
 



 

 

S p r á v a 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach  

v Gymnáziu, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov 

za školský rok 2019/2020 

Podľa vyhlášky MŠ SR 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno–vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

 

§ 2 ods. 1 a)  

Základné identifikačné údaje 

  

1. Názov školy:  Gymnázium Stropkov 

2. Adresa školy:  Konštantínova 1751/64, 091 80  Stropkov 

3. Telefónne číslo: 054/742 2986                            

4. Internetová adresa: www.gymstrop.edu.sk         e-mailová adresa: skola@gymstrop.edu.sk 

5. Zriaďovateľ:  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov 

 

6. Vedúci zamestnanci školy 

 

 

Meno a priezvisko  Funkcia 

PaedDr. Ivana Jecušková  riaditeľka školy 

Mgr. Elena Vasilková  zástupkyňa riaditeľky školy 

  

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

7. 1.Údaje o rade školy 

V  súlade s § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. 3 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení sa 19. septembra 2019 uskutočnili doplňujúce voľby 

členov rady školy pre zástupcu pedagogických zamestnancov, rodičov a zákonných zástupcov, 

zástupcu žiakov školy. Funkčné obdobie zriadenia RŠ pri Gymnáziu v Stropkove začalo dňom 1. 

júna 2016 (potvrdenie zriaďovateľom). 

  



Súčasné zloženie rady školy od 19. septembra 2019 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný/ za: 

  1.  Mgr. Jana Kasardová predseda pedagogických pracovníkov 

  2. Ing. Július Zakovič podpredseda rodičov 

  3. Gabriela Soóšová  tajomník nepedagogických pracovníkov 

  4. Mgr. Marcela Harmadová člen rodičov 

  5. JUDr. Marek Bujdoš člen rodičov 

  6. Mgr. Gabriela Homoľová člen pedagogických pracovníkov 

  7. MUDr. Martin Jakubov          člen PSK 

  8. Ing. Dušan Lukáč člen PSK 

  9. Doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, 

PhD 

člen PSK 

 10. Mgr. Juraj Kredátus člen PSK  

 11. Mária Barbora Kuzmová člen žiakov školy 

 

Pôvodné zloženie rady školy do 19. septembra 2019 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný/ za: 

  1. Mgr. Elena Vasilková predseda pedagogických pracovníkov 

  2. Ing. Július Zakovič podpredseda rodičov 

  3. Gabriela Soóšová  tajomník nepedagogických pracovníkov 

  4. Mgr.Marcela Harmadová člen rodičov 

  5. Mgr. Eva Fiľarská člen rodičov 

  6. Mgr. Jana Kasardová člen pedagogických pracovníkov 

  7. MUDr. Martin Jakubov          člen PSK 

  8. Ing. Dušan Lukáč člen PSK 

  9. Doc.PhDr. ThDr. Daniel 

Slivka, PhD 

člen PSK 

 10. Mgr. Juraj Kredátus člen PSK  

 11. Caroline Olivie Cichá člen žiakov školy 

 

Rada školy na svojich zasadaniach prerokovala všetky závažné informácie súvisiace 

s chodom školy ako je školský vzdelávací program, učebné plány, školský poriadok, plán práce 

školy, plán výkonov, kritériá pre  prijímanie žiakov, materiálno-technické zabezpečenie školy, 

maturitné skúšky a predkladané správy o činnosti.  

Predseda PSK vyhlásil výzvu na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu, Konštantínova 

1751/64, Stropkov. Konkrétny termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených 

zástupcov, ktorý mal byť do 7. mája 2020, bude presne určený podľa vývoja epidemiologickej 

situácie  a rozhodnutia hlavného hygienika i záverov Ústredného krízového štábu v súvislosti 

s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19. 

 

7. 2 Údaje o predmetových komisiách 

a) zoznam: PK vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 

                 PK vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami, Človek 

a príroda, Zdravie a pohyb 

                  PK vzdelávacej oblasti Človeka spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek  



a hodnoty 

 

b) Vedúci PK pripravujú v svojich komisiách plány činnosti, ktoré sú súčasťou plánu 

práce školy. Zúčastňujú sa porád vedenia školy, vyjadrujú svoje názory pri realizácii  

výchovno-vzdelávacej činnosti školy, spolurozhodujú pri stanovení kritérií odmien, 

kritérií prijímacích pohovorov, participujú na príprave a realizovaní projektov, činnosti  

záujmových krúžkov. 

 

7. 3 Údaje o rodičovskej rade 

 

Predseda: Ing. Andrej Senaj  

Rodičovská rada má 8 členov. Tento poradný orgán veľmi dobre spolupracuje s vedením 

školy pri realizovaní hlavných priorít školy, organizovaní rôznych akcií a podujatí a finančne 

podporuje skvalitňovanie materiálno - technického vybavenia učební. 

  

§ 2 ods. 1 b) 

Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími 

potrebami v školskom roku 2019/2020 

 

4-ročné štúdium 
 

Stav  k 15.09.2019                     Stav  k 31.08.2020 

Ročník 
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrov. 

Počet 

Tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrov. 

   1. 2 38 0 2 38 0 

   2. 1 29 0 1 29 0 

   3. 2 50 1 2 48 1 

   4. 2 56 1 2 56 1 

Spolu 7 173 2 7 171 2 

Na základe prijímacieho konania bolo do 1. ročníka prijatých 34 žiakov, 4 žiaci boli 

prijatí nad rámec VZN v priebehu septembra 2019 na základe žiadosti zákonných 

zástupcov o prestup, ktorý bol doložený lekárskym potvrdením. 

8-ročné štúdium 

 

Stav k 15.09.2019                       Stav k 31.08.2020 

Ročník 
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrov. 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrov. 

    1. – – – – – – 

    2. – – – – – – 

    3. – – – – – – 

    4. - - - - - - 

    5. - - - - - - 

    6. 1 14 0 1 14 0 

    7. - - - - - - 

    8. - - - - - - 

Spolu 1 14 0 1 14 0 



§ 2 ods. 1 d) 

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí 

na štúdium pre školský rok 2019/2020 

  

 

 

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 

Počet 

zapísaných 

žiakov 

1. ročníka 

4-ročného 

štúdia 
64 55 62 34 4 34 

 

Do 1. ročníka 4 – ročného štúdia pre školský rok 2019/2020 bolo prihlásených:    

64 uchádzačov, z nich 8 úspešne vykonalo Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a boli 

prijatí bez prijímacej skúšky. 55 uchádzačov konalo prijímacie skúšky, 1 žiak sa nedostavil na 

prijímacie pohovory bez udania dôvodu. Poradie uchádzačov bolo vypracované na základe 

kritérií na prijímacie konanie, schválených  na pedagogickej rade. Kritériá pre prijatie boli  

prerokované na rade školy a zverejnené na webovej stránke školy a vo vestibule budovy školy.  

  

Kritériá a podmienky na úspešné prijatie na Gymnázium v Stropkove: 

a)  body za priemerný prospech  na ZŠ (koncoročné hodnotenie za roč. 6.,7.,8. a za 1. polrok            

     9.roč.), 

b)  body za úspešnosť v Testovaní 9/2019, 

c)  body za umiestnenie v predmetových olympiádach a iných súťažiach v 6.-9. roč. ZŠ (okrem      

     výchov). 

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete 

úspešnosť najmenej 90%, bol prijatý bez prijímacej skúšky. 

 

Údaje o počte  prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 

 

Počet žiakov 9. ročníka prijatých 

na 4-ročné štúdium Gymnázia 

v Stropkove 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 ods. 1 e) 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 

Štatistika za školský rok 2019/2020 

Trieda 

Počet 

žiakov/ 

dievčat 

Počet 

žiakov/ 

dievčat 

Prospeli 

s vyznamenaním 

 

Prospeli veľmi 

dobre 

 

Prospeli 

 

Neprospeli 

 
Priemer  triedy 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

VI.SX 14/4 14/4 7 8 5 5 1 1 1 0 1,62 1,42 

5.-8.roč. 

8-roč.št. 
14/4 14/4 7 8 5 5 1 1 1 0 1,62 1,42 

I.A 19/11 19/11 12 13 6 5 1 1 0 0 1,47 1,38 

I. B 19/14 19/14 10 10 7 6 2 3 0 0 1,49 1,51 

I.A, I.B 38/25 38/25 22 23 13 11 3 4 0 0 1,48 1,44 

II.A 29/12 29/12 11 13 10 8 8 8 0 0 1,64 1,64 

II.A 29/12 29/12 11 13 10 8 8 8 0 0 1,64 1,64 

III.A 26/17 26/17 7 8 5 7 12 9 2 0 2,07 1,85 

III.B 24/11 24/11 8 9 7 11 8 4 1 0 1,87 1,67 

III.A,B 50/28 50/28 15 17 12 18 20 13 3 0 1,97 1,76 

IV.A 30/17 30/17 13 12 6 7 11 11 0 0 1,91 1,94 

IV.B 26/10 26/10 9 8 4 7 13 11 0 0 1,96 2,06 

IV.AB 56/27 56/27 22 20 10 14 24 22 0 0 1,93 2,00 

Spolu 187/96 185/96 77 81 50 56 56 48 4 0 1,75 1,68 

           
 

Neprospievajúci žiaci  v školskom roku 2019/2020 

Polrok 1. 2. 

Počet neprospievajúcich    žiakov 4 0 

 

 

Pochvaly a pokarhania v školskom roku 2019/2020 

Pochvaly Pokarhania 

Riaditeľom 

školy 

Triednym 

učiteľom 

Riaditeľom 

školy 

Triednym 

učiteľom 

 2 12    4  6 

    

 

Dochádzka žiakov v školskom roku 2019/2020 

 

Vymeškané hodiny  1.polrok Priemer 2.polrok Priemer 

Spolu 10587 56,61 3483 18,83 

Z toho ospravedlnené 10531 56,32 3462 18,71 

Neospravedlnené hodiny 56 0,30 21 0,11 



Maturitné skúšky 2020 
 IV. A IV. B Spolu 

Počet žiakov prihlásených na MS 30 26 56 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 0 0 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 30 26 56 
 

   

Analýza výsledkov EČ a PFIČ MS 2020 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry, z anglického jazyka a externá časť z matematiky sa v školskom roku 2019/2020 

neuskutočnila z dôvodu mimoriadnej situácie vyplývajúcej z ochorenia Covid19 na základe 

rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

Prehľad počtu maturantov na ÚFIČ MS a priemer z jednotlivých predmetov  v školskom roku 

2019/2020 

Ústna časť maturitných skúšok v šk. roku 2019/2020 sa vykonala  podľa Rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy , výskumu a športu SR - číslo: 2020/9826:7-A2200 z 23. apríla 2020 administratívne. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský 

rok 
Predmet Úroveň 

Počet  

mat. 
Priemer 

2
0
1
9
/2

0
2
0

 

SJL - 56 1,87 

ANJ B2 56 1,92 

BIO - 15 1,20 

DEJ - 16 1,87 

CHE - 15 1,26 

FYZ - 2 1,00 

GEG - 18 2,33 

INF - 14 1,64 

MAT - 19 2,31 

OBN - 13 2,00 

Celkový  prospech 1,74 



§2 ods. 1 f)  

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie 

4- ročné štúdium 

 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I. A 7902 J 00 gymnázium 

I. B 7902 J 00 gymnázium 

II. A 7902 J 00 gymnázium 

III. A 7902 J 00 gymnázium 

III. B 7902 J 00 gymnázium 

IV. A 7902 J 00 gymnázium 

IV. B 7902 J 00 gymnázium 

 

 

8- ročné štúdium 

 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

VI. SX 7902 J 00 gymnázium 

 

V školskom roku 2019/2020 sa triedy 4-ročného štúdia, sexta  na 8- ročnom štúdiu vyučovali 

podľa štátneho vzdelávacieho programu upraveného do  školských vzdelávacích programov.  

  Z ponuky riaditeľstva školy sa na základe zisteného záujmu a dostatočného počtu pre 

delenie žiakov do skupín vyučovali na škole tieto voliteľné predmety: 

   

3. ročník   – dvojhodinová dotácia predmetov: KAJ, CVI, SPS, SEM, SEB, SEC, SEG  

4. ročník  – dvojhodinová dotácia predmetov: KAJ, LIS, SED, SPS, SEM, SEF, SEB, SEC,  

                      SEG,  PRO 

4. ročník – štvorhodinová dotácia predmetov: CHE, BIO, DEJ, OBN, MAT, GEG,INF 

 

Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 24. 08. 2020 riaditeľka školy rozhodla, že všetky 

povinne voliteľné predmety sa budú klasifikovať. Nepovinné predmety sa na škole nevyučujú. Aj 

v tomto školskom roku sa vyučovala v 1. a 2. ročníku 4-ročného štúdia  a v 6.  ročníku 8-ročného 

štúdia náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou podľa rozhodnutia zákonných 

zástupcov žiakov ako povinný predmet s 1-hodinovou dotáciou. Kvôli nízkemu počtu 

prihlásených žiakov na etickú výchovu  sa vyučoval tento predmet v jednej skupine. Na škole 

bola 1 skupina etickej výchovy, 3 skupiny náboženskej výchovy rímskokatolíckej a  2 skupiny 

náboženskej výchovy gréckokatolíckej a 1 skupina náboženskej výchovy pravoslávnej. Uvedené 

predmety sa neklasifikovali, na vysvedčení a príslušných dokumentoch sa uviedlo 

„absolvoval(a)“. 

Od 17. marca 2020 prebiehala dištančná forma výchovnovzdelávacieho procesu. Učitelia 

komunikovali so žiakmi prostredníctvom aplikácie Edupage, Messenger, Cisco Webex, Zoom 

alebo mailom. Snahou všetkých vyučujúcich bolo čo najviac priblížiť preberané učivo žiakom, 

sprístupniť im ho tak, aby ho správne pochopili, pričom zohľadňovali primeraný rozsah 

a náročnosť preberaných tém.  Na získanie spätnej väzby vyučujúci používali hlavne pravidelnú 

kontrolu zadávaných úloh, kladenie otázok počas video hodín  alebo vytvorením vlastných online 

testov, pričom zohľadňovali individuálne technické možnosti pripojenia žiakov. 

 



 

§ 2 ods. 1 g)  

Údaje  o  počte  zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov  školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie. 

 Počet 

Zamestnanci Gymnázia  Stropkov 26 

Z toho pedagogickí zamestnanci(vrátane externých) 20 

Z nich kvalifikovaní/nekvalifikovaní 20/ 0 

Nepedagogickí zamestnanci 6 

Z nich technicko-hospodárski pracovníci 2 

Upratovačky 3 

Údržbár 1 

 

§ 2 ods. 1 h)  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy. 

 V školskom roku 2019/2020 absolvovali pedagogickí zamestnanci vzdelávania, ktoré 

organizovalo RP MPC v Prešove a Košiciach.  

 

§2 ods.1 i)     

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti                                

✓ Volejbalový turnaj O putovný pohár J. Opletala 

✓ Lyžiarsky výcvikový kurz 

✓ Stužkové slávnosti 

✓ Olympiáda v anglickom jazyku 

✓ Matematická olympiáda 

✓ Informatická súťaž i Bobor 

✓ Deň PSK 

✓ Deň dobrovoľníctva 

✓ Olympiáda o EU  

✓ Poznávacie a tematické exkurzie – Nestvill park, Opálové bane 

✓ Posedenie pri samovare „Čajepitie“  

✓ Som stredoškolák v spolupráci s psychologičkami CPPPaP v Stropkove 

✓ Testy profesijnej orientácie pre žiakov druhých, tretích ročníkov a VII.SP v spolupráci 

s CPPPaP v Stropkove 

✓ Besedy s predstaviteľmi vysokých škôl 

✓ Geografická olympiáda 

✓ Biologická olympiáda 

✓ Aktivity žiackej školskej rady (Uchaľák, Mikuláš, Noc v škole, Študentský ples) 

✓ Stretnutie s učiteľmi matematiky ZŠ 

✓ Mladí mladým proti extrémizmu 

✓ Projekt EPAS 

✓ študijná cesta vybraných žiakov do Bosny a Hercegoviny 

✓ Angličtinár roka 

✓ Európsky deň jazykov 

✓ Virtuálna hodina anglického jazyka LIVE CLASS 

✓ Recitačné súťaže 

✓ Fotografické súťaže 

✓ Putovná výstava „Ako sa z našich stali cudzí“ 



✓ Simulované študentské voľby do NR SR 2020 

✓ Humanitárne zbierky (Biela pastelka, Červené stužky,  Hodina deťom)  

✓ Beh zdravia 

✓ Športové súťaže – cezpoľný beh, futsal, stolný tenis, basketbal, volejbal a iné 

✓ Hra Finančná sloboda 

✓ Finančná akadémia 

✓ Čistenie zimného potoka- Výzva: Z lásky k Slovensku 

✓ Zber PET vrchnákov – zbierka HOREBPET 

✓ Súťaž – Recykluj a vyhraj  

✓ Triedenie plastového odpadu 

Dopad týchto aktivít: 

➢ motivácia žiakov k aktívnemu a zodpovednému prístupu k životu, 

➢ motivácia žiakov k zodpovednému prístupu k štúdiu, 

➢ podpora rozvoja kľúčových kompetencií, 

➢ zvyšovanie  aktivity žiakov v mimoškolskej činnosti, 

➢ záujem žiakov o účasť na športových aktivitách školy. 

 

§ 2 ods. 1 j)  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

      

Názov projektu Výsledky 

Škola podporujúca zdravie Záujem o zdravý životný štýl, sledovanie hlavných 

ukazovateľov zdravia a rizikových faktorov, ktoré zdravie 

ohrozujú. 

Program prevencie drogových 

závislostí 

Vnímanie závažnosti tejto problematiky, dôležitosť 

pozitívneho životného programu. 

 

§ 2 ods. 1 k) 

 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

V školskom roku 2019/2020 sme komplexnú inšpekciu na škole nemali. 

§ 2 ods. 1 l) 

Údaje o priestorových a materiálno -  technických  podmienkach školy 

 

 Počet 

Klasické triedy na výučbu 9 

Jazykové laboratórium 2 

Odborné učebne informatiky 2 

Odborná učebňa fyziky 1 

Odborná učebňa chémie 1 

Odborná učebňa biológie 1 

Odborná učebňa geografie 1 

Odborná učebňa dejepisu 1 

Triedy na delenie 2 

Telocvičňa 1 

Plaváreň 1 

Odbornú učebňu fyziky, chémie, telocvičňu a plaváreň užívame  spolu so ZŠ. 



§ 2 ods. 1 m)  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

v zmysle  §2 písm. m) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

 

Škola v kalendárnom roku 2019 finančne a hmotne zabezpečovala výchovnovzdelávaciu 

činnosť normatívnymi a nenormatívnymi finančnými prostriedkami zo zdrojov štátneho 

rozpočtu, zriaďovateľa, subjektov verejnej správy a mimo verejnej správy od FO a PO  

v celkovej výške 501 998,91 €,  ktoré boli škole pridelené nasledovne:    

 

1. Dotácie  zo štátneho rozpočtu na žiakov v sume                         450 468,00 €  

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby                                                  -- 

 

3. Finančné prostriedky prijaté  za vzdel. poukazy v sume       6 067,00 € 

➢ z toho použité na: 

a) výplatu miezd a odvodov poistného v sume            5 759,74 € 

            b) tovary a služby (lampy s modulom do dataprojektorov 

                 a kancelársky materiál)  v sume                                         307,26 € 

 

4. Finančné prostriedky  získané od PU pre cvičného učiteľa 

za pedagogickú prax študenta v sume                                             382,68 €  

➢ z toho použité na: 

a) výplatu odmeny a odvodov poistného v sume           360,00 € 

b) tovary a služby (kancelársky materiál)  v sume            22,68 € 

 

➢ Finančné prostriedky získané na základe darovacej zmluvy 

od FO a PO účelovo určené na oslavy 70. výročia vzniku školy v sume        450,00 € 

 

➢ Grant z rozpočtu Mesta Stropkov účelovo určený na 

oslavy 70. výročia vzniku školy v sume        1 000,00 € 

 

5. Finančné prostriedky účelovo určené : 

a) na stravovanie žiakov  v sume       28 671,00 € 

b) na výplatu odmeny za organizáciu športových súťaží v sume         300,00 €  

c) na športový materiál pri organizácii športových súťaží v sume         532,00 € 

d) na výplatu príspevku na rekreáciu v sume           816,00 € 

e) na zakúpenie publikácie „Ne(zabudnuté) tragédie“ v sume        332,00 € 

e)  na dofinancovanie platov z dôvodu valorizácie od 1.9. v sume         517,00 € 

 f)  na refundáciu mzdových nákladov za zamestnávanie  

      znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sume        6 056,23 €  



 g)  za úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie       

     externých zamestnancov na MS alebo ZS v sume                                  257,00 € 

h)  na LVVK žiakov školy v sume          6 150,00 € 

 

Škola  prikladá Správu o hospodárení za rok 2019 (viď príloha č.1). 

              

§ 2 ods. 1 n)  

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

a vyhodnotenie jeho plnenia  

 

- rozvoj osobnostných  predpokladov každého žiaka, jeho príprava na vysokoškolské    

     štúdium, nadobúdanie vedomostí, zručností, jazykovej a počítačovej gramotnosti, 

      -    prehlbovanie  právneho a občianskeho  vedomia žiakov,  

-    výchova  žiakov k ochrane zdravia a prírody, k prevencii pred negatívnymi   závislosťami, 

      -    budovanie kultúrnej autonómnej školy,  

      -    udržiavanie  vysokej  odbornosti a profesionálnosti učiteľov. 

 

o) SWOT analýza 

  

Silné stránky  (Strength) 

 

• dlhodobá tradícia školy od roku 1949, 

• výhodná poloha budovy v centre mesta, 

• dobré materiálno-technické vybavenie školy, 

• moderný športový areál  s viacúčelovým ihriskom a  krytou plavárňou, 

• dobrá spolupráca s rodičovskou radou, 

• zapojenie školy do domácich a medzinárodných projektov, 

• poznávacie exkurzie s dlhodobou tradíciou, 

• stovky úspešných absolventov realizujúcich sa v rôznych oblastiach spoločenského života 

– okresu, kraja i v celoslovenskom meradle (v parlamente, vláde, univerzitách), 

• vysoká kvalifikovanosť učiteľov – 100 %, 

• podpora odborného rastu zamestnancov školy, 

• zavedenie elektronickej žiackej knižky a elektronickej triednej knihy pre lepšiu 

informovanosť rodičov o prospechu a dochádzke  

• komplexné a kvalitné vypracovanie dlhodobej stratégie školy s jasným zámerom, 

• stabilný študijný priemer . 

 

Slabé stránky  (Weakness) 

 

• sociálne a ekonomicky slabý región, 

• pokles demografického rastu detí (populačnej krivky), 

• nedostatočná propagácia školy, 

• budova školy je vlastníctvom mesta Stropkov (zdieľame spoločné priestory so ZŠ na  

Konštantínovej ulici v Stropkove). 

 

Príležitosti  (Opportunity) 

 



• zvyšovanie úrovne vybavenosti školy didaktickou a počítačovou technikou, 

• rozvíjanie spolupráce s najbližšími strednými školami, 

• možnosť užšej spolupráce so školami v poľskom pohraničí, 

• rozvoj spolupráce s podnikmi a organizáciami v meste, 

• zapojenie školy do  projektov, 

• každoročná prezentácia žiakov  (víťazov okresných, krajských a vyšších kôl), triednych 

kolektívov ), 

• zlepšovať informovanosť verejnosti o škole: 

b) cez internet – webovú stránku školy – vytvoriť efektívny spôsob komunikácie 

s rodičmi a širokou verejnosťou i touto formou, 

c) propagácia činnosti školy prostredníctvom mestskej televízie, Učiteľských novín, 

regionálnych novín a školského časopisu, 

d) zbierkami literárnych prác žiakov gymnázia – v slovenskom jazyku i v cudzích 

jazykoch. 

 

Riziká  (Threat) 

 

• nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulého chodu školy a na 

modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• pokles demografického rastu detí (populačnej krivky), 

• odchod kvalifikovaných učiteľov v dôsledku nízkeho finančného a spoločenského 

ocenenia, 

• zhoršenie sociálneho zázemia rodín, 

• silný negatívny vplyv médií na výchovu, 

• zvyšovanie administrácie, 

• nedostatočná motivácia zo strany rodín, 

• znižovanie záujmu mladých ľudí o vzdelanie, 

• negatívne spoločenské javy, ktoré ohrozujú vývin detí, 

• nevhodné rozdelenie siete škôl, 

• normatívne financovanie, 

• negácia vyššie uvedených príležitostí a silných stránok školy. 

 

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

Trieda Počet 

žiakov 

Na VŠ 

sa hlásilo 

Prijatí 

na VŠ 

        Do  

zamestnania 

Úrad 

PSVaR 

NŠ % úspešnosti 

prijatia na VŠ 

z počtu hlásiacich sa 

absolventov 

IV. A 30 28 27 2 1 0 96,42 

IV. B 26 25 24 1 1 0 96,42 

Spolu 56 53 51 3 2 0 96,22 

 

§ 2 ods. 2 

 Ďalšie informácie o škole 

 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Vyučovanie prebieha v jednej budove, v ktorej zdieľame spoločné priestory so ZŠ na  

Konštantínovej ulici v Stropkove. Súčasťou budovy školy je aj športový areál. Odbornú učebňu 



fyziky, chémie, telocvičňu a plaváreň užívame  spolu so ZŠ, preto rozvrh musí spĺňať uvedené 

požiadavky, no napriek tomu  zodpovedá psychohygienickým zásadám. Žiaci aj zamestnanci 

školy majú možnosť stravovania v školskej jedálni, ktorá je tiež v budove školy. 

 

b) voľnočasové aktivity 

 

V minulom školskom roku škola vydala 187 vzdelávacích poukazov, z nich bolo 168 

odovzdaných škole. Z ponuky 14 krúžkov mali žiaci možnosť získavať skúsenosti a zručnosti 

v rámci prírodovedných, či spoločenských predmetov, zdokonaľovať sa v jazykoch alebo 

venovať sa niektorej zo športových aktivít. 

 

Ponuka krúžkov 
pre žiakov v rámci vzdelávacích poukazov Gymnázia v Stropkove 

v školskom roku 2019/2020 

 

 

Názov krúžku 

 

Vedúci(a) krúžku 

Chemické pokusy pre maturantov Mgr. Homoľová 

Fyzika okolo nás Mgr. Paňková 

Geografia v kocke Mgr. Senajová 

Informatika na každý deň Ing. Belovežčík, PhD 

Nemčina cez počítač Mgr. Hecko 

Krúžok prvej pomoci Mgr. Gonosová 

Matematika pre každého Mgr. Sahajdová 

Medzi nami, chlapcami a dievčatami Mgr. Kasardová 

Po škole veselo i vážne Mgr. Zakovičová 

Potulky históriou Mgr. Vasilková 

Slovenčina hravo Mgr. Hančaková 

Volejbalový krúžok Mgr. Šturák 

Túry do kultúry Mgr. Madzinová 

Krúžok školského časopisu Ing. Cichý 

 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov k 05.09.2019 - 187 

Počet neprevzatých vzdelávacích poukazov   -   0 

 

 

c) spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Spoluprácu školy s rodičmi hodnotíme veľmi pozitívne. Raz v roku uskutočňujeme 

plenárne zasadnutie a trikrát triedne stretnutia s rodičmi. V čase dištančného vzdelávania sme 

s rodičmi komunikovali predovšetkým prostredníctvom Edupage. Po každom triednom stretnutí 

je zasadnutie rodičovskej rady, na ktorej sa preberá problematika výchovno-vzdelávacieho 

procesu (prospech, dochádzka, správanie žiakov), mimoškolská činnosť, realizácia projektov. 

Rodičia majú možnosť sledovať prospech a dochádzku svojich detí aj prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky (IŽK). 

       

 



d) vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími  fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

 

 

Spolupráca školy s miestnymi, regionálnymi  a inými partnermi 

 

➢ OŠK Stropkov – spoločenské podujatia ako je Koncert víťazov, slávnostné odovzdávanie 

maturitných  vysvedčení, výstavy, divadelné predstavenia, 

➢ ZŠ a SŠ v meste – športové  podujatia a iné súťaže, 

➢ Mestská polícia, PZ – KOŽAZ, Beh zdravia, 

➢ RÚVZ – Svidník – besedy, aktivity, vyšetrenie zamestnancov a žiakov  z kvapky krvi, 

➢ Územný spolok SČK Svidník – zdravotnícke súťaže, školenia prvej pomoci, projekt EDI, 

KOŽAZ, 

➢ Hasičský a záchranný zbor Svidník – KOŽAZ, 

➢ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Svet práce, 

➢ Mestská knižnica – literárne besedy, výstavy, 

➢ ZUŠ – spolupráca pri kultúrnych akciách školy, 

➢ CPPPaP Prešov – spolupráca v rámci profesijnej orientácie, tematických besied podľa 

požiadaviek tried, vyšetrenia žiakov  so špeciálnymi vzdelávacími  potrebami, 

➢ Vysoké školy – súvislá prax absolventov, informácie o štúdiu pre maturantov, 

➢ Divadlá – DJZ v Prešove a Štátne divadlo v Košiciach, 

➢ Liga proti rakovine  

➢ Únia nevidiacich 

➢ Centrum pre európsku politiku 

➢ AINova – program EPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Stropkove  6. októbra  2020                                   PaedDr. Ivana Jecušková 

               riaditeľka školy 

 

 

 


