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§ 3. ods. 1 
 
 

Vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy 
k predkladanej správe 

 
Rada školy pri Gymnáziu, Štúrova 849, Detva dňa 12. 10. 2016 prijala 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 12. 10. 2016 – Rada školy pri Gymnáziu, Štúrova 849, 

962 12 Detva 

 

berie na vedomie 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2015/2016 v zmysle zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Jana Očenášová 

                                                                      predsedníčka  Rady školy 
  

 
 
 
 
V Detve 12. 10. 2016 
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Správa 
 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2015/2016 

 
vypracovaná  podľa  vyhlášky  Ministerstva  školstva SR 
9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Detve dňa 12. októbra 2016 
Vypracoval:   Mgr. Pavel Lalík, riaditeľ 
                     Viera Šáteková, ekonomické podklady 

 

 



 5 

§ 2. ods. 1 a 

 

 Základné identifikačné údaje 

1. Názov školy Gymnázium 

2. Adresa školy ul. Štúrova 849, 962 12 Detva 

3. Telefónne číslo 045 – 545 61 44 

 Faxové číslo 045 – 545 76 19 

4. Internetová adresa http://www.gymdt.edupage.org 

 Elektronická adresa skola@gymdt.edu.sk 

5. Zriaďovateľ školy 
Banskobystrický samosprávny kraj, 
Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

§ 2. ods. 1 a/6 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Pavel Lalík 045-54 57 619 lalikpalo@gmail.com 
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2. ods. 1 a/7 

Údaje o Rade školy 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa konalo 06. 04. 2016 v zmysle 
poslednej právnej úpravy § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/ 2003 Z. z. 

Členovia rady školy      Šk. r. 2015/2016 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený  za 

1. Jana Očenášová, Ing.  predsedníčka pedagogických zamestnancov  

2. Ján Droba Mgr. člen pedagogických zamestnancov  

3. Viera Šáteková člen ostatných zamestnancov 

4. Miloš Střelec Mgr. člen rodičov 

5. Juraj Šaling, MUDr. člen rodičov  

6. Jozef Kucbeľ Mgr. člen rodičov 

7. Ivana Matúšková člen žiakov  

   Delegovaní zástupcovia za 

8. Miroslav Suja, Mgr. člen zriaďovateľa 

9. Dáša Gajdošová, Mgr. člen zriaďovateľa 

10. Michaela Valentová, Mgr. člen zriaďovateľa 

11. Mojmír Chalupský, Ing. člen zriaďovateľa 

Na zasadnutiach Rady školy boli prerokovávané: 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Gymnázia, Štúrova 849, Detva za šk. rok 2014/2015 

 Správa o hospodárení školy za šk. rok 2014/2015 
 Informácia o pripravenosti šk. roka 2015/2016 v oblasti pedagogicko-

organizačnej a o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu 

 Plán výkonov na šk. rok 2016/2017 
 Úpravy školského vzdelávacieho programu školy  
 Kritéria prijímacieho konania a prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017  
 Návrh na voliteľné a nepovinné predmety 

 

Údaje o iných poradných orgánoch školy 

1. Pedagogická rada  
2. Rada rodičov  
3. Žiacka školská rada  
4. Metodické združenie triednych učiteľov 
5. Predmetové komisie 
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Pedagogická rada zasadala podľa plánu, ktorý je stanovený pracovným 
poriadkom školy. Pedagogická rada zasadala sedemkrát. 

Rada rodičov 

Výbor rady rodičov pri Gymnáziu, Štúrova 849, Detva v školskom roku 
2015/2016 pracoval v tomto zložení: 

 
Predseda:  Gabriela Hajtolová 
Tajomník:  Viera Šáteková 
Hospodár:  Marta Kováčová 

 
Členovia výboru:  
 

 1. A – Monika Šalingová 
 2. A – Ivan Gallo 
 3. A – Gabriela Hajtolová 
 4. A – Emília Prepelicová 

Žiacka školská rada (ŽŠR) 

Počet členov: 5 

Koordinátor:   Mgr. Pavel Lalík 
Predseda:      Ivana Matúšková 
Členovia : 
 1. A – Miroslav Hanes 

2. A – Lucia Gondášová 
3. A – Janka Ľuptáková 
4. A – Barbora Prepelicová 

  
Študenti pod vedením ŽSR v školskom roku 2015/2016 zorganizovali 

a pripravili nasledovné podujatia:  
 

Názov akcie Termín realizácie Koordinátor 

Prijímanie do cechu študentského 27. 10. 2015 Pavel Lalík 

MISS Gymnázia Detva 12. 11. 2015 Pavel Lalík 

Deň vedy a poznania 16. 11. 2015 František Strýček 

Študentská diskotéka–Deň študentstva 18. 11. 2015 Pavel Lalík 

Mikulášsky volej. turnaj  04. 12. 2015 Alena Dekrétová 

Vianočné - zimné korčuľovanie 22. 12. 2015 Pavel Lalík 

Valentínska diskotéka 12. 02. 2016 Pavel Lalík 

Deň Zeme 22. 04. 2016 Alena Dekrétová 

Stavanie a váľanie  májov 30. 04. 2016 Pavel Lalík 

7. študentský majáles 13. 05. 2016 Pavel Lalík 

Prácu ŽŠR koordinoval: Mgr. Pavel Lalík 
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Prváci sú oficiálne prijímaní do cechu študentského v rámci kultúrno-
spoločenského programu, ktorý pripravujú študenti tretieho ročníka. Noví spolužiaci 
musia splniť zábavné a vedomostné úlohy a po ich splnení sú pasovaní za 
„študentov“ tým, že dostanú „Pasovací dekrét“.  

16.11.2015 ŽŠR zorganizovala  v spolupráci s pedagogickými zamestnancami  
„Deň vedy a poznania“,  v ktorom sa formou prednášok, seminárov  a rozhovorov 
preberajú  témy, ktoré nie sú v učebniciach.  V úlohe lektorov sa  prezentovali aj 
bývalí žiaci školy.  

04.12.2015 sa uskutočnil už tradičný „Mikulášsky turnaj“, na ktorom odohrali  
triedne kolektívy zápasy vo volejbale - zúčastnili sa všetky triedy. 

Športový poldeň v korčuľovaní prispel k dobrej predvianočnej atmosfére 
žiakov a pedagógov – pre veľkú obľubu zorganizovala ŽŠR  v spolupráci s vedením 
školy  korčuľovanie na zimnom štadióne. 

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme 22. 04. 2016 žiaci  koordinovaní pokynmi 
triednych učiteľov  zbierali odpad, čistili okolie a areál školy. 

K dlhoročným tradíciám patrí stavanie májov, ako prejavu úcty a lásky 
k dievčatám a zachovávanie ľudových tradícií a zvykov regiónu Podpoľania.   Ani 
v školskom roku 2015/2016 na tento krásny zvyk naši žiaci - chlapci nezabudli a na 
nádvorí školy za sprievodu ľudovej hudby a tanca FS Podpoľanec spolužiačkam 
postavili krásny vysoký máj. Na konci mesiaca potom rovnakým spôsobom 
postavený máj aj zvalili. 

Členovia ŽŠR dňa 13. 05. 2016 zorganizovali už 7. ročník  Študentského 
majálesu, ktorý je spoločenskou a kultúrnou udalosťou. Jej organizovaním sa učia 
študenti zabezpečiť náročnú akciu, učia sa vhodne obliecť a získavajú základy 
spoločenskej etikety a protokolu. Na majálese sa zúčastnili okrem našich študentov 
aj pedagogickí zamestnanci a absolventi školy. 
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Poradné orgány školy 
 

Názov metodického 
združenia 

triednych učiteľov 
a predmetových komisií 

Vedúci 
Zastúpenie 
predmetov 

1.  Jazyk a komunikácia     
     Človek a spoločnosť 
     Človek a hodnoty 
     Umenia a kultúra 
      

 Ing. Jana Očenášová 
 ANJ, NEJ, FRJ, SJL, DEJ, 
 GEG, PSY, OBN, ETV,       
NBV, UKL, TŠV 

2.  Matematika a práca  
     s informáciami 
     Človek a príroda 
     Zdravie a pohyb 

 Mgr. Ján Droba 
  MAT, INF, EKO, FYZ,         
CHE, BIO, ENV, CVB,    
CME, CVI, SEN, TFP 

3.  Metodické združenie          
triednych učiteľov 

 Mgr. Alena Dekrétová  triedni učitelia 

Pozn.: Zoznam skratiek v Prílohe č. 2 

 
§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

Počet žiakov školy: 119 

Počet tried: 4 

Roč. 
Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
externistov 

Z toho 
integrovaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
externistov 

Z toho 
integrovaných 

1. 1 24 - - 1 20 - 1 

2. 1 33 - - 1 24 - - 

3. 1 30 - 2 1 34 - - 

4. 1 32 - 1 1 30 - 2 

Spolu 4 119 - 3 4 108 - 3 
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§ 2 ods. 1 d 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie  

 

Do 
ročníka 

Počet 
prihlásených 

žiakov 

Počet 
žiakov, 
ktorí 

konali 
prijímaciu 

skúšku 

Počet 
úspešných 

žiakov 
v prijímacom 

konaní 

Počet 
prijatých  

a zapísaných 
žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

1. ročníka  
SŠ 

40 39 40 22 0 

V školskom roku 2015/2016 bolo prihlásených v 1. kole v prvom termíne 18 
žiakov, v druhom termíne 21 žiakov. Jedna žiačka bola prihlásená do 2. kola. 
Z celkového počtu prihlásených žiakov 40 bolo prijatých a zapísaných do prvého 
ročníka pre šk. r. 2016/2017  22 žiakov. Dve žiačky zápis zrušili.  

d.2  žiaci prijatí do vyšších ročníkov  

Ročník 
Počet 

prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

1. ročník   
2. ročník 1 Súkromné gymnázium Podbrezová 
3. ročník   
4. ročník   

 
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ pre šk. r. 
2016/2017 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:     40 / z toho  25 dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2016:             22 / z toho 11 dievčat  

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2016:   20 / z toho 9 dievčat 



  

§ 2. ods. 1 e 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

                   

Pozn.: Zoznam skratiek v Prílohe č. 2 

 
Celkový priemer školy:  1,59 
 
 
 

T
ri

e
d

a
 

A
N

J
 

B
IO

 

S
E

C
 

D
E

J
 

E
K

O
 

F
R

J
 

F
Y

Z
 

G
E

G
 

C
H

E
 

IN
F

 

M
A

T
 

N
E

J
 

R
U

J
 

O
B

N
 

P
R

O
 

P
S

Y
 

S
J
L

 

T
S

V
 

M
O

F
 

U
K

L
 

S
E

B
 

S
E

Y
 

S
M

Y
 

S
E

D
 

S
E

M
 

S
E

N
 

P
ri

e
m

e
r 

I. A 2,12 2,48 - 1,56 1,64 - 1,80 2,04 2,56 1,60 2,16 1,86 1,45 - - - 1,80 1,09 - 1,08 - - - - - - 1,82 

II.  A 1,76 2,12 - 1,41 - - 1,53 1,74 2,06 1,35 1,97 1,95 1,14 - - 1,32 1,41 1,00 1,50 1,03 
- - - - - - 

1,57 

III. A 1,59 2,28 - 1,17 - 1,20 1,62 2,34 2,10 1,10 2,66 1,83 1,23 1,28 - - 1,62 1,00 - 1,03 
- - - - - - 

1,63 

IV.A 1,73 - 1,86 - - 1,15 - - - - - 2,00 1,25 1,25 1,44 - 1,91 1,15 - - 1,38 1,38 1,31 1,67 2,11 1,33 1,53 

Priem 1,80 2,29 1,86 1,38 1,64 1,18 1,65 2,04 2,24 1,36 2,26 1,91 1,27 1,27 1,44 1,32 1,69 1,06 1,50 1,05 1,38 1,38 1,31 1,67 2,11 1,33 1,59 



 

Prospech žiakov 
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 I. A 24 8 8 8 - - - - - 

II. A 33 20 5 8 - - - 1 - 

           III. A 30 8 16 6 - - - - - 

           IV.  A 32 19 9 4 - - - - - 

SPOLU 119 55 38 26 - - - 1 - 

 

 

 

 

 



 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zameškané 

hodiny 
Zamešk. 
na žiaka 

Ospravedlnené 
hodiny 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
hodiny 

Neosp. na 
žiaka 

I. A 24 2 465 98,60 2 442 97,68 23 0,92 

II. A 33 3 197 67,03 3 119 91,74 78 2,29 

III. A 30 3 021 100,70 3 013 100,43 8 0,27 

IV. A 32 2 553 79,78 2 553 79,78 0 0 

Spolu 119 11 236 346,11 11 127 369,63 109 3,48 

 
 

Dochádzka žiakov na vyučovanie je pomerne dobrá a porovnateľná s minulým školským rokom.  
Vymeškané hodiny sú spôsobené hlavne dlhodobo chorými žiakmi a návštevami u lekárov. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 2015/2016 

 
 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
PFEČ 

priemer 
PFEČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický jazyk B2 30 12/18 71,09 29 71,38 29 15 9 6   1,70 30 

Biológia  8 1/7     6 1 1   1,38 8 

Dejepis  11 2/9     6 4 1   1,55 11 

Nemecký jazyk B2 2 0/2 39,60 2 60,00 2 2     1,00 2 

Geografia  3 3/0     3     1,00 3 

Chémia  6 0/6     4 2    1,33 6 

Informatika  6 6/0     5  1   1,33 6 

Matematika  9 9/0 61,48 9   4 4 1   1,67 9 

Nemecký jazyk B1 1 1/0      1    2,00 1 

Občianska náuka  16 3/13     11 5    1,31 16 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

 32 12/20 67,93 32 81,94 32 17 11 4   1,59 32 

Psychológia  4 0/4     4     1, 00 4 

Francúzsky jazyk B1 2 1/1     2     1,00 2 

 
Hodnotenie maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016 bolo z písomnej časti zo SJaL, ANJ, NEJ a matematiky. V SJaL, 

ANJ, a MAT bola úspešnosť našich študentov vyššia ako bol priemer úspešnosti v BBSK a taktiež  úspešnosť v rámci 
celoslovenského zisťovania. Z NEJ maturovali len dvaja žiaci, takže sa ťažko vyhodnocuje priemerná úspešnosť. Z matematiky, 
ktorá sa stáva za posledné roky  strašiakom gymnaziálneho štúdia, maturovalo deväť žiakov, čo predstavuje takmer 30 % 
z populačného ročníka, pričom celoštátny záujem o maturitu z MAT je cca 28%. 
 
   



16 
 

§ 2. ods. 1 f 

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 

Trieda 
Študijný (učebný) 

odbor 

Forma 
učebného 

plánu 
Zameranie 

 
Č. schvaľovacej 

doložky 

prvá A  7902 J gymnázium A –  
RUP s vyuč. 

jazykom slovenským 
ISCED3A 

 

druhá A  7902 J gymnázium A – 

tretia A  7902 J gymnázium A – 

štvrtá A  7902 J gymnázium A – 

 
 
 
§ 2. ods. 1 g 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy  

Pracovný pomer 
 

Pracovný pomer 
Počet 

pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP plný úväzok 8 2 8 2 

TPP na kratší   
pracovný čas 

4 0 1,02 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

Spolu / 
prepočítaný 

12 2 9,02 2 

Pozn.: Zoznam skratiek v Prílohe č. 2 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov – 12 12 

vychovávateľov – – 0 

asistentov učiteľa – – 0 

spolu – 12 12 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

Pedagogickí zamestnanci Pôsobnosť Kvalifikácia 
Odbornosť 
vyučovania 

Iné zapojenia 

Anna Bartóková, Mgr. učiteľ 100% 
NOS, DEJ, 
ETV 

súťaže a projekty v oblasti   
spoločenskovednej 

Alena Dekrétová, Mgr. učiteľ 100% GEO, TEV 
triedna učiteľka, vedúca MZ tr. 
učiteľov, športové súťaže 

Ján Droba, Mgr. učiteľ 100% CHEM, MAT 
triedny učiteľ, koordinátor SOČ, 
vedúci  PK 

Nadežda Drobová, PaedDr. učiteľ 100% ANJ, SJL 

výchovný a kariérový poradca, 
koordinátor MS, koordinátor 
protidrogovej prevencie, vedúca 
Peer skupiny, garant náboru 

Anna Ďuricová, Mgr. učiteľ 100% NEJ, SJL triedna učiteľka  

Ľudmila Hadvigová, Mgr. učiteľ 100% SJL, ETV koordinátor školského časopisu 

Pavel Lalík, Mgr. riaditeľ 100% MAT, ETV 
riaditeľ, koordinátor prijímacieho 
konania a ŽŠR 

Jana Očenášová, Ing. učiteľ 
 

100% 
ANJ vedúca PK, predsedníčka RŠ 

František Strýček, Mgr. učiteľ 100% 
INF, PRO, 
FYZ 

správca počítačovej siete 

Bartolomej Szakál, Mgr. učiteľ 100% BIO, EKO predseda OZ PŠaV 

Peter Repiský, Mgr. učiteľ 100% NAV učiteľ 

PhDr. Lubica Rísová PhD. učiteľ 100% SJL,FRJ,RUJ učiteľka 

Pozn.: Zoznam skratiek v Prílohe č. 2 
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov (PZ) školy ku dňu koncoročnej 
kvalifikácie  
 

     Stredná škola Počet 
Pedagogickí zamestnanci 12 
Z počtu PZ  
- kvalifikovaní 12 
- nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 
Nepedagogickí zamestnanci 2 
Z počtu NZ 
- upratovačky 1 

Spolu počet zamestnancov  14 

V školskom roku 2015/2016 sa všetky predmety vyučovali odborne. 

 
 
§ 2. ods. 1 h 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Ďalšie vzdelávanie 
Počet 

absolventov 
Počet študujúcich 

adaptačné - - 

1.kvalifikačná skúška - - 

2.kvalifikačná skúška - - 

funkčné - - 

špecializačné inovačné 
štúdium 

- - 

špecializačné kvalifikačné - - 

postraduálne - - 

doplňujúce pedagogické - - 

vysokoškolské 
pedagogické 

- - 

vysokoškolské 
nepedagogické 

- - 

aktualizačné - - 

kvalifikačné - - 

inovačné - - 
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Názov vzdelávania Kreditové 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Riadenie školy      

Prípravné atestačné vzdel. pred I. 
atest. Pre PZ 

     

Rozvoj komunikačných zručností 
a metod. podpora uč. ekonom. 
predmetov 

     

Národný projekt-zvyšenie 
kvalifikácie uč. TV 

     

Vytváranie pozit. Kultúry v školách 
formou sociálneho dialógu. Soc. 
dialóg, rodová rovnosť 
a partnerstvo v Európe a vo svete 

     

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti 
s tvorbou ŠKVP 

     

Moderné trendy vo vyučovaní 
a riadení TV a šport. výchovy 
a školského športu  

     

Plávanie v školskej telesnej 
a športovej výchove 

     

Pohybové programy zamerané na 
regener. cvičenia pre intakt. 
žiakov so zdravot. poruchami a 
oslabeniami 

     

Využívanie relax. dých.telies 
a koncentrač. cvičení v edukač. 
procese a mimoškol.  Aktivitách 
žiakov 

     

Ochrana života a zdravia       

Olympijská výchova v ZŠ a SŠ      

 
V školskom roku 2015/2016  učitelia z dôvodov personálnych, organizačných 
a racionalizačných  neabsolvovali ďalšie vzdelávanie.
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§ 2. ods. 1 i 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

Názov súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dosiahnuté výsledky 

okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Kováčová Bystrica  2.  miesto 4. miesto 

Čo vieš o hviezdach 1. miesto 7. miesto  

SOČ            2. miesto 4. miesto 

Florbal chlapci 1. miesto   

Florbal dievčatá 1. miesto   

iBobor      účasť 

Mladý Európan 1. miesto 1. miesto 2. miesto 

Okresné kolo volejbal dievčatá 1. miesto 2. miesto  

Olympiáda v ANJ 1. miesto 5. miesto  

Regionálna súťaž futbal chlapci 2. miesto   

Veľvyslanectvo Slovenska   ocenenie 

Prečo mám rád slovenčinu ...   hlavná cena 

Dejepisná česko-slovenská súťaž  2. miesto  

Súťaž o SNP 1. miesto 1. miesto  
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Údaje o aktivitách  
organizovaných školou v šk. r. 

2015/2016 
Dátum realizácie 

Koordinátor + 
spolupráca 

September 2015 

Prezentácia Mendel. un.  08.09.2015 Drobová  

Cezpoľný beh - Kalokagatia 11.09.2015 Dekrétová, BBSK 

Vydanie nového čísla ŠČ G-TIMES  16.09.2015 Hadvigová 

Noc výskumníkov BB 25.09.2015 Strýček, Astro-DT 

Pozorovanie úplného zatmenia mesiaca 28.09.2015 Strýček, Astro-DT 

Prezentácia štúdia v zahraničí 28.09.2015 Drobová 

Agrofilm 2015 29.09.2015 Hadvigová, TUZVO 

Október 2015 

Branný kurz - Látky 30.09.-02.10.2015 
Dekrétová (Droba, 
Ďuricová)  

Veľtrh vysokých škôl  06.10.2015 Drobová 

Divadlo P.O.Hviezdoslava  06.10.2015 Drobová 

Divadelné predstavenie „Skrotenie zlej 
ženy“ 

13.10.2015 
Hadvigová, Očenášová  

Prednáška v rámci vedeckej roadshow 12.10.2015 Szakál, Strýček  

Psychohygiena učenia sa 20.10.2015 Drobová 

Obchodovanie s ľuďmi 20.10.2015 Drobová 

Zhubné kulty a sekty  20.10.2015 Drobová 

Protidrogové divadelné predstavenie 21.10.2015 Drobová 

Prijímanie do „cechu študentského“ 27.10.2015 Lalík, ŽŠR 

November 2015 

MISS GYMNÁZIA 12.11.2015 ŽŠR, Lalík 

Deň vedy a poznania 16.11.2015 ŽŠR, Lalík 

Študentská kvapka krvi  18.11.2015 SČK, NTS, GymDetva 

December 2015 

Florbal – chlapci – okr. kolo  03.12.2015 Dekrétová, CVČ, GYM, SŠ 

Medzinárodný projekt „This human world“ 03.11.-02.12.2015 Bartóková 

Florbal- dievčatá – okr. kolo  03.12.2015 Dekrétová, CVČ, GYM, SŠ 

Mikulášsky mrdzitriedny volejbalový turnaj 04.12.2015 ŽŠR, Dečkrétová, Lalík 

Návšteva múzea v Detve 07.12.2015 Hadvigová 

Školské kolo olympiády ĽP 07.12.2015 Bartóková 

Futbal- chlapci – reg. kolo - 3.m 08.12.2015 Dekrétová, CVČ 

Titanic – výstava BA 09.12.2015 Hadvigová, Szakál 

Volejbal – chlapci – okr. kolo - 2.m 09.12.2015 Dekrétová, SŠ DT 

Volejbal – dievčatá – okr. kolo -1.m 09.12.2015 Dekrétová, SŠ DT 

Školské kolo olympiády v ANJ 17.12.2015 Očenášová, Drobová 

Divadelné predstavenie DJGT ZV 17.12.2015 Hadvigová, Lalík 

Vianočné korčuľovanie 22.12.2015 ŽŠR, Lalík 

Január 2016 

Olympiáda z nemčiny – okr. kolo 12.01.2016 Ďuricová 

Sústredenie riešiteľov FO 13.01.2016 
Junior BB, UMB BB, 
Strýček 

Olympiáda ANJ – okr. kolo 15.01.2016 Očenášová, Drobová 

Divadelné predstavenie-200.výročie ĽŠ 25.01.2016 Hadvigová 

Sústredenie FO – kat. D  27.01.2016 
Junior BB, UMB BB, 
Strýček 
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Volejbal – reg. kolo, dievčatá  28.01.2016 CVČ DT, Dekrétová 

Literárna súťaž – Prečo mám rád 
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 

29.01.2016 
Hadvigová, Min. kultúry 

Február 2016 

Volejbal – kraj. Kolo, dievčatá- 2.m 03.02.2016 
CVČ BB, DT, Gymnázium 
Detva, Dekrétová 

Súdne pojednávanie ZV 10.02.2016 Bartóková 

Olympiáda ANJ – kraj. kolo 10.02.2016 Drobová 

Master classes z časticovej fyziky   15.02.2016 UMB BB, Strýček 

Florbal – reg, kolo, dievčatá  17.02.2016 Dekrétová, CVČ DT 

Florbal – reg. kolo, chlapci 18.02.2016 Dekrétová, CVČ DT 

Divadelné predstavenie „Arzenik a staré 
dámy“ 

19.02.2016 Hadvigová 

Vydanie ŠČ G-TIMES 26.02.2016 Hadvigová 

Veľvyslanectvo mladých 2016 26.02.2016 Hadvigová 

Seminár VŠ 27.02.2016 Drobová, Dekrétová 

Sofia 2016- súťaž v písaní esejí 29.02.2016 Hadvigová 

História vo fotografiách 29.02.2016 Bartóková 

Marec 2016 

Lyžiarsky výcvik - Skalka 07.03.-11.03.2016 Dekrétová, Lalík 

Kováčova Bystrica  16.03.2016 Risová 

Filozofická olympiáda SŠ 22.03.2016 Bartóková 

Apríl 2016 

Hviezdoslavov Kubín  06.04.2016 Rísová 

Futbal . okr. kolo, chlapci 06.04.2016 Dekrétová, CVČ Detva 

Chain Reaction – národná konferencia  08.04.2016 UMB BB, Szakál, Strýček 

Geoexkurzia - Podpoľanie  11.04.2016 Pavlov, Dekrétová 

Prevencia Roves. Skupina  13.04.2016 Drobová 

Inform. Seminár - urád prace 18.04.2016 Drobová, Úrad práce 

Prevencia na ZŠ – rovesnícka skuppina 20.04.2016 Drobová 

Exkurzia TUZVO – chem. laboratórium 27.04.2016 Droba, TUZVO 

Veľvyslanectvo mladých  29.04.2016 Hadvigová 

SAO – Látky  29.04.-30.04.2016 Strýček 

Máj  2016 

Exkurzia Osvienčim  11.05.2016 
Drobová, Očenášová, 
Ďuricová 

Beseda  12.05.2016 Lalík, Pavlov  

Jún 2016 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže „Prečo...“ 09.06.2016 Hadvigová 

Plavecký výcvik Riccione  13.-22.06.2016 Dekrétová 

 

Exkurzie sú zaradené do plánu jednotlivých predmetových komisií.  

Kultúrnu výchovu rozvíjajú pravidelné večerné návštevy divadelných 
predstavení hlavne divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, Štátnej opery v Banskej 
Bystrici a Národného divadla v Bratislave 

Študenti gymnázia každoročne pomáhajú organizovať v meste „Deň Zeme“ 
ako ekologickú akciu pre základné a materské školy v Detve.  
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Dobrovoľnícka činnosť študentov sa prejavuje aj aktívnou koordináciou 
zbierky v rámci mesta – „Dni nezábudiek“, „Ligy za duševné zdravie“ 
a dobrovoľníckou činnosťou v zbierkach „Biela pastelka“ pre zrakovo postihnutých 
ľudí, „Úsmev ako dar“ pre opustené deti a pre klub Sclerosis Multiplex.  

Od zriadenia školy v roku 1991 sa každoročne organizuje v spolupráci s Radou 
rodičov verejnosťou obľúbený „Školský ples“. Zisk z plesu ide na účet Rady rodičov 
a Rada rodičov zo získaných finančných prostriedkov podporuje mimoškolské akcie.  

 

§ 2. ods. 1 j 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

V školskom roku 2015/2016 sme nemali schválené a finančne podporené žiadne 
projekty. Napriek tomu sa naši žiaci úspešne podieľali na projektoch Erasmus +, 
ktorých realizátorom bolo „Aktívne mesto“ a obsahom boli mládežnícke výmeny – 
Rumunsko, Španielsko, Taliansko, Fínsko a Poľsko.  

Škola svojimi školskými a mimoškolskými aktivitami v oblasti spoločenského 
kultúrneho a športového charakteru, podporovaním predmetových súťaží a olympiád 
poskytovala žiakom dostatočný priestor na realizáciu ich záujmov a tvorivosti. 
V uvedených oblastiach žiaci úspešne reprezentovali školu a mesto na regionálnej, 
celoštátnej a medzinárodnej úrovni, kde žiaci našej školy úspešne obstáli v dejepisnej 
súťaži v Chebe, čo pozitívne vnímala aj verejnosť. Žiaci boli aktívni pri realizácií 
národných a medzinárodných projektov. Dobrovoľníckou činnosťou participovali na 
celospoločenských kampaniach, iniciovali humanitárne zbierky, organizovali besedy 
a podujatia pre rovesníkov, ale aj žiakov materských a základných škôl v meste 
Detva. Výchova a vzdelávanie smerovali k formovaniu pozitívnych postojov žiakov 
k sebe, k prírode a spoločnosti v duchu humanizmu a vzájomnej tolerancie. 
Prostredie a kultúra školy poskytovali predpoklady pre naplnenie výchovno-
vzdelávacích zámerov školy deklarovaných vo vzdelávacom programe. Okrem žiakov 
pekné úspechy dosiahli aj naši učitelia. Mgr. Anna Bartóková, v súťaži „Som 
nenormálne fér„ získala 1. miesto v kategórii vedúci/pedagogický pracovník za „Súbor 
pracovných listov pre ZŠ a SŠ“. Mgr. František Strýček bol za 1. miesto našich žiakov 
v projekte CHAIN REACTION ocenený a zúčastnil sa medzinárodnej konferencie 
v Bulharsku v Plovdive k projektu CHAIN REACTION venovanému bádateľsky 
orientovanému vyučovaniu prírodovedných predmetov.  Mgr. Ľudmila Hadvigová bola 
ocenená za prípravu žiaka v súťaži  „Prečo mám  rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“, v ktorej náš žiak získal hlavnú cenu vo svojej kategórii. 

 Počas školského roka pôsobili na našej škole  lektori anglického  jazyka  Niiara 
Gaziieva, Huseyin Citak, Kerem Dastan, Ani Ghazarian, Enes. Okrem priamych 
vstupov na hodiny anglického jazyka organizovali a zúčastňovali sa rôznych aktivít, 
ktoré boli nápomocné našim študentom pri zdokonaľovaní sa v konverzácii 
v anglickom jazyku aj mimo vyučovania. Spolupracovali pri organizovaní 
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dobrovoľníckeho projektu našich žiakov v spolupráci s organizáciou „Aktívne mesto“, 
pre verejnosť organizovali s našimi žiakmi tematické multikultúrne stretnutia. 

Pred štyrmi rokmi  sme zrealizovali prvý zahraničný plavecký výcvik pri mori. 
Po Chorvátsku, talianskom MARTINSISURO, rovnako talianskom VIESTE sme využili 
možnosť aj tento školský rok a zorganizovali sme plavecký výcvik opäť v Taliansku 
v RICCIONE. Zúčastnilo sa ho 32 študentov, ktorí sa zdokonalili v plávaní 
a oboznámili sa aj s históriou a krásami Talianska. Absolvovali plavbu loďou  
a navštívili aj miništát San Marino. 

 
§ 2. ods. 1 k 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole 

V šk. roku 2015/2016 boli na škole vykonané nasledovné inšpekcie: 

 11. 02. 2016, ktorej úlohou bolo zistiť úroveň dosiahnutých kompetencií 
v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka 
gymnázia. 

Záver ŠŠI: Študenti dosiahli  percentuálnu úspešnosť nad úrovňou 
celoslovenskej priemernej úspešnosti. 

 09. 05. 2016, ktorá bola zameraná na kontrolu zabezpečenia a priebehu 
prijímacieho konania na gymnáziu pre šk. rok 2016/2017. 

Záver ŠŠI: Príprava, organizácia ako aj samotná realizácia prijímacích 
skúšok boli v súlade so školskou legislatívou, v súlade s časovým 
harmonogramom a výsledky PK boli stanovené na základe objektívneho 
hodnotenia.  

 31. 05. 2016, ktorej predmetom bola realizácia ústnej formy internej 
časti maturitnej skúšky na Gymnáziu v Detve. 

Záver ŠŠI: Pripravenosť školy na UFIČ MS i priebeh a organizácia UFIČ 
boli v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 24. 06. 2016, ktorá bola ako následná inšpekcia hĺbkovej inšpekcie 
vykonanej na našej skole v školskom roku 2014/2015. 

Záver ŠŠI: Prijaté opatrenia riaditeľom školy zodpovedali inšpekčným 
zisteniam a rovnako boli akceptované odporúčania uložené ŠŠI, čím sú  
aj naďalej zabezpečené podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces a zvyšovanie úrovne riadenia. 
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§ 2. ods. 1 l 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy 

Nehnuteľný majetok je majetkom  BBSK a je zverený do správy štatutára 
Gymnázia, Štúrova 849, Detva od 1. 9. 2003 Uznesením číslo 185/ 2003 zo dňa 28. 
augusta 2003 (Výpis č. 31). Gymnázium nemá vlastnú telocvičňu. Na hodiny telesnej 
výchovy sme využívali telocvičňu SŠ Detva.  

 
Hnuteľný majetok školy je súčasťou inventára  školy.   
Zdroje získania hnuteľného majetku v šk. roku 2015/2016: 
 
 

 z rozpočtu:   .....................................................   1 499,37 € 
 

 z rady rodičov....................................................   2 615,00 € 
 
 SPOLU: ...........................................................  4 114,37 € 

 
 

 

Učebňa Počet Materiálno-technické vybavenie 
Percento 
využitia 

kmeňové 4 2  interaktívne tabule, 2 dataprojektory 100 % 

odborné 2  1 interaktívna tabuľa, televízor, dataprojektor  100 % 

informatika - 
odborná 

2 

24 počítačov pre študentov, 10 noteboookov, 6  
dataprojektoov, 3 e-beam tabule, každý kabinet je 
vybavený počítačmi s pripojením na internet, 1 
interaktívna tabuľa, kopíravací automat pre 
študentov, 20tabletov, televízor  

100 % 

laboratórium 1 laboratórny nábytok, 6 ks mikroskopov 100 % 

jazyková 2 
dostatočný počet učebníc, slovníkov, audiotechniky 
a nosičov, nástenné obrazy, mapy 

100 % 

Telocvičňa 
SŠ Detva 

Telocvičňa SŠ 
Detva 

vyhovujúca 100% 

 

 

V rámci Nórskeho projektu (spolufinancovanie na 50%) sme v zásobníku 
žiadateľov a z VÚC je podpísaná zmluva o budúcej spolupráci, kde plánujeme 
vybudovanie nadstavby na efektívne prekrytie budovy s laboratóriami a dielňami  pre 
enviromentálnu výchovu, využiteľnosť dažďovej vody a iné ekologické projekty. 
Plánujeme taktiež zateplenie budovy školy a nevyhnutná je aj rekonštrukcia 
kanalizácie. 
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§ 2. ods. 1 m 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:  195 861,50  €  
 
 

2015 2016 

mesiac limit € mesiac limit € 

9 18 334,00 1 17 500,00 

10 15 334,00 2 14 714,00 

11 16 668,50 3 16 107,00 

12 16 669,00 4 16 107,00 

  5 16 107,00 

  6 16 107,00 

  7 16 107,00 

  8 16 107,00 

Spolu 67 005,50  128 856,00 

CELKOM 195 861,50 

 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť: rodičov, ktorí by mali vyživovaciu povinnosť voči našim žiakom  
nemáme. 
 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít na školský rok 2015/2016 boli 
poskytnuté vo výške 3 046 €. 

 
Všetky finančné prostriedky boli použité na mzdy. 
 
 

2015 2016 

mesiac limit mesiac limit €  

11 1 074 2 1 972,00 

    
 

CELKOM 
 

3 046,00 
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4. Finančné prostriedky získané od rodičov  alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít:  
 

 financie z Rady rodičov pri Gymnáziu v Detve boli použité na zakúpenie 
hygienických potrieb v sume 800 €,  preplatenie cestovných nákladov 
vo výške 681 € pre žiakov, ktorí sa zúčastňovali exkurzií podľa Plánu 
exkurzií, rôznych súťaží, olympiád a SOČ.  V nemalej miere boli použité 
finančné prostriedky Rady rodičov na zakúpenie režijného materiálu na 
projekty a súťaže žiakov, ceny na Mikulášsky turnaj, Lyžiarsky výcvik, 
Majáles, rôzne besedy, registračné poplatky a podobne v celkovej sume 
922 €.       

 Na občerstvenie maturantov na ÚFIČ MS 2016 a odmena pre 
najlepšieho študenta bolo z Rady rodičov poskytnutých  212 €. 
Finančná pomoc Rady rodičov je pre školu v dnešnej finančne veľmi 
náročnej a zlej situácii vítaná. 

 
5.  Finančné prostriedky podľa osobitných predpisov sme nezískali. 
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§ 2. ods. 1 n 

Ciele školy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja 
školy na školský rok 2015/2016 a vyhodnotenie ich plnenia   

 
1. strategický cieľ:  Propagovať školu ako školu s pevnou pozíciou v sieti stredných  

škôl  
 
2. strategický cieľ:   Premena tradičnej školy na modernú a premena  vyučovania na 

dynamické a progresívne zabezpečenie kvalitného vyučovacieho 
prostredia  

 
3. strategický cieľ:  Zvýšiť zapojenie do projektov so zreteľom na premenu školy  

 
Plnenie cieľov:  
 

1. strategický cieľ:  
Základným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa bola propagácia školy 
v rámci regiónu :  
- na základných školách na Podpoľaní sme sa zamerali na intenzívnu 

propagáciu z pohľadu vzdelávacieho programu, ako aj úspešnosti našich 
absolventov na vysokých školách 

- prostredníctvom printových a elektronických médií sme propagovali 
jednotlivé školské akcií, aktivity a úspechy študentov Gymnázia v Detve 

- prostredníctvom Dňa otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 
žiakov ZŠ, ktorí končili povinnú školskú dochádzku. 

Záver: Aj napriek enormnej snahe o propagáciu školy hlavne v rámci   
Podpolianskeho regiónu nedarí sa nám napĺňať počty žiakov na 
požadovaný stav. Dôvodom je nižší záujem o gymnaziálne štúdium u 
absolventov ZŠ. Navýšenie kapacít gymnaziálnych tried v okolitých 
okresoch spôsobuje odchod žiakov z nášho regiónu. 

 
2. strategický cieľ 

- prostredníctvom aktualizácie inovovaného školského vzdelávacieho 
programu ISCED 3A, vzdelávaním pedagogických zamestnancov  

- prostredníctvom iných foriem získavania informácii a vedomostí (besedy, 
prednášky, Deň vedy a poznania, exkurzie)  

- plavecký výcvik v zahraničí (Chorvátsko, Taliansko), kde okrem 
zdokonaľovania plávania sa budovali medziľudské vzťahy učiteľ - žiak, 
dôvera, zodpovednosť atď.  

  
Záver:  cieľ splnený/pretrvá 

 
3. strategický cieľ 

-  v spolupráci s OZ „aktívne mesto“ realizácia dobrovoľníckych aktivít so 
zameraním na posilnenie jazykovej zložky (4 lektori ANJ, RUJ počas 
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školského roka) ako aj mládežnícke výmenné návštevy našich študentov - 
Rumunsko, Španielsko, Taliansko, Fínsko a Poľsko. 

- spracovali sme projekt na modernizáciu školy (materiál, proces), bol 
neúspešný, ale budeme reagovať na nové výzvy 

- zapojili sme sa aj do niekoľkých krátkodobých projektov.  
 

Záver:  cieľ splnený/pretrváva  

 
 
§ 2 ods. 1 písm. o 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, 
v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 
zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 
SWOT analýza  
 

Silné stránky 
 
Slabé stránky 
 

 
 kladné hodnotenie školy 

verejnosťou 
 úspešnosť v prijímaní na vysoké 

školy 
 kvalifikovanosť pedagogických prac.  
 dostupnosť školy  
 aktívne využívanie e-learningového 

portálu školy 
 používanie školského evidenčného 

systému a elektronickej žiackej 
knižky 

 spolupráca školy s mestom a so 
základnými školami 

 spolupráca školy s UMB v BB a TU 
vo Zvolene 

 aktívne zapájanie sa žiakov do SOČ, 
súťaží s celoslovenským významom 

 zachovávanie tradícií školy 
 dobrý vzťah „učiteľ- žiak“ 
 skúsenosti školy so vzdelávaním 

žiakov so ŠVVP 
 schopnosť eliminovať rôzne 

patologické javy 
 spolupráca s poradnými orgánmi 

 

 

 škola nevlastní telocvičňu 

 malá úspešnosť v schvaľovaní 
projektov (dôvod = menšia 
škola) 

 chýbajúce učebnice pre 
          žiakov 
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Šance 
 

Riziká 
 

 
 postavenie gymnázií v národnom 

programe 
 záujem o štúdium v rámci regiónu 
 vybavenosť počítačových učební 
 dopravná dostupnosť v rámci 

regiónu 
 možnosť ďalšieho vzdelávania 

učiteľov 
 modernizácia vyučovania využitím 

nových technológií  
 
 

 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 financovanie školstva -    
nepostačujúci normatív pre 
gymnáziá 

 snahy o spájanie škôl v regióne 
 

 
Zavedením inovovaného ŠkVP do praxe je daná možnosť vyhovieť požiadavkám 

žiakov. Keďže naša škola patrí medzi školy s menším počtom žiakov sme schopní 
včas eliminovať rôzne patologické javy a predchádzať im. Zameranie školy 
premietame do úprav ŠkVP. Škola je nedostatočne vybavená učebnými pomôckami, 
na zakúpenie ktorých nemá škola dostatok finančných prostriedkov. Finančné 
prostriedky z rozpočtu nepostačujú na pokrytie potrieb chodu školy. 
 

79025 00 
2007/ 

   2008 
2008/ 

   2009 
2009/ 

   2010 
2010/ 

   2011 

 
2011/ 

   2012 
 

 
2012/ 

   2013 
 

7902 J  
2013/ 

   2014 
 

7902 J       
2014/  

     2015 
 

   7902 J 
     2015/ 
     2016 

dievčatá 75 78 60 119 114 100 80 75 67 

chlapci 32 33 39   88   88 81 75 66 52 

spolu 107 111 89 209 202 181 155 141 119 

 
 

 

Informatika Školský rok 

79025 05 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

dievčatá 67 65 66 66 60 71 

Zameranie 
bolo zrušené 

chlapci 63 64 66 64 73 67 

spolu 130 129 132 130 133 138 



31 

 V okresoch BB , BS, ZV  a LC sa navyšujú  počty tried na gymnáziách  tak, že sa 
vytvára možnosť študovať na gymnáziách veľkému počtu  žiakov končiacich povinnú  
školskú dochádzku. Je teda zrejmé,  že tieto premrštené počty tried využívajú aj 
študenti nášho regiónu, čím dochádza k úbytku záujmu o štúdium  na našom 
gymnáziu a prehlbovaniu ekonomicko-sociálnych  rozdielov. Uvedený stav spôsobil 
nielen menši počet žiakov na Gymnáziu  v Detve, ale aj menej finančných 
prostriedkov, kde by bolo veľmi ťažko udržať  chod školy bez pomoci BBSK, pričom  
za posledné roky Gymnázium v Detve nežiadalo finančné prostriedky na 
dofinancovanie. Kritickejším rokom sa ukazuje práve fiškálny rok 2016, kedy práve 
z uvedených dôvodov bude Gymnáziu v Detve potrebná finančná pomoc zo strany 
zriaďovateľa. 
  

 Zo štatistických údajov o počte tried gymnaziálneho štúdia v BBSK vyplýva, že   
30 % detí, čo v prepočte znamená asi 290 žiakov dochádza do BB, ZV, LC z iných 
okresov, čo samozrejme spôsobuje úbytok žiakov z provinčných miest a okresov, 
medzi ktoré patrí aj Detva. Kedže v okrese Detva je každoročne postačujúci záujem 
o gymnaziálne štúdium v rozsahu dvoch tried (cca do 60 žiakov),  dokážeme naplniť 
len 1 triedu, nakoľko zvyšné deti využívajú kapacitu gymnázií hlavne vo Zvolene 
a v Banskej Bystrici. 

  
Proporcionálnejším rozdelením kapacít gymnaziálnych tried v BBSK by sa 

s väčšou pravdepodobnosťou  zachovávala infraštruktúra aj v našom regióne.   
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§ 2. ods. 1 p 
 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 
prijímania na ďalšie štúdium 

 

Sídlo Vysoká škola Fakulta 
Počet 
prijatých 

Banská 
Bystrica 

UMB Právnická 2 

Banská 
Bystrica 

UMB Filozofická 2 

Banská 
Bystrica  

UMB Prírodných vied 1 

Banská 
Bystrica  

UMB Ekonomická 1 

Bratislava Policajná akadémia  3 

Bratislava UK Právnická 1 

Bratislava UK Lekárska 1 

Bratislava UK Farmaceutická 1 

Bratislava UK FTVŠ 1 

Brno Masarykova univerzita  2 

Brno VÚT  1 

Brno Mendelova  univerzita  2 

Nitra STU  1 

Nitra UKF Filozofická fakulta 1 

Nitra UKF Fakulta soc. vied a zdravotníctva 1 

Zvolen  TU  1 

Praha Karlova univerzita Ekonomická 1 

Žilina Žilinská univerzita Letecká doprava 2 

Dánsko   1 

    

SOLU 26 

 
 
Z celkového počtu absolventov 32 sa na vysoké školy hlásilo  28 žiakov.  
Z celkového počtu 28 prihlásených na VŠ bolo prijatých 26. Percento úspešnosti pri 
prijímaní na VŠ je 92,86 %. 
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity školy 

 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
žiakov 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Astrofyzikálny 3 1 Mgr. František Strýček 

Chémia a počítač 8 1 Mgr. Ján Droba 

Krúžok prvej pomoci 17 1 Mgr. Bartolomej Szakál 

Myslím ekonomicky 13 1 Mgr. Bartolomej Szakál 

Krúžok perspektívnych germanistov 10 1 Mgr. Anna Ďuricová 

Programovanie  10 1 Mgr. František Strýček 

Spoločensko-historický krúžok 12 1 Mgr. Anna Bartóková 

Redakčný krúžok 10 1 Mgr. Ľudmila Hadvigová 

Rovesnícka skupina 10 1 PaedDr. Nadežda Drobová 

Športový krúžok - dievčatá 14 1 Mgr. Alena Dekrétová 

Športový krúžok - chlapci 16 1 Mgr. Alena Dekrétová 

Tvorba medzinárodných projektov  10 1 Mgr. Lalík 

Všeobecná jazyková príprava 14 1  PhDr. Ľubica Rísová, PhD. 

Tvorba a realizácia školských projektov 11 1 Mgr. Anna Bartóková 

Príprava na VŠ – matematika 11 1 Mgr. Ján Droba 

Spolu 169 16  

  
Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 106 
 
 
§ 3. 
 
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 21. 09. 2016 
 
 
Správu predkladá: 
Mgr. Pavel Lalík, riaditeľ Gymnázia, Štúrova 849, 962 12 Detva
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Príloha 1 

Zoznam použitých skratiek 

ANJ Anglický jazyk 

BIO Biológia 

DEJ Dejepis 

EKO Ekonomika 

EČ Externá časť 

FYZ Fyzika 

GEG Geografia 

CHE Chémia 

IČ Interná časť 

INF Informatika 

MAT Matematika 

MS Maturitné skúšky 

MZ TU Metodické združenie triednych učiteľov 

NEJ Nemecký jazyk 

NAS Náuka o spoločnosti 

NZ Nepedagogický zamestnanec 

PFIČ Písomná forma interner časti 

PK Predmetová komisia 

PRO Programovanie 

PSY Psychológia 

PZ Pedagogický zamestnanec 

RR Rada rodičov 

RŠ Rada školy 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 

SPR Správanie 

ŠkVP Školský vzdelávací program 

ŠtVP Štátny vzdelávací program 

ŠVVP Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

TEV Telesná výchova 

TPP Trvalý pracovný pomer 

TSV Telesná a športová výchova 

TFP Tvorba projektov 

UKL Umenie a kultúra 

VŠ Vysoká škola 

ZPS Znížená pracovná schopnosť 

ŽŠR Žiacka školská rada 

 


