratóriá (biologické, fyzikálne 
a chemické), 10 odborných učební  (3 multimediálne učebne, 3 odborné učebne nemeckého 
jazyka, odborná učebňa anglického jazyka, odborná učebňa dejepisu, odborná učebňa 
geografie, učebňa etickej výchovy a 2 učebne na vyučovanie skupín. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  
     Okrem toho v hlavnej budove sa nachádza 12 kabinetov 8 kancelárií, zborovňa, miestnosť 
pre archív, knižnica, jedna miestnosť pre učebnicový fond, gymnastická telocvičňa 
a telocvičňa s prezliekárňou a sprchami, údržbárska dielňa, kotolňa, kuchyňa a jedáleň 
s priľahlými  priestormi podľa noriem a sanitárne zariadenia na každom podlaží. 
 
 Priľahlá budova – bytovka má na poschodí nájomný 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. Má dve 
odborné učebne a tri kabinety a príslušné sanitárne zariadenia. 
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           Telovýchovná hala  sa v školskom roku 2014/2015 nepoužívala. Dňa 6. mája 2009 
podal riaditeľ školy na nadriadený orgán žiadosť na odstránenie havarijného stavu telocvičnej 
haly. Realizácia stavebných úprav telocvične gymnázia sa začala v októbri 2014 na základe 
uzatvorenej zmluvy o dielo č. 2014/132 ZDR dňa 6. októbra 2014. Zhotoviteľom stavebných 
úprav bola skupina MOLDA s.r.o., DARTON s.r.o., IMAXX s.r.o., pričom vedúcim členom 
bola stavebná firma MOLDA s.r.o. V roku 2014 sa preinvestovalo spolu 482.812,83 €. 
Stavebné úpravy pokračovali aj v roku 2015. V tomto roku boli náklady na stavbu vo výške 
561.763,50 €. Športová hala bola uvedená do prevádzky platným kolaudačným rozhodnutím 
a slávnostným odovzdaním v mesiaci apríl 2015. 
 
 Školské ihrisko tvorí hádzanárske a volejbalové ihrisko s asfaltovým povrchom.  
 
 Školský dvor je tvorený trávnatým porastom a okrasnými kríkmi a drevinami. 
 
    Vybavenie tried, učební a laboratórií je solídna a postupne sa modernizuje z peňažných 
prostriedkov rodičovskej verejnosti. Vďaka nadácii, ktorú založili rodičia školy sú počítače aj 
v kabinetoch. Takisto tento zdroj umožnil rozšíriť prístup k internetu v každom kabinete 
školy. Občianske združenie v hlavnej miere umožňuje najmä po materiálnej stránke 
modernizovať vyučovanie na škole. Vďaka tomu môžeme používať na vyučovaní progresívne 
pomôcky, medzi ktoré patria aj interaktívne tabule. 
 
      
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
     (§ 2 ods. 1 písm. m).  
 
     Výchovnovzdelávacia činnosť v školskom roku 2014/2015 bola financovaná na základe 
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ. Rozpočet tvoria kapitoly, 
v ktorých sú organizačne aj ekonomicky usporiadané príjmy a výdavky školy na jeden 
kalendárny rok. 
 
    Úbytok žiakov spôsobil, že Gymnázium Nové Zámky má z roka na rok nižší rozpočet.   
S poľutovaním musíme konštatovať, že legislatíva určuje najnižší normatív zo stredných škôl 
pre gymnázia, ktoré pripravujú žiakov na vysokoškolské štúdium, pričom ich príprava je 
najmenej dotovaná. 
 
 
 m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
     (§ 2 ods. 1 písm. m).  
 
     Rok 2014 škola ukončila so záväzkami vo výške 6.275,55 €. Ide o peňažnú čiastku, ktorá 
zaťažila školu práve začiatkom roka 2015, kedy vykazujeme najvyššie prevádzkové náklady. 
Pôvodný rozpočet v roku 2015 tvorili bežné výdavky vo výške 845.255,-€. Ide o mzdy, 
odvody, tovary a služby. Tento pôvodný rozpočet sa upravuje v priebehu roka o peňažné 
prostriedky za vzdelávacie poukazy, rozpočtované príjmy, peňažné prostriedky na úhradu 
nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých zamestnancov na maturitných skúškach, 
mimoriadne výsledky úspešných žiakov, kreditné príplatky, odchodné, odstupné a pod. 
 
    Problémom zvýšených mzdových nákladov je aj vysoký vekový priemer našich 
zamestnancov, čo znamená, že škola má vysoký počet zamestnancov zaradených do najvyššej 
platovej triedy a platového stupňa 
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    Opatrením k tejto situácii bolo, že Gymnázium Nové Zámky pristúpilo na takú alternatívu, 
že vo výchovnovyučovacom procese sa triedy rozdelili na skupiny len pri vyučovaní cudzích 
jazykov, informatiky a na laboratórnych cvičeniach tých prírodovedných predmetov, kde si to 
predpisy vyžadujú (fyzika, chémia a biológia). 
 
    Túto nepriaznivú situáciu riešime s nadriadeným orgánom. 
 
    Gymnázium Nové Zámky je od 1. 7. 2015 poistené na základe novej poistnej zmluvy č. 
0808023667 s KOOPERATIVOU a.s. Vienna Insurance Group. Poistenie sa vzťahuje na 
súbor budov, hál a stavieb a na súbor hnuteľného majetku. Rozsah poistenia a poistené riziká 
upravuje táto poistná zmluva. Toto poistenie obsahuje aj poistenie zodpovednosti za škodu, 
úrazové poistenie, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel 
 
 
   Súčasťou školy je aj školská jedáleň, ktorá hospodári s vlastným rozpočtom, ktorý je v roku 
2015 vo výške 50.345,85 €. Ide o pôvodný rozpočet. Táto peňažná čiastka sa odvíja od počtu 
stravníkov. V školskej jedálni sa stravujú aj žiaci a zamestnanci Gymnázia s vyučovacím 
jazykom maďarským v Nových Zámkoch. 
 
 
n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok       
     2014/2015. 
 
     Výchovno – vzdelávací proces: 
 
     Hlavnou úlohou školy bolo naďalej zvyšovať úroveň vzdelávania a kvality výchovno – 
vzdelávacieho procesu dôsledným uplatňovaním vedeckého poznania demokracie a ľudských 
práv, vytváranie humanisticky orientovaného prostredia v škole. 
     Dôležitou úlohou bolo zavádzanie a uplatňovanie ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. – školský zákon a ďalšie súvisiace 
predpisy vo všetkých ročníkoch štvorročného štúdia, v príme až sexte osemročného štúdia. 
     Za trvalú úlohu sme považovali potrebu posilňovať výchovnú funkciu školy, zameranú na 
rozvoj osobnosti žiakov a učiteľov, udržať a zveľaďovať dobré meno a postavenie školy 
v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, v rámci Slovenskej republiky. Sústavne 
a dôsledne plniť úlohy vyplývajúce zo štatútu školy. 
     Uvedené ciele sa podarilo splniť. Prehľad úspešnosti umiestnenia našich absolventov na 
vysokých školách svedčí o dosahovaní veľmi dobrých výsledkov vo výchove a vzdelávaní 
našich študentov. 
      
Školský rok:  2008/2009 -  95,88% 

2009/2010 -  89,55% 
2010/2011 -  91,39% 
2011/2012 -  91,05% 
2012/2013 -  91,30% 
2013/2014 - 93,85% 
2014/2015 – 93,65% 
 

Inovácia školského vzdelávacieho programu: 
Inovovali sme ŠVP zaradením nových voliteľných predmetov: aplikovaná informatika, 
konverzácia vo francúzskom jazyku, konverzácia v ruskom jazyku, konverzácia 
v španielskom jazyku, španielska gramatika, nemecká gramatika, technika, deskriptívna 
geometria, mediálna výchova. 
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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, riziká a opatrenia. 
 
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, 

- 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 a trh práce, 
- drogová prevencia, prevencia páchania 

priestupkov, 
- vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov 

v areáli školy, 
- registrácia, evidencia žiakov a zamestnancov 

pomocou čipových kariet. 

SLABÉ STRÁNKY 
- zastaraná budova–akútna 

potreba jej opravy 
a modernizácie, 

- potreba modernizácie 
športového areálu, 

- málo estetické okolie školy 
v centre mesta, 

- nedostatočné finančné 
prostriedky na mzdy ako aj na 
tovary a služby. 

 

PRÍLEŽITOSTI 
- veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov, 
- vytvorenie vlastných vzdelávacích programov, 
- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 
- zvyšovanie záujmu o štúdium na škole, 

zlepšovanie komunikácie v spolupráci so ZŠ, VŠ 
- rekonštrukcia a modernizácia učebných 

priestorov, využívanie IKT vo vzdelávaní, 
implementácia inovačných pedagogických metód, 

- realizácia projektov, 
- zlepšenie podpory školy zo strany verejnosti, 
- rozvoj výučby cudzích jazykov, jazykové 

certifikáty, Diplomy DSD, výučba techniky, 
deskriptívnej geometrie, 

- veľmi dobré podmienky pre mimoškolské aktivity, 
širokospektrálna ponuka krúžkovej činnosti, 

- novovybudovaná športová hala – telocvičňa, 
- zavedenie individualizovaných cvičebných 

programov v rámci telesnej výchovy na zlepšenie 
pohybových aktivít, posilnenie zdravia a zníženie 
počtu oslobodených žiakov od telesnej výchovy. 

 

RIZIKÁ 
- zvyšovanie výdavkov na 

prevádzku školy, 
- nedostatok investícií na 

modernizáciu školy, 
- stav učebnicového fondu 

v niektorých predmetoch 
zastaraný, nevyhovujúci, drahé 
učebnice pre výučbu cudzích 
jazykov, 

- zvyšovanie administrácie, 
byrokratické preťažovanie 
pedagogických  a technicko-
ekonomických zamestnancov, 

- zhoršovanie sociálneho zázemia 
žiakov, negatívny vplyv médií na 
mládež, slabá motivácia žiakov, 

      negatívne spoločenské javy. 
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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, riziká a opatrenia. 
 
      Pri realizácií opatrení na odstraňovanie slabých stránok je potrebné: 

- opätovne sledovať uverejňovanie výziev z eurofondov  na rekonštrukciu a modernizáciu 
budov škôl. Ak sa rekonštrukciu budov nepodarí uskutočniť z prostriedkov eurofondov, je 
potrebné pristúpiť k postupnej rekonštrukcii z prostriedkov zriaďovateľa 
 
- nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy a mzdy zamestnancov môže riešiť 
len zvýšenie normatívu na žiakov gymnázia  
 
- na zníženie fluktuácie pedagógov je potrebné uvoľňovať na lekárske vyšetrenia v tom čase, 
keď má vyučujúci najmenej vyučovacích hodín v úväzku 
 
- pri zvyšovaní estetickej úrovne okolia školy naďalej získavať sponzorov, angažovať 
zamestnancov, žiakov, rodičov a priateľov školy pri estetickom zveľaďovaní okolia školy 
 
 
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) 
     V šk. roku 2014/2015 maturovalo na škole 126 žiakov. Na vysoké školy bolo prijatých 118 
absolventov. Z uvedeného vyplýva, že Gymnázium v Nových Zámkoch má 93,65 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., 8. 
ročníkov našej školy. 
 
 
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
     Pschohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú prispôsobené materiálnemu 
a technickému vybaveniu školy a zodpovedajú potrebám a požiadavkám žiakov aj učiteľov. 
Celý výchovno-vzdelávací proces je v škole organizovaný tak, aby rozvíjal kľúčové 
kompetencie a plnohodnotný život žiakov ako individuálnych osobností, rešpektujúc 
psychické zdravie žiakov a zásady psychohygieny. S takýmto postojom sme pristupovali 
k vypracovaniu Vnútorného poriadku školy, ktorý stanovuje práva a povinnosti žiakov, jasne 
formuluje výchovné opatrenia a do jeho obsahu boli zapracované požiadavky Národného 
programu boja proti drogám. Vnútorný poriadok školy rešpektuje právo žiaka  na neškodlivé 
prostredie a určuje jednotný postup pri riešení priestupkov, ktoré sú spojené s fajčením, 
užívaním a distribúciou alkoholu,  drog a šikanovaním žiakov. Vyučovanie je organizované 
tak, aby žiaci dosahovali optimálny výkon a neboli preťažovaní neprimeraným výberom 
učiva. V škole je školská jedáleň a školský bufet. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej 
jedálni, kde sa varí strava podľa zásad zdravej výživy. 
 
b) Základné aktivity za rok 2014/2015: 
     - podpora učiteľov v celoživotnom vzdelávaní a vo zvyšovaní kvalifikácie 
     - uplatňovanie moderných učebných metód, ktoré sú založené na riešení problémov, väčšej  
       samostatnosti žiakov a ich kreativite 
     - rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
     - vytvorenie priaznivého prostredia na implementáciu inovačných pedagogických metód 
       s využitím informačných a komunikačných technológií 
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     - testovanie žiakov: ,,E“ – TEST NÚCEM – MATURITA 
     - využívanie viacerých foriem hodnotenia žiakov na získavanie spätnej väzby 
     - podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti na všetkých predmetoch 
     - priebežné hodnotenie sociálnej atmosféry v triedach a vytváranie podmienok na tvorivú 
       atmosféru, podporujúcu motiváciu žiakov k učeniu 
     - v oblasti profesijnej orientácie vytvorenie širokých možností pre žiakov vo výbere 
       voliteľných predmetov a ich vyučujúcich 
     - koordinácia termínov pri písaní predpísaných písomných prác medzi triednym učiteľom  
       a vyučujúcim daného predmetu 
     - úzka spolupráca triedneho učiteľa s rodičom, ak sa vyskytne problém, potrebný riešiť  
       individuálne 
     - spolupráca stravovacej komisie s pracovníčkami školskej jedálne 
     - sprístupnenie novovybudovanej telocvične, areálu telesnej výchovy na športové aktivity   
        žiakov v mimovyučovacom čase 
     - skvalitňovanie spolupráce s družobnými školami v zahraničí 
     - zvýšenie sociálneho cítenia a ľudskej spolupatričnosti zapojením žiakov do akcií  
       charitatívneho charakteru 
     - zvýšenie právneho vedomia žiakov a zvýšenie zodpovednosti za vlastné správanie a  
       konanie 
     - zvýšenie aktivity učiteľov v zapájaní sa do riešenia projektov a v zavedení projektového 
       vyučovania vo viacerých predmetoch 
     - poskytnutie širokých možností pre žiakov vo výbere záujmových útvarov 
     - poskytnutie možností pre pohybové aktivity v novovybudovaných priestoroch telocvične. 
 
c) Voľnočasové aktivity školy  
     Škola dostala pre každého žiaka vzdelávací poukaz. Na činnosť 37 záujmových útvarov 
žiaci odovzdali škole svoje vzdelávacie poukazy. 
 
Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2014/2015 

 
Por. 
č.  

Názov záujmového útvaru: 
 

Vedúci záujmového útvaru: 

  1. Chemická olympiáda -  kat. A, C RNDr. Jonášová Melinda 
  2. SOČ v chémii RNDr. Jonášová Melinda 
  3. Chemická olympiáda – kat. Dg Mgr. Gancznerová Monika 
  4.  Fyzikálny  Mgr. Štullerová Anna 
  5. Fyzikálna olympiáda F, E, C, D Mgr. Barusová Iveta 
  6. Fyzika v kocke Mgr. Barusová Iveta 
  7. Matematický Mgr. Geljenová Daniela 
  8. Programovanie RNDr. Laurinec Marcel 
  9. Biologická olympiáda – mladší žiaci Mgr. Gábrišová Mária 
10. Biologická olympiáda – starší žiaci Mgr. Gábrišová Mária 
11. Biologický PhDr. Záležáková Daniela 
12. Kamarátka angličtina PhDr. Slaná Eva 
13. Gramatika francúzskeho jazyka PhDr. Krnáčová Eva 
14. Konverzácia vo francúzskom jazyku PhDr. Krnáčová Eva 
15. Gramatika španielskeho jazyka Mgr. Svetlíková Beáta 
16. Konverzácia v španielskom jazyku Mgr. Svetlíková Beáta 
17. Učíme sa po španielsky Mgr. Nagyová Katarína 
18.   Gramatika anglického jazyka Kanyicsková Erika 
19. Ruský jazyk a literatúra PaedDr. Luzsiczová Ildikó 
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20. Konverzácia v ruskom jazyku Mgr. Adamovics Tomáš 
21. Gramatika nemeckého jazyka PhDr. Pekaríková Magdaléna 
22 Tvorivé písanie PhDr. Kovács Gabriel 
23. Ochrancovia ľudských práv Mgr. Krásna Miriam 
24. Mladých logikov Mgr. Krásna Miriam 
25. Zdravotnícky – skupina MSČK Mgr. Ježová Iveta 
26. SOČ Mgr. Ježová Iveta 
27. Kultúrno – spoločenský PaedDr. Medzihorská Adriena 
28. IUVENES PaedDr. Mazanová Katarína 
29. Múdra hlavička PaedDr. Nociarová Beáta 
30. ,,Enviroklub“ PaedDr. Nociarová Beáta 
31. Študentský umelecký magazín (ŠUM) Mgr. Turanová Jana 
32. Futbal Mgr. Adamovics Tomáš 
33. Basketbal Mgr. Ganczner Peter 
34. Volejbal Mgr. Annušová Magdaléna 
35. Bedminton PhDr. Záležáková Daniela 
36. Konverzácia v nemeckom jazyku 1 Mgr. Gumanová Eva 
37. Konverzácia v nemeckom jazyku 2 Mgr. Gumanová Eva 
 
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 
     Škola má dlhoročnú tradíciu, vytvára čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti, 
študentov, poskytuje kvalitné vzdelanie. Pedagogický zbor tvorí tím kvalifikovaných 
pedagógov, ktorí sú zárukou poskytovania kvalitného stredoškolského vzdelania pre žiakov. 
     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 očakávaniam rodičov, vyhovieť potrebám škôl vyššieho typu 
a budúcim zamestnávateľom, posilňovať duševné hodnoty žiakov tak, aby zvládali náročné 
požiadavky spoločnosti a náročný trend života, aby boli vedomostne aj emocionálne zrelí.  
     Uvedené výchovno – vzdelávacie výsledky mimovyučovacie činnosti, SOČ, úspešnosť 
realizácie projektov, umiestnenie školy na 2. mieste v predmetových a vedomostných 
súťažiach  stredných škôl v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, úspešnosť umiestnenia 
absolventov nášho gymnázia na vysokých školách (93,65%), veľmi dobrá spolupráca rodičov 
so školou, svedčia o kvalite a celkovej úrovni nášho gymnázia. 


