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Vypracovali: 
Milan Holota – riaditeľ školy 
Mgr. Anna Balušková – zástupkyňa riaditeľa školy 
PhDr. Gabriel Kovács – zástupca 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 2016/2017 
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 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 
PhDr. Gabriel Kovács 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. Ing. Otto Mausch predseda rodičov 
2. Mgr. Karin Jaššová, PhD.   NSK 
3. Mgr. Iveta Ježová tajomník pedagogických zamestnancov 
4. Mgr. art. Otokar Klein  rodičov 
5. Ing. Ladislav Marenčák  NSK 
6. MUDr. Tibor Matuška, CSc.,   NSK 
7. PaedDr. Katarína Mazanová  pedagogických zamestnancov 
8. Ing. Viera Simičová   nepedagogických zamestnancov 
9. Ing. Katarína Töröková  NSK 
10. MUDr. Danica Verébová  rodičov 
11. Viktória Kubicsková  žiakov školy 

 
Počas roka sa podľa plánu uskutočnili štyri riadne zasadnutia. 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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a.1 Údaje o Rade školy: 
Rada školy sa vyjadrovala k nasledovným skutočnostiam: 

- prerokovaniu a schváleniu plánu výkonov na školský rok 2018/2019 
- prerokovaniu a schváleniu hodnotiacej správy za školský rok 2016/2017 
- ku kritériám prijímacích skúšok 
- výsledkom prijímacieho konania do 1. ročníka a prímy 
- výsledkom maturitných skúšok 
- školskému vzdelávaciemu programu 
- alternatívnemu učebnému plánu 
- realizácii nových učební 
- výške normatívu 
- poddimenzovanému financovaniu školy 
- hľadaniu zdrojov na rekonštrukciu školy 
- propagácii školy a zlepšenie komunikácie s rodičmi a verejnosťou 
- voľbe kandidáta na Cenu M. Jamricha 
- úspešnosti žiakov na predmetových olympiádach a súťažiach 
- Dňu otvorených dverí 
- mimoškolským aktivitám 
- hľadaniu spôsobov propagácie školy 
 

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

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

Na škole pracuje 17 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, 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, umenie a kultúra, ved. PK PaedDr. Beáta 

Nociarová 
· etická výchova, náboženská 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 a členovia vykonali 139 hospitácií na vyučovacích hodinách. 
Vedenie školy uskutočnilo 21 hospitácií. Zameriavali sa hlavne na kvalitu a úroveň 
výchovno-vzdelávacieho 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.  
 

1) Pedagogické rady boli zvolávané zvyčajne raz mesačne. Často boli spojené aj 
s pracovnými poradami. Na pedagogických radách sa riešili predovšetkým výchovno-
vzdelávacie výsledky, ktoré priamo súviseli so žiakmi školy. Monitorovala sa 
dochádzka, správanie a prospech žiakov, mimoškolská činnosť, činnosť v záujmových 
útvaroch, úspešnosť žiakov na olympiádach a 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 vyplývajúcich z vyučovania v škole. Okrem desiatich pedagogických 
rád konaných počas školského roka bola ešte 1 pedagogická rada v júli, kde boli 
vyhodnotené výsledky dosiahnuté v školskom roku 2016/2017 a v auguste pred 
začiatkom školského roka sa uskutočnila 1 pedagogická rada so zameraním na 
organizáciu a priebeh školského roka 2017/2018. 

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 21. 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, charitatívne zbierky, 
dobrovoľnícke činnosti, prednášky, besedy, zber papiera. 
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a.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  

Činnosti Študentského parlamentu v školskom roku 2016/2017: 
- Koordinátor skupiny mládeže: PaedDr. Katarína Mazanová, predseda ŠP – Viktória 

Kubicsková  
- September 2016 – Príprava aktivít ŠP 
- Október 2016 – Imatrikulácie žiakov 1. ročníka a prímy 
- November 2016 – Jesenný zber papiera 
- December 2016 – Príprava III. Študentského plesu pre žiakov Gymnázia v Nových 

Zámkoch, Mikuláš, Vianočný futbalový turnaj 
- Január 2017 – III. Študentský ples žiakov Gymnázia v Nových Zámkoch 
- Február 2017 – Vyhodnotenie činnosti ŠP, plánovanie aktivít. 
- Marec 2017 – Príprava kultúrneho programu osláv Dňa učiteľov , zbierka pre detský 

domov 
- Apríl 2017 –. Zveľaďovanie priestorov, úprava miestnosti ŠP, Teplákový deň školy. 
- Máj 2017- Jarný zber papiera 
- Jún 2017 – Rozlúčková slávnosť s absolventmi Gymnázia v Nových Zámkoch, 

prednáška - ,,Prevencie závislostí“, florbalový turnaj.  
Najvýznamnejšia spolupráca a aktivity Študentského parlamentu: 
Celoročná spolupráca so žiakmi školy, s pedagógmi školy, s Redakčnou radou časopisu ŠUM, 
so skupinou Mládeže Slovenského červeného kríža pri Gymnáziu v Nových Zámkoch, 
charitatívne zbierky, zbery papiera. 
 
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 
b.1 Gymnázium – 4-ročné štúdium 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 2 52 0 2 53 0 
2. 3 86 0 3 86 0 
3 3 79 0 3 80 0 
4. 3 83 0 3 83 0 
Spolu 11 300 0 11 302 0 
 
b.2 Gymnázium – 8 ročné štúdium 

Roční
k 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 1 33 0 1 33 0 
2. 1 28 0 1 28 0 
3 1 29 0 1 29 0 
4. 1 20 0 1 20 0 
5. 1 30 0 1 30 0 
6. 1 30 0 1 30 0 
7. 1 29 0 1 29 0 
8. 1 12 0 1 12 0 
Spolu 8 211 0 8 211 0 
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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 31 31 29 29 0 
1. ročníka SŠ 140 121 117 93 15 
 
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)   
e.1) Vyhodnotenie prospechu za  šk. r.  2016/2017 
predmet názov predmetu 8-ročné 4-ročné    škola 
SPR Správanie 1,00  1,00 1,00 
SJL slovenský jazyk a literatúra 1,47 1,71 1,61 
ANJ anglický jazyk 1,20 1,47 1,38 
FYZ fyzika 1,35 2,04 1,75 
BIO biológia 1,19 1,56 1,42 
DEJ dejepis 1,14 1,42 1,31 
GEO geografia 1,23 1,38 1,43 
OBN občianska náuka 1,1 1,42 1,29 
MAT matematika 1,56 1,87 1,74 
INF informatika 1,00 1,00 1,00 
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 1,33 1,50 1,41 
ŠPJ španielsky jazyk 1,60 2,00 1,82 
CHE chémia 1,53 1,73 1,66 
FIG finančná gramotnosť 1,00 1,00 1,00 
RUJ ruský jazyk 1,00 1,57 1,47 
UMK umenie a kultúra 1,00 1,00 1,00 
KAJ konverzácia v anglickom jazyku 1,00 1,36 1,27 
FRJ francúzsky jazyk –––––– 1,71 1,71 
SED seminár z dejepisu 1,00 1,17 1,20 
SEM seminár z matematiky 1,00 1,13 1,10 
SEI seminár z informatiky 1,00 1,00 1,00 
API aplikovaná informatika       1,00 1,00 1,00 
SECH seminár z chémie 1,25 1,08 1,13 
SEB seminár z biológie 1,00 1,18 1,14 
SEF seminár z fyziky 1,00 2,17 1,88 
KNJ konverzácia v nemeckom jazyku 1,00 1,43 1,21 
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e.1) Vyhodnotenie prospechu za  šk. r.  2016/2017 
 

predmet názov predmetu 8-ročné 4-ročné    škola 
NEJg nemecký jazyk – gramatika –––––- 1,00 1,00 
SPS spoločenskovedný seminár 1,00 1,56 1,42 
SEG seminár z geografie ––––– 1,61 1,61 
KŠPJ konverzácia v španielskom jazyku 1,00 1,67 1,33 
ŠPJg španielsky jazyk - gramatika ––––- 1,50 1,50 
TECH technika 1,00 ––––––– 1,00 
VYU výchova umením 1,00 ----- 1,00 
SDEG seminár z deskriptívnej geometrie –––––– 1,00 1,00 
        Priemer spolu: 1,33 
 
e.2) Výsledky, hodnotenia a klasifikácie žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 1 0  0  0 
3. 0 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. 2 53 26 13 14 1,63 
2. 3 86 37 29 21 1,58 
3. 3 80 51 17 12 1,41 
4. 3 83 63 12 8 1,30 
príma 1 33 31 2 0 1,13 
sekunda 1 28 24 2 2 1,23 
tercia 1 29 26 3 0 1,16 
kvarta 1 20 13 5 2 1,35 
kvinta 1 30  24 5 1 1,31 
sexta 1 30 21 4 5 1,32 
septima 1 29 18 6 4 1,26 
oktáva 1 12 11 0 1 1,11 
Spolu  19 513 345 98 70 1,33 
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e.4)  Prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2016/2017: 
          
                Počet vymeškaných hodín 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Sumár vymeškaných hodín za šk.r. 
2016/2017 

  v ročníku   Ospravedlnené Neospravedlnené 
1. 2 53 3230 0 
2. 3 86 5983 29 
3. 3 80 4001              0 
4. 3 83 2928 2 
príma 1 33  1189 0 
sekunda 1 28  1712 0 
tercia 1 29 1312 0 
kvarta 1 20 1213 0 
kvinta 1 30 637 0 
sexta 1 30  1350 0 
septima 1 29 1418 0 
oktáva 1 12 1551 0 
Spolu za školu 19 513 85575 31 
Priemer na žiaka   49,85 0,06 
 
    Počas školského roka bolo udelených 185 pochvál riaditeľom školy za výborný prospech 
a úspešnú reprezentáciu školy v olympiádach a súťažiach. Z toho 33 žiakom bola udelená 
pochvala riaditeľom školy v 4. a 8. ročníku za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy 
v olympiádach a súťažiach, za aktívne činnosti mimo vyučovania počas štúdia na gymnáziu. 
Mimoriadne ocenenie gymnázia – Cenu Milana Jamricha získala žiačka Soňa Maceková 
(žiačka štvorročného štúdia). Žiačka dosahovala výborné vyučovacie výsledky počas štúdia. 
Reprezentovala školu v okresných, krajských, celoštátnych olympiádach a súťažiach 
z chémie, biológie a slovenského jazyka a literatúry, kde sa umiestnila na popredných 
miestach. V priebehu štvorročného štúdia získala ocenenia mestom Nové Zámky a ocenenie 
v rámci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja. Mesto Nové Zámky ocenilo 17 
našich najúspešnejších žiakov a dve súťažiace družstvá. Žiaci získali ocenenia s pamätným 
listom ,, Najlepší reprezentant mesta Nové Zámky˝ za rok 2016. Žiaci reprezentovali školu 
a mesto v olympiádach a súťažiach zo slovenského jazyka, z matematiky, informatiky, fyziky, 
chémie, biológie, občianskej náuky, z cudzích jazykov, v športových súťažiach, v šachu, 
v stredoškolskej odbornej činnosti, v mimoriadne úspešných aktivitách Slovenského 
Červeného kríža s umiestnením na popredných miestach v okresných, krajských, 
celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Ocenenie úspešných žiakov stredných škôl 
Nitrianskeho samosprávneho kraja v celoštátnych a medzinárodných olympiádach a súťažiach 
získali 3 žiaci: Bibiana Remiášová (príma A), Michal Tuchyňa (príma A), Peter Rukovanský 
(sexta A). Ocenenie získali za mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj 
zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinností a ich 
angažovanosť v mimoškolskej činnosti. 
Počas školského roka 2016/2017 okrem uvedených pochvál bolo udelených 10 pokarhaní 
triednym učiteľom a 2 pokarhania riaditeľom školy za porušenie školského poriadku. 
V študijných výsledkoch, olympiádach, súťažiach a úspešnosti prijatých absolventov na 
vysokých školách sme sa zaradili v rámci gymnázií Nitrianskeho samosprávneho kraja na 
popredné miesto. V dochádzke žiakov sme zaviedli prísnejšie opatrenia, evidenciu 
vymeškaných hodín formou záznamov v študentských preukazoch, konzultácie s rodičmi, 
ošetrujúcimi lekármi, výchovným poradcom, členmi Študentského parlamentu. Dochádzka 
žiakov oproti uplynulému školskému roku sa zlepšila. 
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e.4)  Prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2016/2017: 
 
Prínosom na kontrolu a zlepšenie dochádzky je používanie elektronických čipov. Aj v tomto 
školskom roku opäť poklesol počet oslobodených žiakov od telesnej a športovej výchovy. 
Klesol na najnižšiu úroveň evidovanú našou školou a dosiahol počet len 11 oslobodených 
žiakov od TŠV. Zvýšil sa záujem o pohybové aktivity počas vyučovania aj vo voľnočasových 
aktivitách používaním individualizovaných cvičebných programov, využívaním športových 
aktivít v záujmových útvaroch. Veľkým prínosom pre rozšírenie a skvalitnenie pohybových 
činností žiakov je novovybudovaná športová hala. 
 
e.5)  Výsledky maturitných skúšok  
 
Interná časť MS: 
 
 IV.A IV. B IV. C VIII. A 
Počet žiakov prihlásených na 
MS 

31 28 24 12 

Počet žiakov, ktorí neukončili 
posledný ročník 

 0  0   0   0 

Počet žiakov, ktorí konali 
ÚFIČ v riadnom termíne 

31 28 24 12 

Počet žiakov, ktorí úspešne 
ukončili MS 

31 28 24 12 

Počet žiakov, ktorí mali 
povolenú opravné skúšky 

 0  1  1   0 

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

0 0 0   0 

Priemer triedy na ÚFIČ 1,45 1,33 1,30 1,16 
 
 
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 95 95 68,12 78,19 

anglický jazyk B2 90 90 68,82 78,50 
nemecký jazyk 

B2   5  2 89,60 100 

španielsky jazyk B2    8   3 –––– ––––– 

matematika  35 
 

34 45,24 ––––––– 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2016/2017 ( §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. 46 
Z počtu pedag. zamest.   
- kvalifikovaní 46 
- nekvalifikovaní  
- dopĺňajú si vzdelanie  
Z toho nepedag. zamest. 20 
Z počtu nepedag. zamest.  
- upratovačky 5 
 
* Pozn.: Medzi nepedagogickými zamestnancami je započítaných aj 7 osôb školskej jedálne. 

Trieda Študijný odbor, zameranie  
1.A 7902 J  -   ISCED3A  
1.B 7902 J  -   ISCED3A 
2.A 7902 J  -   ISCED 3A 
2.B 7902 J -    ISCED 3A 
2.C 7902 J -    ISCED 3A 
3.A 7902 J  -   ISCED 3A 
3.B 7902 J  -   ISCED 3A 
3.C 7902 J  -   ISCED 3A 
4.A 7902 J -    ISCED 3A 
4.B 7902 J -    ISCED 3A 
4.C 7902 J -    ISCED 3A 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I.AO 7902 J – ISCED2 
II.AO 7902 J – ISCED2 
III.AO 7902 J – ISCED2 
IV.AO 7902 J – ISCED 2 
V.AO 7902 J – ISCED 3A 
VI.AO 7902 5 – ISCED 3A 
VII.AO 7902 5 – ISCED 3A 
VIII.AO 7902 5 – ISCED 3A 
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g. 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  
Priezvisko, meno, titul funkcia - zaradenie Aprobácia odbornosť 
Holota Milan riaditeľ BIO - CHE 
Balušková Anna Mgr. zástupca riaditeľa FYZ - ZT 
Kovács Gabriel PhDr. zástupca riaditeľa SJL-FIL 
Turanová Jana Mgr. výchovná poradkyňa SJL-OBN 
Adamovics Tomáš Mgr. učiteľ TEV – RUJ 
Annušová Magdaléna Mgr. učiteľ TEV- BIO 
Barusová Iveta Mgr. učiteľ FYZ-TECH 
Borková Henrieta PaedDr. učiteľ MAT – CHE 
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 
Krásna Miriam Mgr. učiteľ FIL-PSY-ANJ 
Krnáč Jozef PhDr. učiteľ ANJ-SJL 
Krnáčová Eva PhDr. učiteľ FRJ-RUJ 
Kršáková Mária učiteľ MAT - DEG 
Luzsiczová Ildikó PaedDr. učiteľ RUJ-OBN-ANJ-NEJ 
Marfláková Natália, Mgr. učiteľ ŠPJ-MAT 
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 
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 
Svetlíková Beáta Mgr. učiteľ ŠPJ-FRJ 
Varga Rudolf Mgr. učiteľ FIL-HIST. 
Zaležáková Daniela PhDr. učiteľ BIO-FIL 
Theda Friederike Garen Mgr. –  
zahraničná lektorka NEJ učiteľ NEJ 
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h) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 
 
 
Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
  
  
  
  
 
 
 
 
h.1) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 
        školský rok 2016/2017 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 
ukončilo pokračuje začalo 

ďalšie vzdelávanie 
učiteľov  

12 učiteľov z toho: 
adaptačné – 0 
atestačné – 4 
aktualizačné – 6 
špecializačné – 1 
inovačné - 1 
 

 

   
adaptačné – 0 
atestačné – 0 
aktualizačné - 5 
špecializačné – 1 
inovačné - 1 
 
 

 
        0 
        4 
        1 
        0 
        0 

 

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



 14

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) 
Príprava nadaných žiakov na Olympiády 
zo slovenského jazyka. 
Príprava žiakov na recitačné súťaže: 
Hviezdoslavov Kubín, A slovo bolo 
u Boha. 

Anglický jazyk (ANJ) 
Organizácia školského a okresného kola olympiády 
v anglickom jazyku. 
Aktívne využitie 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- otvorené 
hodiny s prezentáciami s interaktívnou tabuľou. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete anglický jazyk. 
Organizácia 7- dňového jazykovo  - poznávacieho zájazdu 
do Veľkej Británie (Hastings, Londýn, Brighton, Leeds). 
Zájazdu sa zúčastnilo 54 žiakov. 
Organizácia 4-denného zájazdu do Veľkej Británie 
(Londýn, Oxford, Windsor). 
Výmenné pobyty žiakov. 
Príprava interaktívnej nástenky New Castles of the World 
– o vianočných tradíciách a jedlách na Slovensku – 
zhotovený pod vedením I. Luzsiczovej žiakmi 2.C.  
Video pre projekt New Castles od the World – Our 
Traditional Food – o tradičných jedlách na Slovensku. 
Aktívna spolupráca so strednou školou YANA Secondary 
schol, v meste Shinshiro, Japonsko (spoločné prezentácie, 
projekty, videá). 

Anglický jazyk (ANJ) 
Návšteva divadelných predstavení 
:,,Oliver Twist (putovné divadlo z Veľkej 
Británie – Istropolis Bratislava) 
Big Gatsby, divadlo Trnava 
,,Mladý prekladateľ“ – súťaž 
v umeleckom preklade organizovanej 
Filozofickou fakultou v Nitre pre žiakov 
oktávy, tretieho a štvrtého ročníka. 
Celosvetová súťaž Best in English – on 
line testovanie. 
Príprava nadaných žiakov do okresného 
krajského kola olympiády v anglickom 
jazyku. 
Príprava žiakov na štúdium na 
univerzitách vo Veľkej Británii. 
Zapojenie sa do projektu New Castles of 
the World založeného v Anglikcku, ktorý 
združuje všetky mestá na svete, ktoré nesú 
názov Nové Zámky, zdieľanie videí 
a projektov na spoločnej Facebook 
stránke. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Ruský jazyk (RUJ) 
Organizácia školského a krajského kola 
Olympiády v ruskom jazyku, príprava úloh na školské 
kolo olympiády v ruskom jazyku, príprava nadaného žiaka 
na olympiádu v ruskom jazyku, práva v záujmových 
útvaroch, príprava na maturitnú skúšku a vysokoškolské 
štúdium ruského jazyka, objednanie učebníc Klass!1, 2, 3., 
práca s elektronickým časopisom Klassnyj žurnal, 
aktualizácia maturitných zadaní, tvorba printových 
materiálov na vyučovanie, hospitačná a konzultačná 
činnosť. 
 

Ruský jazyk (RUJ) 
Spolupráca s vydavateľstvom Klett 
a distribučnou firmou Oxico pri 
objednávaní učebníc, účasť nadaného 
žiaka na krajskom a celoštátnom kole 
Olympiády v ruskom jazyku, 
reprezentácia žiakov – Úspešný 
reprezentant mesta Nové Zámky za rok 
2016, účasť na predajnej výstave učebníc 
vydavateľstva INFOA.  
 

Španielsky jazyk (ŠPJ) 
Centrálne zabezpečenie učebníc španielskeho jazyka, 
distribúcia španielskeho časopisu CHICOS pre 
začiatočníkov. 
Zosúladenie tematických plánov s učebnými osnovami 
a štandardami. 
Prerokovanie a úprava zadaní na ústnu maturitnú skúšku 
podľa aktuálnych pokynov pre úroveň B2 (vypracovanie 
zadaní Mgr. Svetlíková). 
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. 
Príprava nadaných žiakov pre všetky kategórie španielskej 
olympiády. 
Práca so žiakmi v záujmových útvaroch. 
Prehliadka španielskych filmov. 
Príprava kultúrneho programu na vianočné posedenie pre 
skupiny žiakov španielskeho jazyka. 
Príprava dňa otvorených dverí. 
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 (Mgr. Svetlíková, 
Mgr. Marfláková) 
Účasť na didaktickom seminári 
španielskeho vydavateľstva EDELSA 
v Bratislave o využití digitálnych učebníc 
a materiálov na hodinách španielskeho 
jazyka (Mgr. Svetlíková, Mgr. 
Marfláková). 
Mgr. Svetlíková bola vymenovaná za 
predsedníčku skúšobnej komisie krajskej 
olympiády španielskeho jazyka pre 
kategóriu B. 
Mgr. Svetlíková bola vymenovaná za 
predsedníčku maturitnej komisie pre 
španielsky jazyk na Gymnáziu J. Hollého 
v Trnave. 
Zabezpečenie odbornej pedagogickej 
praxe pre študentov VŠ v predmete 
španielsky jazyk- 

Francúzsky jazyk (FRJ) 
Práca s nadanými žiakmi v záujmových útvaroch. 
Príprava žiakov na štúdium na univerzitách vo Francúzsku 
a frankofónnych krajinách. 
Oboznamovanie žiakov s francúzskymi reáliami, kultúrou, 
umením (film, šansón). 
Využívanie medzipredmetových vzťahov (CJ, dejepis, 
občianska náuka, umenie a kultúra). 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete francúzsky jazyk. 

Francúzsky jazyk (FRJ) 
Spolupráca s distribučnou firmou OXICO 
a vydavateľstvom KLETT pri 
zabezpečení učebníc pre žiakov 
a doplnení fondu učebných pomôcok. 
Zabezpečenie odbornej praxe študentov 
VŠ v odbore francúzsky jazyk 
Pravidelná spolupráca s Francúzskym 
inštitútom a s Asociáciou učiteľov 
francúzskeho jazyka. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Nemecký jazyk (NEJ) 
Organizácia a príprava písomnej skúšky DSD I a DSD II 
pre okresy Nové Zámky, Šaľa a Komárno. 
Príprava, zabezpečenie, prezentácie projektových prác 
DSD, recenzie a hodnotenie projektov DSD I. a II. 
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. 
Organizovanie poznávacej exkurzie ,,Po stopách Ľudovíta 
II..“. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete nemecký jazyk. 
Spolupráca so Základnou školou na Hradnej ulici 
v projekte DSD I. 
Svojpomocné zhotovenie pomôcok, autentických 
materiálov. 

Nemecký jazyk (NEJ) 
Realizácia projektu DSD – Sprachdiplom 
(úspešná realizácia 17 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. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 
Účasť na medzinárodnej súťaži ,,Jugend 
debattiert“. 
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. 
Spolupráca s PK OBN v súťaži Jugend 
Debatiert International. 

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. Besedy 
s bývalými študentmi, ktorí pokračujú v štúdiu 
matematiky na VŠ. 
Prírodovedné exkurzie ATLANTIS SCIENCE CENTER – 
Bratislava. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v predmete matematika 
Využívanie elektronických študijných materiálov. 
Zabezpečenie odbornej literatúry a časopisov 
s matematickou tematikou. 
 

Matematika (MAT) 
Príprava mimoriadne nadaných žiakov na 
výberové medzinárodné sústredenia, na 
stredoeurópsku matematickú olympiádu. 
Príprava žiakov a ich zapojenie do 
matematickej olympiády v kategóriách 
Z6-Z9 a pre starších študentov 
kategóriách A,B,C, kde dosahujú 
vynikajúce výsledky vo všetkých 
kategóriách. 
Zapájame sa do súťaží Pytagoriáda, 
Matematický klokan, Matematický náboj, 
korešpondenčných seminárov MAKS, 
STROM. Naši študenti boli ocenení 
primátorom mesta Nové Zámky aj 
predsedom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja za úspešnú reprezentáciu na 
Slovensku aj na medzinárodnej úrovni. 
Zabezpečenie odbornej pedagogickej 
praxe pre študentov VŠ v predmete 
matematika. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Informatika (INF) 
Pravidelné aktualizovanie a zverejňovanie informácií 
o novinkách ISIC. 
Pravidelná aktualizácia obsahu web stránky školy 
(novinky, fotoalbum, výsledky v súťažiach...). 
Prezentácia interaktívnych hodín v rámci dňa otvorených 
dverí 
Práca s nadanými žiakmi podľa záujmu. 
Využívanie medzipredmetových vzťahov pri 
skvalitňovaní prostriedkov IKT. 
Svojpomocné zhotovenie učebných pomôcok a študijných 
materiálov. 
Vyhľadávanie a aktívne využívanie digitálnych učebných 
pomôcok. 
Využívanie novej špeciálnej učebne pre tablety. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v rámci PK 
 

Informatika (INF) 
Využívanie videokonferenčného 
zariadenia v multimediálnej učebni firmy 
Soitron v rámci projektu ministerstva  
školstva SR. 
Príprava žiakov na Olympiády a súťaže 
pre umiestnenie na úrovni krajského, 
národného a medzinárodného kola (Zenit 
v programovaní, Olympiáda 
v informatike, súťaže v robotike). 
Reprezentácia žiakov – Úspešný 
reprezentant mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK: 

Biológia (BIO) 
Organizovanie besied, súťaží, aktivít, filmových 
predstavení, série prednášok so zameraním na výchovu 
k zdravému spôsobu života, na enviromentálnu výchovu, 
sexuálnu výchovu, životné prostredie, spotrebu energie, 
zdravé potraviny, poskytovanie prvej pomoci, podporu 
duševného zdravia, prevenciu drogových závislostí, 
separáciu odpadov. 
Doplnenie špeciálnej učebne svojpomocne zhotovenými 
pomôckami, autentickými materiálmi. Vyhotovenie 
projektov žiakmi a ich prezentácia na biologických 
nástenkách. 
Práca s nadanými žiakmi v záujmových útvaroch. 
Organizovanie prírodovedných exkurzií – návšteva 
Prírodovedného múzea vo Viedni a v Bratislave, 
Zoologickej záhrady v Budapešti.  
Organizácia školských kôl všetkých kategórie Biologickej 
olympiády. 
Zapojenie sa do súťaže o víťazný projekt v Raiffeisenbank 
na skvalitnenie výuky biológie, získanie sumy 1000 eur na 
nákup nových mikroskopov. 
Verejná zbierka v rámci Dňa narcisov, zbierka pre ČK. 
Hospitačná a konzultačná činnosť v predmete biológia. 
Úspešné aktivity Mládeže SČK: 

- školenia prvej pomoci pre študentov školy 
- Zdravodeň pre prímu a 1. ročník 
- Sviečkový pochod v rámci projektu HIV/AIDS 
- Návšteva Domu seniorov/pomoc pri upratovaní, 

spoločný piknik 
- Organizovanie okresného kola družstiev prvej 

pomoci 
- Pomoc pri organizovaní celoštátnej súťaže 

družstiev PP dospelých Memoriál MUDr. 
V.Harineka. 

Biológia (BIO) 
Príprava nadaných žiakov na okresné, 
krajské, celoslovenské kolo Biologickej 
olympiády a SOČ. 
Aktívna účasť na akciách organizovaných 
Mestským kultúrnym strediskom 
v Nových Zámkoch: 

- jarný a jesenný  festival 
ekologických filmov  

- prednáška a beseda na tému 
Prírodovedné profesie – geograf, 
geológ 

- ekologické prednášky 
Zapojenie sa do súťaže vyhlásenej 
organizáciou LESY Slovenskej republiky 
zhotovením 3 časopisov na tému Krajina 
bez tieňa – 2.miesto. 
Členstvo vedúceho PK v okresnej komisii 
Biologickej olympiády. 
Realizácia projektov – Dorotka a jej 
priatelia, Hodina o Červenom kríži, Prvá 
pomoc, HIV/AIDS, Spolu to 
zvládneme(pre MŠ,ZŠ, SŠ, Autistické 
centrum, Dom seniorov) 
Zabezpečenie odbornej pedagogickej 
praxe pre študentov VŠ v predmete 
biológia. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Fyzika (FYZ) 
Preferovanie progresívnych metód vo vyučovacom 
procese s využitím prostriedkov IKT, napr. digitálnej 
učebnice fyziky, vzdialených experimentov, 
prírodovedných simulácií, napr. na stránke 
https://phet.colorado.edu/en/simulations, multimediálnych 
prostriedkov, výukových posterov, výukových CD, 
audiovizuálnych pomôcok, powerpointových prezentácií. 
Svojpomocné zhotovenie pomôcok, autentických 
materiálov, študijných materiálov, projektov a ich 
prezentácie. 
Zabezpečenie učebnicového fondu, tvorba učebných 
pomôcok, pomôcok pre laboratórne cvičenia, praktické 
vyučovanie a pomôcok na využívanie prostriedkov IKT na 
vyučovaní. 
Práca s nadanými a talentovanými žiakmi: FO, FYKOS, 
JUNIORFRESHHH.) 
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. 
Spolupráca s odbornými pracovníkmi VŠ na FMFI UK, na 
prírodovedeckej fakulte v Bratislave, UKF v Nitre – 
krajský výbor FO: RNDr. Aba Teleki, PhD. 
Prednášky, besedy, exkurzie so zameraním na 
prírodovednú a technickú orientáciu žiakov, napr. 
netradičná hodina fyziky s prvkami „peer-to-peer 
learningu“-met´ metóda rovesníckeho vyučovania, pri 
ktorej úlohu učiteľa preberá žiak – expert v danej 
problematike. Pre žiakov maturujúcich v tomto školskom 
roku z fyziky a tiež pre niekoľko mladších žiakov 
zaujímajúcich sa o taje fyzike, si naša bývalá žiačka 
Romana Mikušincová, študentka teoretickej fyziky na 
Karlovej univerzite v Prahe, pripravila zaujímajú tému 
s astrofyziky: Aktívne galaktické jadrá. 
Školský recyklačný program RECYKLOHRY. 
Deň otvorených dverí- tvorivé dielne z fyziky.. 
Hospitačná, konzultačná činnosť vo vyučovacom 
predmete fyzika. 

Fyzika (FYZ) 
Príprava mimoriadne nadaných žiakov na 
celoslovenské a medzinárodné súťaže. 
Príprava a účasť žiakov vo fyzikálnej 
olympiáde a ostatných súťažiac: 
Fyzikálna olympiáda – školské, okresné 
a krajské kolá kategórie F, E, C, D, B, 
Matematicko – fyzikálny náboj JUNIOR, 
Fyzikálny náboj, Celoslovenská súťaž 
tímov SŠ JUNIORFRESHHH, FYKOS – 
Fyzikálny korešpondenčný seminár MFF 
UK Praha, EUSO – Vedecká olympiáda 
európskej únie (European Union Science 
Olympiad) 
Reprezentácia žiakov – ÚSPEŠNÝ 
REPREZENTANT mesta Nové Zámky. 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 
Deň otvorených dverí na FMFI UK 
Bratislava. 
Aktívna účasť v projekte 
RECYKLOHRY SLOVENSKA. 
. 
Účasť na filmových, vzdelávacích, 
multimediálnych predstaveniach 
s prírodovedným zameraním. 

https://phet.colorado.edu/en/simulations
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Chémia (CHE) 
Exkurzia na chemický jarmok FCHPT v Bratislave. 
Voľno-časové aktivity pre zvýšenie záujmu o štúdium 
chémie-popoludnie s chemickými pokusmi pre žiakov 
nižších ročníkov osemročného štúdia. 
Aktivity pre zvýšenie záujmu žiakov ZŠ o štúdium na 
škole – Zábavné pokusy v rámci Dňa otvorených dverí na 
škole.. 

Chémia (CHE) 
Exkurzia na Chemický jarmok FCHPT 
v Bratislave.. 
Voľnočasové aktivity pre zvýšenie 
záujmu o štúdium chémie – popoludnie 
s chemickými pokusmi pre žiakov nižších 
ročníkov osemročného štúdia. 
Aktivity pre zvýšenie záujmu žiakov ZŠ 
o štúdium na škole – Zábavné pokusy 
v rámci  Dňa otvorených dverí na škole. 
Tvorba výukových a vzdelávacích 
materiálov s celoslovenskou pôsobnosťou 
– www.zborovna.sk 
CHO všetky kategórie: A, B, C. 
SOČ – Odbor 06 – Zdravotníctvo a 
farmakológia. 
Preferovanie progresívnych metód vo 
vyučovacom procese s využitím 
prostriedkov IKT, multimediálnych 
prostriedkov, výukových posterov, 
výukových CD, audiovizuálnych 
pomôcok, 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 interface, Coachlab. 

http://www.zborovna.sk
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Dejepis (DEJ) 
Využívanie špeciálnej učebne dejepisu prostriedkami IKT 
(počítač, audiovizuálne pomôcky, dataprojektor, 
interaktívna tabuľa, výukové CD). Doplnenie odbornej 
literatúry, svojpomocné 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. Boj proti rasizmu, náboženskej 
neznášanlivosti, šikanovaniu a diskriminácie. 
Vysvetľovanie holokaustu, rozvíjanie prvkov 
enviromentálnej metódy  a multikulturálnosti. 
Divadelné a filmové predstavenia. 
Besedy, historické exkurzie Nitriansky Hrádok, Šurany, 
Pohronský Ruskov, Ostrihom, Viedeň. 
Deň otvorených dverí podľa požiadaviek ZŠ. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v predmete dejepis. 

Dejepis (DEJ) 
Príprava žiakov do súťaží. 
Súťaže – Poznaj svoje mesto 
(usporiadateľ pobočka Matice slovenskej) 
– O živote a diele Antona Bernoláka. 
Aktívna    účasť    na     besede   s    pplk.    
Zupkom, p. Ludvíkom Součekom, 
o živote a smrti Vladimíra Klementisa. 
Prednáška v Múzeu Jána Thaina 
v Nových Zámkoch o Antonovi 
Bernolákovi. 
Prednáška spojená s besedou s členmi 
Združenia za ,,tromi mostami“ 
o oslobodení mesta Nové Zámky. 
Príprava rozhlasových relácií k aktuálnym 
štátnym sviatkom a pamätným dňom 
v knižnici Antona Bernoláka. 
Prehliadka Pamätnej izby A. Bernoláka 
s odborným výkladom, Galérie E. 
Zmetáka. 
Návšteva výstavy v Múzeu J. Thaina. 

Geografia (GEO) 
Dobudovanie a presťahovanie novozriadenej špeciálnej 
učebne geografie do nových priestorov s využitím 
prostriedkov IKT. Vybavenie učebne: notebook, počítač, 
dataprojektor, televízor, 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, pomoc 
pri organizovaní a plánovaní školských výletov. 
Návšteva filmových predstavení s odbornou tematikou – 
EKOFILM, PERU, INDIA, beseda s geografom. 
Hospitačná a konzultačná činnosť v predmete geografia. 
Uplatňovanie globálnych súvislostí a globálnej dimenzie 
v obsahu vzdelávania. 

Geografia (GEO) 
Príprava žiakov do okresných, krajských 
olympiád, súťaží, SOČ (výrazné zvýšenie 
záujmu žiakov o atraktívnu kategóriu Z). 
Zapojenie sa do novej kategórie Q. 
Úspešná reprezentácia žiakov v krajskom 
a celoštátnom kole olympiády z geografie. 
Ekologizácia geografie: 

- zapojenie žiakov do projektov 
,,EKOSTOPA, NATURA 2000, 
RECYKLOHRY. 
GEOCACHING. 

Účasť na filmových, vzdelávacích, 
multimediálnych predstaveniach 
s prírodovedným zameraním. 
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Údaje o aktivitách organizovaných 
školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 

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). 
Prehliadka filmov s odbornou tematikou, 
prednášky, besedy, exkurzie s profesijným 
zameraním. 
Deň otvorených dverí. 
Hospitačná, konzultačná činnosť v predmete 
občianska náuka. 

Občianska náuka (OBN) 
Príprava talentovaných žiakov do krajského 
a celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, do 
medzinárodnej súťaže Generácia Єuro. Účasť 
v krajskom a celoštátnom kole Olympiády ľudských 
práv: 
Účasť žiakov v Medzinárodnej súťaži GENERÁCIA 
€URO – organizátor Európska centrálna banka 
(úspešnosť žiakov v 1. kole 100 %, postup do 2. kola 
súťaže – 6. miesto). 
Reprezentácia žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Zapojenie sa do súťaže Rodina a základné ľudské 
právo na život, ktorú organizovala Asociácia za život 
a rodinu – zverejnenie súťažného videa s názvom 
Palec hore pre život na 
www.youtube.com(https://www.youtube.com/watch?
v=g5rS6eGwJuY) 
Účasť na prezentačno-diskusnom fóre s názvom 
Výchova k demokracii: Nové prístupy k výučbe 
dejepisu a občianskej náuky, ktoré sa 
uskutočnilo 6.7.2017 na Okresnom úrade 
v Nitre. Organizátorom bolo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (kancelária 
štátneho tajomníka Petra Krajňáka) v spolupráci 
s Odborom prevencie kriminality na MV SR 
a Kanceláriou ministerky spravodlivosti SR. Išlo 
o prezentácie a diskusiu s odborníkmi o reforme 
vzdelávania a aktuálnych témach v oblasti 
prevencie extrémizmu na školách. Podujatie sa 
konalo v rámci informačnej kampane pre 
pedagógov a pedagogických lídrov 
o pripravovanej reforme vzdelávacej oblasti 
Človek a spoločnosť. 

http://www.youtube.com(https://www.youtube.com/watch
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Údaje o aktivitách  organizovaných 
školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 

Výchovné poradenstvo (VP) 
Aktivity, činnosti pre študentov gymnázia 
v spolupráci s vedením školy, Združením 
rodičov a priateľov gymnázia, 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. 
Elektronické prihlášky na VŠ. 
Poradenstvo: poradenstvo v otázkach výchovy 
a vzdelávania a 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. 
Zamestnankyňa školského úradu pri MSˇU NZ 
Mgr. Bc. J. Krochtová spolupracovala s našou 
školou formou prednášok na témy: 
-Šikana na školách 
- Drogy, alkohol a fajčenie 
- Pravicový extrémizmus a pod. 
Prednášky sa uskutočnili v jednotlivých 
ročníkoch na osemročnom ale aj štvorročnom 
gymnáziu.  
 

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. 
Priebežné vzdelávanie a účasť na poradách 
organizovaných inštitúciami, ktoré sa zaoberajú 
výchovným poradenstvom na školách. 
Besedy, prednášky, exkurzie so zameraním na 
profesijnú orientáciu žiakov. 
Žiaci kvinty sa zúčastnili besedy s príslušníkmi 
Policajného zboru v Nových Zámkoch pod vedením 
p. Žichlu. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Estetická výchova (ESV) 
Pokračovanie v digitalizácii školskej knižnice, dopĺňanie 
knižného fondu, zefektívnenie práce knižnici, 
propagovanie čítania. Zapájali sme sa do súťaží 
zameraných na čitateľskú gramotnosť, úzko sme 
spolupracovali s knižnicou Antona Bernoláka v Nových 
Zámkoch. 
Prevládali aktivity, súťaže so zapájaním koncepčného 
a konštrukčného myslenia žiakov v o vzťahu pragmatična 
a estetična. 
Vernisáž výstavy fotografií žiakov gymnázia 
,,PRÁZDNINOVÉ POTULKY“. 
Organizovali sme kultúrne podujatia, besiedky pri 
príležitosti rôznych osláv a sviatkov nie len našej školy, 
ale i mesta Nové Zámky. Organizácia propagačných 
a čitateľských podujatí, výstava a úspešná, prezentácia 
prác žiakov, kurátorstvo organizovaných výstav Daniela 
Novotného a Michaely Bodnárovej Holotovej. 
Práca s talentovanými žiakmi v záujmových útvaroch. 
Tvorivé činnosti, aktivity v rámci hudobnej, výtvarnej, 
estetickej a slovesnej výchovy so zameraním na vekové 
špecifiká jednotlivých ročníkov. 
Pravidelná výstava fotografií a výtvarných prác študentov 
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska a Knižnice 
A. Bernoláka v Nových Zámkoch. 
Zveľaďovanie interiéru a exteriéru školy. 
Návštevy filmových predstavení s ekologickým 
a enviromentálnym zameraním. 
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. 
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). 
 

Estetická výchova (ESV) 
Účasť v celoslovenskej súťaži 
MEDZINÁRODNÝ 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.  
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. 
Spolupráca a zapájanie sa do verejných 
zbierok - ,,Biela pastelka“, ,,Ďakujem, že 
si mama“, ,,Týrané deti“, ,,Úsmev ako 
dar“, SČK – humanitárne zbierky. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Telesná a športová výchova (TŠV) 
Príprava talentovaných žiakov do okresných, krajských, 
celoslovenských a medzinárodných súťaží formou 
športových krúžkov realizovaných v školskom roku 
2016/2017. 
Futbal chlapci: Adamovics 
Florbal-chlapci: Adamovics 
Futsal chlapci: Ganzcner P. 
V mesiacoch máj – jún prebehli medzitriedne kolá vo 
futsale a vo florbale žiakov školy. Súťaže boli 
organizované pod záštitou Študentského parlamentu 
a prebehli pod vedením vyučujúcich TŠV (Adamovics T., 
Ganczner P., Paulik P.). 
Aktivity pre skvalitnenie podmienok vyučovania TŠV 
v novovybudovanej telocvični svojpomocné. Inštalovanie 
konštrukcie na basketbal. Úspešnou revíziou náradia 
prešli, kruhy kladina, šplhacie laná a tyče na šplh. Stalo sa 
tak potom, keď dva školské roky tieto náradia revíznou 
kontrolou neprešli pre bezpečnostné nedostatky v ich 
ukotvení. 
Zabezpečenie materiálneho vybavenia, pomôcok 
telocvične. 
Výrazné zníženie počtu oslobodených žiakov od TŠV. 
Integrovanie oslobodených žiakov pomocou využívania 
netradičných a nových pohybových, aktivít (speddminton, 
bedminton, florbal, posilňovacie cvičenia, relaxačno – 
regeneračné cvičenia), aktivity pre znižovanie počtu 
oslobodených žiakov od TŠV prostredníctvom 
individualizovaných cvičebných programov. 
Kurzy ochrany života a zdravia v 3. ročníku a v septime 
A s obsahom: civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt 
a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a šport. 
Kurzy LVVK (1. ročník, kvinta, sekunda) 
Celkový počet oslobodených žiakov v školskom roku 
2016/2017 klesol na najnižšiu úroveň evidovanú našou 
školou a dosiahol číslo 11. Počet oslobodených žiakov 
odzrkadľuje výraznú snahu vyučujúcich TŠV o ich 
integráciu formou zavádzania individualizovaných 
cvičebných programov realizovaných v rámci riadneho 
rozvrhu hodín TŠV. 

Telesná a športová výchova (TŠV) 
V novembri 2016 sme prijali pozvanie na 
volejbalový turnaj, ktorý organizovalo 
Gymnázium Komárno. Obsadili sme 2. 
miesto a takisto sme boli spokojní 
s úrovňou turnaja. 
Študenti našej školy v počte 20 sa zapojili 
do celoštátnych aktivít Darcovstva krvi. 
Dňa 26. novembra 2016,,Študentská 
kvapka krvi“, 19. marca 2017 
,,Valentínska kvapka krvi“ a 13. júna 
2017 prebehol za aktívnej účasti našich 
žiakov ,,Svetový deň darcov krvi“. Vždy 
pod vedením 75 ,,násobného“ darcu krvi 
Mgr. Petra Paulika – učiteľa TŠV. 
Odborné školenia učiteľov telesnej 
a športovej výchovy (Adamovics Tomáš)  
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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 programoch 
- 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. 
- spolupráca s neštátnymi a neziskovými 

organizáciami (PZ SR, SČK) 
- Ochrana zvierat - zaobchádzanie so zvieratami 

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

rodičovských združení... 

Oblasť prevencie sociálno-
patologických javov 
Aktivity, činnosti, spolupráca s CPPPaP, 
s koordinátorom prevencie Mestského 
úradu Nové Zámky so zameraním na 
prevenciu sociálno-patologických javov. 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých sa 
škola zapojila: 

Etická a náboženská výchova (ETV a NAV) 
Aktívna spolupráca s Mestskou políciou, s Mestským 
úradnom v Nových Zámkoch – Odbor sociálnych 
veci, školstva a kultúry, s pani Mgr. Jarmilou 
Krochtovou – témy: psychosociálny výcvik v rámci 
prevencie fajčenia, alkoholizmu, prednášky 
protidrogovej prevencie a proti extrémizmu. 
Priebežná estetizácia školy. 
Charitatívna činnosť. 
Vlastná tvorba žiakov v podobe miniprojektov, 
referátov a plagátov. 
Aktívna podpora vlasteneckého cítenia 
Besedy pri príležitosti Svetového dňa bez násilia, 
Svetového dňa duševného zdravia, Svetového dňa 
boja proti AIDS. 

Etická a náboženská výchova (ETV 
a NAV) 
Účasť na výtvarnej súťaži vyhlásenej 
MsU na tému Závislosť – nezávislosť 
(2.miesto Sofia Doláková, 1.A). 
Reprezentácia žiakov na okresnom 
a krajskom kole Biblickej olympiády. 
Besedy a prednášky v spolupráci so 
skupinou mládeže Slovenského 
červeného kríža pri Gymnáziu 
v Nových Zámkoch. 
Účasť učiteľov ETV na prednáškach 
,,Extrémizmus a ciganizmus na 
Slovensku, ich vznik a vývoj“ 
organizovaný na okresnej úrovni. 

Aktivity Študentského parlamentu: 
Prípravy a účasť na Imatrikuláciách žiakov prvých 
ročníkov a rpímy. 
Študentský ples žiakov GNZ. 
Prípravy a účasť na kultúrnom programe pri príležitosti 
osláv Dňa učiteľov. 
Zveľaďovanie miestnosti študentského parlamentu. 
Spolupráca so skupinou Mládeže Slovenského červeného 
kríža 
Charitatívne zbierky, Zber papiera. 
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 a v prospechu, 
v okresných, v krajských, , v celoslovenských 
a medzinárodných vedomostných 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 pre 
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. 
Prínosom pre školu je už niekoľkoročné 
bezplatné používanie VIRTUÁLNEJ 
KNIŽNICE. Odborné príspevky pre 
pedagogickú a žiacku verejnosť 
uverejňuje a popredné umiestnenia 
získava učiteľka MAT-CHE Monika 
Gancznerová. 
Zapájanie sa do projektov – v oblasti : 
,,Podpora vzdelávania“ – 
modernizácia, zveľadenie učební, 
tried, priestorov školy- 
Aktivity na podporu zdravia: 

- Študentská kvapka krvi 
- Valentínska kvapka krvi 
- Svetový deň darcov krvi 

Celoslovenské verejné zbierky: 
- Biela pastelka 
- Deň narcisov 
- Úsmev ako dar 
- Ďakujem, že si mama 
- Týrané deti 

 
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     
SJL –  olympiáda účasť kat. C účasť kat. 

A,B. 
  

Hviezdoslavov Kubín 1. miesto  
kat. 4, 
3. miesto 
kat. 3 
 

účasť kat. 4   

A slovo bolo u Boha  Účasť kat. 
3 

  

Prednášam, teda som    1. miesto 
Anglický jazyk - ANJ     
Olympiáda z ANJ     
ANJ – O kat.2A 2. miesto    
ANJ – O kat.2C2  4. miesto   
ANJ – O kat.2B 2. miesto    
ANJ – O kat.2C1 2. miesto    
ANJ – Mladý prekladateľ úspešný 

riešiteľ 
   

Nemecký jazyk – NEJ     
NEJ – O kat. 1C 1. miesto 1. miesto 5. miesto  
NEJ – O kat. 1B 3. miesto    
NEJ  - O kat. 2A 1. miesto 3. miesto   
NEJ – O kat. 2C 1. miesto 3. miesto   
NEJ – o kat. 2B 2. miesto 6. miesto   
NEJ – O kat. 2.B   Účasť v celoštátnom semifinále 

medzinárodnej súťaže ,,Jugend 
debattiert international“ 
Týždňové sústredenie v Nemecku 

 
Ruský jazyk - RUJ 

    

RUJ – O kat. A1  1. miesto 2. miesto  
Španielsky jazyk - ŠPJ     
ŠPJ – O kat. A  3. miesto   
ŠPJ – O kat. B  2. miesto   
ŠPJ – O kat. C    účasť   
ŠPJ – o kat. D  3. miesto   
Dejepis -DEJ     
DEJ – A. Bernolák 1. miesto    
Matematika – MAT     
MAT – O kat. Z9 1. miesto    
MAT – O kat. Z9 2.-3.. miesto    
MAT – O kat. A  2. miesto   
MAT – O kat. B  9. miesto    
MAT – O kat. C  10. miesto   
MAT – O kat. C  17. miesto   
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Názov olympiády a 

súťaže 
Okresné 

kolo 
Krajské 

kolo 
Celoslovenské   kolo Medzinárodné 

kolo 
MAT – O kat. C  24. miesto   
Matematický náboj   12. miesto  
Matematický náboj   26. miesto  
MAT – O kat. Z8 
 

2. miesto  
 

   

Informatika – INF     
G-robot-robotická súťaž 
pre ZŠ z medzinárodnou 
účasťou 

  7. miesto  

ROBOCUP – Open, 
celoslovenská súťaž 
v stav a programovaní 
robotov pre ZŠ a SŠ kat. 
DANCE – Primary ( do 
15 rokov) 

  1. miesto – 
najkreatívnejšia 
prezentácia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Účasť na  
Majstrovstiev 
sveta v Japonsku 
(júl 2017) 

ISTROBOT – súťaž 
robotov 

  Cena poroty za 
najoriginálnejšieho 
robota, apríl 2017 

 

Zenit v programovaní – 
kat.A 

 2. miesto   

Zenit v programovaní-kat. 
Web 

 1. miesto 6. miesto  

Olympiáda- kat. A  1. miesto  3. miesto  
Olympiáda – kat.A  3. miesto 11. miesto  
Účastník 64. jesenného 
sústredenia KSP 

  november 2016 - 
účasť 

 

Fyzika – FYZ     
Olympiáda z fyziky     
FYZ – O kat. F 1. miesto nekoná sa nekoná sa nekoná sa 
FYZ – O kat. F 3. miesto  nekoná sa nekoná sa 
FYZ – O kat. C nekoná sa 5. miesto nekoná sa nekoná sa 
FYZ – O kat. C nekoná sa 9. miesto nekoná sa nekoná sa 
Celoslovenská súťaž 
Tímov SŠ JUNIORFRESHHH 
(trojčlenné družstvo) 
  

  3. miesto  

FYZ - Náboj JUNIOR –  
Medzinárodná súťaž tímov  
štvorčlenných družstiev  
Poz. v predmetoch MAT, FYZ 

  8. miesto  

FYKOS MFF UK Praha 
kat. 3. ročník 

  18. miesto  

 
Medzinárodná súťaž 
tímov-Fyzikálny náboj 
Seniori 

   
20. miesto z  
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Názov olympiády a 

súťaže 
Okresné 

kolo 
Krajské 

kolo 
Celoslovenské   kolo Medzinárodné 

kolo 

Súťaž Čo vieš 
o hviezdach, kat. 2 

1. miesto 5. miesto bronzová medaila 
v Južnej Kórei v meste 
Daegu, 250 súťažiacich 
z 41 krajín 

 

Chémia – CHE     
CHE – O kat. C  8. miesto   
CHE – O kat. C  9. miesto   
CHE – O kat. B  4. miesto    
CHE – O kat. B  1. miesto   
CHE – O kat. A  3. miesto  15. miesto ÚR  
CHE – O kat. A  1. miesto 

ÚR 
3. miesto ÚR Postup do 

užšieho výberu 
CHE – SOČ   4. miesto   
European Union 
Science Olympiad 

   Strieborná 
medaila 

Biológia – BIO     
Olympiády 
z biológie 

    

BIO – O kat. A  4. a 14. 
miesto  
 

  

BIO – O kat. B  1. miesto 
13. 
miesto 

6. miesto  

BIO – O kat. C 
 

9. miesto 
16. miesto 

   

BIO – O kat. D 11 a 13.. 
miesto 
 

   

Geografia – GEO     
GEO – O kat. F 29. miesto 

a 36. 
miesto 

   

GEO –  O kat. E 26. a 29. 
miesto 

    

GEO – O kat. D  4. miesto 
 

  

GEO – O kat. Z  57. a 61. 
miesto 

  

Občianska náuka – 
OBN 

    

Olympiáda ľudských 
práv 

 2. miesto 2. miesto a 3. miesto  

GENERÁCIA 
EURO (Európska 
centrálna banka) 

  6. miesto  
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Názov olympiády a súťaže Okresné 
kolo 

Krajské 
kolo 

Celoslovenské   
kolo 

Medzinárodné 
kolo 

Rodina a základné ľudské 
právo na život- Asociácia za 
život a rodinu 

  účasť  

Finančná olympiáda   2. miesto  
Názov olympiády a súťaže Okresné 

kolo 
Krajské 

kolo 
Celoslovenské   

kolo 
Medzinárodné 

kolo 
Náboženská výchova – 
NAV 

    

Biblická olympiáda Dekanátne 
1. miesto 

Diecézne 
6. miesto 

  

Telesná a športová výchova 
- TŠV 

    

Cezpoľný beh – dievčatá 1. miesto 4. miesto   
Florbal chlapci 2. miesto    
Bedminton stredné školy 3. miesto    
Bedminton základné školy 
dievčatá A 

2. miesto 
4. miesto 

   

Šach chlapci-chlapci 1. miesto 1. miesto   
Šach dievčatá- dievčatá 1. miesto 1. miesto 3. miesto  
Stolný tenis chlapci 
(družstvá) 

2. miesto    

Hádzanáchlapci 1. miesto 6. miesto   
Volejbal dievčatá 1. miesto 3. miesto   
Futbal chlapci 2.. miesto     
Futsal chlapci 2. miesto    
Atletika 1. miesto 3. miesto   
Kalokagathia 8roč.gymn. 8. 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 a stupeň zapojenia 
žiakov 

Nemecký jazyk 
Deutsche sprachdiplom 
 
 
 
 

Október 2000 
 
 
 
 
 

Trvá (17 rok) 
 
 
 
 
 

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

Anglický jazyk  
ANJ – New Castles of the 
World 

September 2015 Trvá  

Biológia 
Dorotka a jej priatelia 
Hodina o Červenom kríži 
HIV/AIDS 
Prvá pomoc  
Spolu to zvládneme 

 
September 2010 
September 2010 
September 2010 
September 2015 
September 2015 
 

 
Trvá 

         Trvá 
         Trvá 
         Trvá 

Trvá 

 
 
 
 
 

Fyzika 
RECYKLOHRY 

 
Október 2010 

 
Trvá 

 

 

Informatika 
Projekt ,,Vybudovanie 
informačno-komunikačnej 
siete“ 

September2016 Trvá  

Geografia 
NATURA 2000 
EKOSTOPA 
GEOCACHING 
RECYKLOHRY 

 
September 2000 
September 2010 
September 2015 
Október 2010 

 
Trvá 
Trvá 
Trvá 
Trvá 

 

Estetická výchova 
Recyklovaný zber  papiera, 
hliníka, plastových 
komodít). 

 
November 2010 

 
 

 
Trvá 

 

 
 

Oblasť prevencie sociálno-
patologických javov – 
projekt ,,ČISTÉ DETI“ 
Projekt 
REIFFEISENBANK Nové 
Zámky 

September 2010 
 
 
Jún 2017 

Trvá 
 

 
Júl 2017 

 
 
 
Získanie finančných prostriedkov, 
nákup odborných učebných 
pomôcok so zameraním na 
robotiku. V projekte boli zapojení 
zamestnanci školy, rodičia, žiaci. 

Občianska náuka 
Projekt záchrany 
opustených zvierat  
Pomoc deťom v detských 
domovoch a deťom zo 
sociálne znevýchodneného 
prostredia 

 
December 2016 
 
December 2016 

 
Jún 2017 

 
Jún 2017 

 
Návšteva Mestského útulku pre 
opustených psov ,,Čiernouško“. 
Návšteva Špeciálnej Základnej 
školy v Kolárove a Detského 
domova v Dedine mládeže. 

  Poznámka: Uvedené projekty, súťaže a aktivity výrazne zviditeľňovali našu školu na 
verejnosti v našom meste, v rámci kraja, Slovenska aj v zahraničí. 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  
 
     V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekčná činnosť:  
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  
 
     Školu tvorí 6 objektov, v ktorých sa vykonáva vyučovací proces. V týchto 6 budovách sa 
nachádza 19 klasických tried, 3 laboratóriá (biologické, fyzikálne a chemické), 13 odborných 
učební (odborná učebňa biológie, odborná učebňa dejepisu, odborná učebňa etiky 
a náboženstva, odborná učebne geografie, 2 odborné učebne nemeckého jazyka, odborná 
učebňa anglického jazyka, 3 multimediálne učebne, 2 učebne informatiky a 1 odborná učebňa 
chémie) a 8 učební na delené vyučovanie. Zároveň na hodinách telesnej výchovy využívame 
7 miestností ako sú telocvične, posilňovňa, gymnastická telocvičňa.  
     Okrem učební sa v budovách nachádza 17 kabinetov, 8 kancelárií, zborovňa, 3 knižnice, 
miestnosť pre registratúrne stredisko, 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 uskutočňuje 
vyučovací proces. Miestnosti sú rozpísané v bode l) 
 
 Druhá priľahlá budova – infocentrum slúži na vyučovanie informatiky.  
 
           Telovýchovná hala  -  telocvičné priestory sú rozpísané taktiež v bode l). 
 
 Školské ihrisko tvorí hádzanárske a volejbalové ihrisko s asfaltovým povrchom.  
 
 Školský dvor je tvorený trávnatým porastom a okrasnými kríkmi a drevinami. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  
 
    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 2016/2017 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. 
     Gymnázium Nové Zámky skončilo kalendárny rok 2016 bez záväzkov. Škola dostáva do 
rozpočtu peňažné prostriedky na základe schváleného normatívu na žiaka. S poľutovaním 
musíme konštatovať, že práve v legislatíve je určené najmenej peňažných prostriedkov zo 
stredných škôl, ktoré dostanú gymnáziá. Sú to práve gymnázia, ktoré pripravujú žiakov na 
vysokoškolské štúdium a ich príprava je najmenej ohodnotená. Úbytok žiakov spôsobil, že 
Gymnázium Nové Zámky má z roka na rok nižší rozpočet.    
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    m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
     (§ 2 ods. 1 písm. m).  
 
     Rozpočet školy v roku 2016 tvorili bežné výdavky, ktoré spolu činili 949.631,00 eur. 
Tieto sa skladajú na normatívne, ktoré boli vo výške 906.954,00 eur (mzdy, poistné 
a prevádzka) a nenormatívne 42.677,00 eur. ktoré sa skladajú z peňažných prostriedkov na 
vzdelávacie poukazy, ktoré činili 16.207,00 eur a peňažné prostriedky za mimoriadne 
výsledky žiakov 4.400, eur. Tieto pomohli škole aj tým, že ju čiastočne oddĺžili. Dôležité je, 
že žiaci sa mohli venovať rôznej krúžkovej činnosti, čo sa prejavilo aj vo vynikajúcom 
umiestnení našich žiakov nielen v regióne školy, ale aj na úrovni Slovenska a medzinárodnej 
úrovni. 
 
     Naša škola naplnila i vlastné príjmy vo výške 4.821,00,–Є. Ide o príjmy z prenájmu 
nájomného bytu a krátkodobého prenájmu telocvične. Od 01. 07. 2015 je škola poistená na 
základe poistnej zmluvy č. 080802367 na poistenie majetku v KOOPERATIVA poisťovne, 
a.s. Vienna Insurance Group. Na základe tejto skutočnosti nadriadený orgán oznámením 
poukázal peňažnú čiastku  vo výške 2700,13,–Є. 
 
610 – Mzdy – od 1. januára každého roka sa zvyšujú platy pedagogickým zamestnancom. 
Škola je povinná zo zákona vyplácať navýšený plat každému pedagogickému zamestnancovi. 
K tomu sa priamo úmerne zvyšujú aj nadčasy a príplatky za triednictvo a tiež aj odvody 
a náhrada pri PN. Škole tieto navýšenia chýbajú a z toho dôvodu sa z mesiaca na mesiac 
zadlžuje. Nadriadený orgán nám chýbajúce peňažné prostriedky z prvého štvrťroku čiastočne 
dorovnáva v rámci svojich možností. 
     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. 
 
    m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
     (§ 2 ods. 1 písm. m).  
      Opatrením k tejto situácii bolo, že Gymnázium Nové Zámky pristúpilo na takú legislatívu, 
že vo výchovno-vyučovacom 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. 
 
630 – Tovary a služby – z tejto položky sa platia cestovné náhrady za služobné cesty, 
energie, ktoré tvoria najvyššie čerpanie rozpočtu. Problémy sa vyskytli hlavne s úhradou 
vyúčtovacích faktúr za energie, ktoré sa týkali minulého obdobia. Nadriadený orgán nám 
účelovo vyčlenil rozpočtovým opatrením na energiu 16.000,00 eur. Ďalšou podpoložkou tejto 
položky je všeobecný materiál. Tu ide o nákup čistiacich potrieb, tlačív, odbornej literatúry, 
kúpy pracovnej obuvi a odevov a rôznych súčiastok potrebných na drobnú údržbu. Škola 
hospodári s peňažnými prostriedkami aj tým spôsobom, že väčšina opráv sa uskutočňuje vo 
vlastnej réžii. Tovary a služby zahrňujú aj dopravné, údržbu a služby. 
 
    Školská jedáleň hospodári so svojim rozpočtom, ktorý bol v roku 2016 vo výške 
 Є 65.364,50. 
 
    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 sú  určité prostriedky k dispozícii na dlhšie obdobie. 
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n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok       
     2016/2017. 
     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 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 a 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% 
2015/2016 –    93,62% 
2016/2017 –    95,79% 
 
 

 
 
n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok       
     2016/2017. 
Inovácia školského vzdelávacieho programu: 
Inovovali sme ŠVP zaradením nových voliteľných predmetov: aplikovaná informatika, 
konverzácia vo francúzskom jazyku, gramatika francúzskeho jazyka, konverzácia v ruskom 
jazyku, konverzácia v španielskom jazyku, španielska gramatika, nemecká gramatika, 
technika, deskriptívna geometria, finančná gramotnosť. 
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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, 
-     modernizácia tried, 
- novovybudované špeciálne učebne, 
- novovybudovaná športová hala, 
- širokospektrálna ponuka krúžkovej činnosti, 
- 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,  
- 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 2016/2017 maturovalo na škole 95 žiakov. Na vysoké školy bolo prijatých 91 
absolventov. Z uvedeného vyplýva, že Gymnázium v Nových Zámkoch má 95,79 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) 
     Psychohygienické 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. 
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II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
b) Základné aktivity za rok 2016/2017: 
     - 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 
     - 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. 
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c) Voľnočasové aktivity školy  
Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017 

 
P. č. Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru 

  1. Mladí chemici RNDr. Jonášová Melinda 
  2. SOČ v chémii RNDr. Jonášová Melinda 
  3. Chemický Mgr. Gancznerová Monika 
  4. Fyzikálny I.-maturant Mgr. Barusová Iveta 

  5. Fyzikálny II.-olympiáda Mgr. Barusová Iveta 
  6. Biologic. olympiáda-ml.žiaci Mgr. Gábrišová Mária 
  7. Biolog. olympiáda- st.žiaci Mgr. Gábrišová Mária 
  8. Matematický I. Mgr. Geljenová Daniela 
  9. Matamatický II. Mgr. Geljenová Daniela 
  10. Mladí monetárni ekonómovia Mgr. Krásna Miriam 
  11. Ochrancovia ľudských práv Mgr. Krásna Miriam 
  12. Programovanie RNDr. Laurinec Marcel 
  13. Astronomický Mgr. Meleg Alexander 
  14. Kamarátka angličtina PhDr. Slaná Eva 
  15. Labyrint anglickej gramatiky Mgr. Forgáčová Henrieta 

  16. 
Konverzácia vo francúzskom 
jazyku PhDr. Krnáčová Eva 

  17. Gramatika FRJ PhDr. Krnáčová Eva 
  18. Nemecká konverzácia Theda Garen 
  19. Jugend debattiert Theda Garen 
  20. Učíme sa po rusky PaedDr. Luzsiczová Ildikó 
  21. Konverzácia v ruskom jazyku PhDr. Drugová Ildikó 
  22. Učíme sa po španielsky Mgr. Marfláková Natália 
  23. Slovenčina pre cudzincov Mgr. Marfláková Natália 
  24. Tvorivé písanie PhDr. Kovács Gabriel 
  25. Geografická olympiáda Mgr. Mináriková Linda 
  26. SOČ  Mgr. Ježová Iveta 
  27. Skupina M SČK pri Gymnáziu Mgr. Ježová Iveta 
  28. IUVENES PaedDr. Mazanová Katarína 
  29. Tvorivá angličtina PaedDr. Orémuszová Zuzana 
  30. ŠUM-študentský magazín Mgr. Turanová Jana 
  31. Múdra hlavička PaedDr. Nociarová Beáta 
  32. Enviromentalistický PaedDr. Nociarová Beáta 
  33. Spoločensko-kultúrny PaedDr. Medzihorská Adriena 

  34. 
Príprava na testovanie z 
matematiky Mgr. Oroszová Zuzana 

  35. Biblický Mgr. Horváth Tomáš 
  36. Bedminton I. PhDr. Záležáková Daniela 
  37. Bedminton II. PhDr. Záležáková Daniela 
  38. Futbal-futsal Mgr. Adamovics Tomáš 
  39. Florbal Mgr. Adamovics Tomáš 
  40. Futsal Mgr. Ganczner Peter 
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II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 
Trendom našej školy zostáva naďalej zabezpečovať priebežne veľmi dobrú kvalitu výchovno 
– vzdelávacieho procesu, modernizovať vyučovanie, 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, umiestnenie školy na popredných miestach v predmetových 
vedomostných súťažiach stredných škôl v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
úspešnosť umiestnenia absolventov nášho gymnázia na vysokých školách (95,79%), plná 
kvalifikovanosť pedagogického zboru, mimovyučovacie činnosti, úspešnosť realizácie 
projektov, veľmi dobrá spolupráca rodičov so školou, svedčia o kvalite a celkovej úrovni 
nášho gymnázia. 


