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Základné identifikačné údaje o škole: 

Názov školy: Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

Adresa školy: Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

Telefónne číslo: +421 2 43 42 36 77 

Fax:  

Internetová adresa: https://horvatha.edupage.org 

E-mailová adresa: skola@horvatha.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľka školy RNDr. Eva Stanková 

zástupca riaditeľky školy  RNDr. Darina Holubová 

zástupca riaditeľky školy  Mgr. Katarína Némethová 

Rada školy  

Rada školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 18. 5. 2016. Štvorročné 

funkčné obdobie začalo dňom 19. 5. 2016.  

Členovia rady školy na začiatku školského roka 2019/2020 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1 Mgr. Jana Novotná predseda pedagogických zamestnancov 

2 Mgr. Denisa Gaálová podpredseda pedagogických zamestnancov 

3 Jana Štulrajterová  rodičov 

4 Mgr. Igor Urbančík  zriaďovateľa 

5 Mgr. Igor Adamec  zriaďovateľa 

6 Mgr. Marek Machata  zriaďovateľa 

7 Ing. Zuzana Schwartzová   zriaďovateľa 

8 Ing. Peter Slaninka  rodičov 

9 Miroslava Krippelová  rodičov 

10 Renáta Hučková  nepedagogických zamestnancov 

11 Dušana Pócsová  žiakov 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020  

Členovia rady školy sa v školskom roku 2019/2020 stretli na zasadnutí len dvakrát. 

Počet stretnutí limitovala mimoriadna situácia (pandémia – COVID 19). Od 16.marca.2020 

do 22. júna 2020 boli školy zatvorené. 

Na prvom zasadnutí 10. 10. 2019 si členovia RŠ vypočuli Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok, ktorú 

predniesla p. riaditeľka. Prerokoval sa návrh počtu žiakov na plán výkonov pre školský rok 

2020/2021 (75 žiakov do 4-ročného štúdia a 30 žiakov do 5-ročného štúdia). Diskutovalo sa 

o výdajnej školskej jedálni a o výrube topoľov. Predsedníčka rady školy informovala o tom, 

že namiesto p. Urbančíka bol nominovaný do školskej rady za zriaďovateľa p. Juraj Jánošík. 

Na druhom zasadnutí 30. 1. 2020 p. riaditeľka informovala o študijných výsledkoch za 

prvý polrok roku 2019/2020. Rada školy prerokovala kritéria na prijímacie skúšky pre 

školský rok 2020/2021 (pre 4-ročný aj 5-ročný študijný odbor). Diskutovalo sa o tom, že 

prebehol výrub topoľov a hľadá sa firma, jednotlivec, ktorý by kmene topole odviezol. Pani 

riaditeľka oboznámila členov Rady školy o pripravovaných akciách školy v najbližšom 

období – žiacky školský ples, projekt Educate Slovakia, lyžiarske kurzy prvých ročníkov. 

Predsedníčka Rady školy informovala o tom, že sa končí volebné obdobie terajšej rady školy 

https://horvatha.edupage.org/
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a v apríli prebehnú voľby pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, žiakov 

a rodičov do novej rady školy na ďalšie 4-ročné funkčné obdobie. Výsledky volieb budú 

známe na nasledujúcej rade školy v apríli. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa ďalšie 

zasadnutia rady školy (v apríli a v júni) neuskutočnili. 

Členovia Rady školy na konci školského roka 2019/2020 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1 Mgr. Jana Novotná predseda pedagogických zamestnancov 

2 Mgr. Denisa Gaálová podpredseda pedagogických zamestnancov 

3 Jana Štulrajterová  rodičov 

4 Mgr. Juraj Jánošík  zriaďovateľa 

5 Mgr. Igor Adamec  zriaďovateľa 

6 Mgr. et Mgr. Marek 

Machata 

 zriaďovateľa 

7 Ing. Zuzana Schwartzová   zriaďovateľa 

8 Ing. Peter Slaninka  rodičov 

9 Miroslava Krippelová  rodičov 

10 Renáta Hučková  nepedagogických zamestnancov 

11 Dušana Pócsová  žiakov 

Rade školy bola predĺžená činnosť do konca septembra 2020. Naplánované júnové 

zasadnutie bolo preložené na september. Ustanovujúca schôdza prebehla 24.9.2020 po 

voľbách do rady školy. 

Členovia Rady školy po voľbách 24.9.2020 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1 Mgr. Jana Novotná predseda pedagogických zamestnancov 

2 Mgr. Andrea Regecová podpredseda pedagogických zamestnancov 

3 Mgr. Petra Kicková tajomník rodičov 

4 Mgr. Igor Adamec  zriaďovateľa 

5 Mgr. et Mgr.Marek Machata  zriaďovateľa 

6 Ing. Zuzana Schwartzová  zriaďovateľa 

7 PaedDr. Juraj Jánošík  zriaďovateľa 

8 Ing. Miriam Búranová  rodičov 

9 Janka Štulrajterová  rodičov 

10 Renáta Hučková  nepedagogických zamestnancov 

11 Tereza Borovská  žiakov 

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie 

Predmetové komisie  

Predmetové komisie (ďalej PK) sú vytvorené podľa vzdelávacích oblastí v súlade 

s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom a rámcovým učebným plánom. Členovia 

predmetových komisií sa stretávajú podľa potreby, minimálne však štyrikrát ročne. Témy ich 

stretnutí: zostavenie časových rozpisov učiva pre ročníky a triedy, sledovanie stavu 

preberania učiva, námety na zlepšenie výučby a materiálneho zabezpečenia, hodnotenie 

práce členov, kontrola stavu preberaného učiva v jednotlivých predmetoch, príprava žiakov 

na rôzne vedomostné alebo športové súťaže, príprava žiakov na SOČ, plánovanie, príprava 

a realizácia exkurzií po Slovensku i v zahraničí, príprava a realizácia projektov, konzultácia 

výchovno-vzdelávacích výsledkov študentov na základe výstupov z klasifikačných porád, 

sledovanie prospievania integrovaných žiakov, príprava maturitných skúšok. 

 Testy na prijímacie pohovory pre štvorročné a pre päťročné bilingválne štúdium 

pripravila PK slovenského jazyka a literatúry a PK matematiky. Tento rok sa vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu prijímacie pohovory nekonali. 
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Vzdelávacia oblasť/predmet  Vedúci Názov PK 

Jazyk a komunikácia  Mgr. Denisa Gaálová 
slovenského jazyka a 

dejepisu 

slovenský jazyk a literatúra, 

dejepis 
  

Anglický jazyk RNDr. Oľga Kubánková anglického jazyka 

anglický jazyk   

Nemecký jazyk  Mgr. Alexandra Buzinkayová nemeckého jazyka 

nemecký jazyk    

Ruský jazyk Mgr. Mária Škorňová ruského jazyka 

ruský jazyk   

Človek a príroda  Mgr. Andrea Regecová 
prírodovedných 

predmetov 

biológia, chémia, geografia   

Človek, spoločnosť a hodnoty PaedDr. Elena Backová 
spoločenskovedných 

predmetov 

občianska náuka, umenie a kultúra, 

etická/náboženská výchova 
  

Matematika a práca 

s informáciami  
Mgr. Jana Novotná 

fyziky, matematiky a 

informatiky 

fyzika, matematika, informatika   

Zdravie a pohyb  Mgr. Simona Martináková 
telesnej a športovej 

výchovy 

telesná a športová výchova   

Pedagogická rada 

Pedagogická rada sa v školskom roku 2019/2020 stretla 10-krát prezenčne a 3-krát 

online (v čase mimoriadnej situácie 6.4.2020, 20.4.2020 a 4.5.2020). Pri online komunikácii 

sa používala platforma MS Teams. Zasadnutia pedagogickej rady viedol člen vedenia školy. 

Z každého zasadnutia pedagogickej rady bola vyhotovená zápisnica niektorým z poverených 

pedagógov. Pedagogická rada prerokovala a schválila: plán práce školy, klasifikáciu, 

výchovné opatrenia, individuálne učebné plány pre žiakov so ŠVVP, kritéria prijímania, plán 

výkonov na počet tried a správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Pedagogická rada riešila aj organizačné a prevádzkové opatrenia pre nasledujúce 

obdobie. V čase mimoriadnej situácie sa na pedagogickej rade riešila úprava podmienok 

práce mimo pracoviska pre pedagogických zamestnancov, novela zákonníka práce, online 

výučba, nové kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka, klasifikácia žiakov 4. ročníka, 

administratívne výsledky maturitnej skúšky, hodnotenie žiakov počas online výučby. 

Poradný zbor riaditeľky školy 

Poradný zbor tvoria: zástupkyne riaditeľky školy, vedúci predmetových komisií, 

výchovný poradca a zástupca Rady školy. Zvoláva ho riaditeľka školy. Poradný zbor 

analyzuje východiskové smery zamerania školy, činnosti predmetových komisií, rieši 

operatívne úlohy, problémy žiakov s poruchami učenia a ich začlenenie do 

výchovnovzdelávacieho procesu. Poradný zbor sa v školskom roku 2019/2020 stretol 3-krát. 

Jednotlivé stretnutia sa postupne venovali týmto témam: informáciám z jesenného seminára 

ARŠG SR, profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov, novému pracovnému 



5 

 

poriadku, smernici o prevencií a šikanovaní žiakov, projektom, ktoré na škole prebiehajú 

a možnostiam zapojenia sa a vypracovania nových projektov.  

Prijímacia komisia 

Prijímaciu komisiu tvorili zástupkyne riaditeľky školy, výchovná poradkyňa, vedúci 

predmetových komisii slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka a člen 

bilingválnej sekcie – vedúca predmetovej komisie ruského jazyka. Prijímacia komisia 

sledovala priebeh a spracovania výsledkov prijímacích skúšok. Vzhľadom na mimoriadnu 

situáciu (pandémia – COVID 19) boli na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu vytvorené nové kritéria prijímacích pohovorov, ktoré zohľadňovali 

študijné výsledky (známky z dvoch povinných predmetov - matematiky a slovenského 

jazyka, známku z profilového predmetu – anglického jazyka a známky z doplnkových 

predmetov – dejepisu, geografie, biológie, fyziky a chémie), prospech (stupeň výborný vo 

všetkých predmetoch), výsledky z predmetových olympiád a vlastné kritérium školy 

(úspešný riešiteľ v predmetových olympiádach a pre 4. ročné štúdium –- sa navyše hodnotilo 

získanie diplomu DSD I, známky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry na konci 7. 

ročníka a prospech polročnej klasifikácie v 9. ročníku). Tieto nové kritéria boli zverejnené  

7. mája 2020. Na základe počtu bodov bolo určené poradie žiakov. Do prvého ročníka  

4. ročného štúdia bolo prijatých 75 žiakov a do bilingválneho štúdia 30 žiakov. 

Počet žiakov školy za školský rok 2019/2020 

Gymnázium 4 – ročné   

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 3 70  3 71 1 

2. 3 72 3 3 73 4 

3. 2 59 6 2 62 6 

4. 2 57  2 56  

Spolu 10 258 9 10 262 11 

Gymnázium 5– ročné 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

1. 1 30  1 29 1 

2. 1 30 4 1 29 4 

3. 1 22 1 1 20 1 

4. 1 25  1 25  

5.       

Spolu 4 107 5 4 103 6 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

Do ročníka Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 

úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Počet prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

5 ročného 

bilingválneho štúdia 74 0 74 30 0 

4 ročného štúdia 176 0 176 75 0 
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Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

2. 4 
Gymnázium Poprad, SOŠ Polygrafická, Gymnázium 

Pankúchova, Športová škola Ostredkova,  

3. 5 

Gymnázium Einsteinova, Gymnázium Bilíkova, 

Gymnázium Federica Garcia Lorcum Športová škola 

Ostredková 

4. 0  

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Koncoročná klasifikácia 

Pedagogická rada konaná 20.4.2020 sa uzniesla, že v čase prerušeného vyučovania 

z dôvodu epidemiologickej situácie sa nebudú klasifikovať predmety: etická a náboženská 

výchova, telesná a športová výchova, cvičenia z biológie a cvičenia z chémie, informatika (v 

3.ročníku 4-ročnej a 5-ročnej bilingválnej formy štúdia, a v 4. ročníku 5-ročnej bilingválnej 

formy štúdia), umenia a kultúra v 2. ročníku 4-ročnej formy štúdia. 
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I.AR 2,17 1,5 1,8   2,4   1,77 2 2,27           2 

I.B 2,19 1,5 1,81 2,07 2,74 1,41 1,22 1,81 2 2,11 2,11   1,22   1,9 

I.C 2,38   1,77 1,54 2,62 1,85 1,35 2,27 2,35 2,31 2,65   1,12   2 

I.D 2,06   1,5 1,06 1,78 1 1 1,83 1,56 1,67 1,94   1   1,5 

II.AR 2,61 1,64 2   2,57 1,71 2,11 2,36 2,18 1,57 2,57 1,82 1   2 

II.B 2,39   2,14 2,25 2,46 1,79 1,32 2,21 2,29 1,57 2,54       2,1 

II.C 2,12 1,17 1,92 1,42 2,16 1,2 1,76 1,88 1,92 1,96 1,88       1,8 

II.D 2,21 1,82 2,61 1,13 2,56 1,67 1,58 2,16 2,11 1,79 2,11       2,1 

III.AR 2,2 1,55 1,8   2,6   1,95 2,05 1,35 1,5 1,5 1,45 1   1,7 

III.B 2,35 2,33 2,16 1,86 2,32   2,06 1,71 2 1,87 1,94 2       

III.C 2,54 1,6 1,93 1,67 1,96   1,86 2,32 1,57 1,46 2 1,89       

IV.AR 2,25 1,54 1,96   1,58   1,58 1,58 2,21 1,75 2,25 2,04 1 1,9   

IV.B 2,03   1,67 1,4 1,5             2,37       

IV.C 1,96 1,54 2 2 1,78             1,85       

Spolu 2,25 1,62 1,93 1,64 2,22 1,52 1,63 2,02 1,98 1,78 2,14 1,92 1,06 1,9   
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III.B 2,35 1,33 2,5 1,78 1,6 1,91                       2 

III.C 1,88 2 1,67 1,6 1,89 1,88                       1,9 

IV.AR 2,75   1 1,4 2 1,73 1,79 2,33                   1,8 

IV.B 1,91 1,2 1,5 1,44 2 1,88   2,4 1,71 2,44 1,83 1,67 2,29 1 1,5 1,9 1,5 1,8 

IV.C 1,67 1 1,67 1,63 2,8 1,63   2,26 1,67 2,1 2,8 1,53 2,33 1 1,3 1,3 1 1,8 

Spolu 2,11 1,38 1,67 1,57 2,06 1,8 1,79 2,33 1,69 2,27 2,32 1,6 2,31 1 1,4 1,6 1,3 1,8 

 

Maturitné skúšky 

V školskom roku 2019/2020 sa maturitné skúšky konali administratívne. Hodnotenie 

v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok  

z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok 

sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných 

dvoch ročníkov.  
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Anglický jazyk B1 2 (0/2)         
 

 2       2,00 2 

Anglický jazyk B2 47 (22/25)    
 

7 26 14   2,15 47 

Biológia   17 4/13         2 12 3   2,06 17 

Dejepis   13 7/6         3 9 1   1,85 13 

Fyzika   7 2/5         4 3    1,43 7 

Geografia   25 9/16         8 13 4   1,84 25 

Chémia   11 3/8         4 7    1,64 11 

Informatika   5 3/2         4 1    1,20 5 

Matematika   10 7/3     2 4 3 1  2,30 10 

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

Nemecký jazyk B2 10 0/10     7 3    1,30 10 

Občianska náuka  22 9/13     13 5 4   1,59 22 

Ruský jazyk               

Slovenský jazyk a 

literatúra 
  81 26/55     9 48 23 1  2,19 81 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I.AR 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

I.B 7902 J 00 gymnázium   

I.C 7902 J 00 gymnázium   

I.D 7902 J 00 gymnázium   

II.AR 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

II.B 7902 J 00 gymnázium   

II.C 7902 J 00 gymnázium   

II.D 7902 J 00 gymnázium  

III.AR 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

III.B 7902 J 00 gymnázium   

III.C 7902 J 00 gymnázium   

IV.AR 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

IV.B 7902 J 00 gymnázium   

IV.C 7902 J 00 gymnázium   

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 

 

Zamestnanci školy spolu 41 

Počet pedagogických 33 

Z toho:  

- kvalifikovaní 33 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 8 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik, školník 4 

- škol. kuchyňa a jedáleň 2 

- administratívni pracovníci 2 

 

Spolu počet zamestnancov SŠ 41 

 

Z toho pedagogických 33 

(*ak je platený podľa osobitnej tabuľky, nie pedagogickej) 
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Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

Por.č. Priezvisko Meno Titul Aprobácia Poznámka 

1. Stanková Eva RNDr. MAT-FYZ-INF   

2. Holubová Darina RNDr. MAT-FYZ-INF   

3. Némethová Katarína Mgr. OBN-DEJ-ETV   

4. Backová Elena PaedDr. SJL-OBN-ETV   

5. Borisova Ekaterina PhDr.,PhD.   lektorka RUJ 

6. Bučková Lucia PaedDr. ANJ-  

7. Buzinkayová Alexandra Mgr. NEJ   

8. Daňková Jana Mgr. 
MAT-DEG, 

ETV   

9. Durajová  Stanislava Mgr. SJL-DEJ  

10. Fabišíková Iveta Mgr. RUJ-DEJ  

11. Filčíková Iveta Mgr. NEJ-OBN-PED   

12. Gaálová Denisa Mgr. SJL-DEJ   

13. Kolompárová Vlasta RNDr. MAT-BIO   

14. Krajčovičová Tatiana   DEJ-OBN lektorka RUJ 

15. Križanová Mária RNDr. BIO-CHE   

16. Kubánková Oľga RNDr. BIO-CHE-ANJ   

17. Kuvik Tomáš Mgr. TSV-ETV   

18. Leitnerová Anna Mgr. ANJ-DEJ  

19. Machalcová Jana PhDr. ANJ-SJL   

20. Martináková Simona Mgr. TEV-BIO   

21. Mašlej Vladimír Mgr. FYZ-INF   

22. Nevedelová Eva Mgr. NEJ-HV   

23. Novotná Jana Mgr. CHE-FYZ   

24. Pavol Dominik  Mgr. NBK   

25. Regecová Andrea Mgr. MAT-BIO   

26. Repka Tomáš Mgr. ANJ-OBN   

27. Rizikyová Darina RNDr. MAT-CHE   

28. Rozporková Jana Mgr. RUJ-OBN-ETV   

29. Schenkmayerová Daniela Mgr. MAT   

30. Svrček Martin Mgr. BIO-GEO   

31. Sýkorová Erika RNDr. BIO-CHE  

32. Škorňová Mária Mgr. RUJ-MAT  

33. Vizsgyáková Marta Mgr. RUJ-OBN-ESV   
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Odbornosť vyučovania v školskom roku 2019/2020 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

informatika 2 

umenie a kultúra 1 

etická výchova 3 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2019/2020  

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

ukončilo pokračuje začalo 

1. atestácia 1  1  
2. atestácia 5 5   

inovačné      

špecializačné      

funkčné 1  1  

funkčné inovačné     

aktualizačné 28 28   

     
Ponuku na jazykové vzdelávanie na Štátnej jazykovej škole na rôznych úrovniach 

využili kolegovia: Mgr. Daniela Schenkmayerová, Mgr. Iveta Filčíková, Mgr. Tomáš Kuvik 

a PhDr. Ekaterina Borisová, PhD., RNDr. Eva Stanková, RNDr. Darina Holubová, Mgr. Jana 

Rozporková, RNDr. Mária Križanová, Tatiana Krajčovičová, Mgr. Iveta Fabišíková, Mgr. 

Jana Novotná – anglický jazyk a kolega Mgr. Tomáš Repka ruský jazyk.  

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

September 

 DofE – ukončenie bronzovej úrovne –

10.9.2019  

KOŽZ 4.9.-6.9.2019 – 3. roč., orientačný beh, 

strelnica, splav 

Výstava Holokaust – veľvyslanectvo RF – 

11.9.2019 

Hra o starých odrodách SadOVO – 11.9.2019 

– II.C 

Okrúhly stôl „Študovanie a vyučovanie témy 

Holokaustu v Rusku a na Slovensku – RCVK 

– 12.9.2020“ 

Antigona – SND – divadelné predstavenie– 

12.9.2019 

Filmové predstavenie – Kto je ďalší – 1.-2. 

ročník – 17.9.2019 

Výmenný pobyt v Moskve – 25.9.2019 – 

5.10.2019 - II.AR 

Verejná zbierka Biela Pastelka – 20.9.2019 

Exkurzia Brodzany – po stopách Puškina- 

27.9.2019 

Klimatický štrajk – 20.9.2019 – vybraní žiaci 

– 3.-4. roč. 

 Dni finančného spotrebiteľa – kvíz finančnej 

gramotnosti – 10. – 20.9.2019 

Interstudy – 2. ročník – možnosti štúdia 

v zahraničí – 30.9.2019 

RCVK –Abramcevo – prírodná rezervácia 

v Rusku – vybraní žiaci I.AR., I.B – 24.9.2019 

 Gaudeamus – veľtrh vysokých škôl – 

24.9.2019 – 4.B. 4.C 

 Župný športový deň – 25.9.2019 

 Noc výskumníkov – 27.9.2019 – 2. roč. 
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Október 

Prednáška Klimatické zmeny – MUDr. Mesík 

– 1. roč. – 2.10.2019 

Filmové predstavenie – Kto je ďalší – 3.-4. 

ročník – 2.10.2019 

Diskusia Klimatické zmeny – Ing. Šumšala – 

III.B - 3.10.2019 

 

InterStudy – 4. ročník – možnosti štúdia 

v zahraničí – 3.10.2019 

Deň župných škôl – 4.10.2019 

Výmenný pobyt v Mosbachu – vybraní žiaci 

2.B, 3.B – 8.10.2019 – 14.10.2019 

Výstava Objekty svetového dedičstva 

UNESCO v Rusku – veľvyslanectvo RF – 

3.10.2019 

Účelové cvičenie – 2. ročník – 8.10.2019 Futsal chlapci – krajské kolo – 7.10.2019, 

24.10.2019 

E-testovanie SJL, MAT – 4. ročník – 

17.10.2019 – 23.10.2019 

Online súťaž „Mendeleev Lab“ – 14.10.2019 

Účelové cvičenie – 1. ročník – 18.10.2019 Interaktívne divadlo v anglickom jazyku 

s účasťou medzinárodnej skupiny hercov 

„Covenant Players“– 14.10.2019 

 Festival ruského klasického baletu – 

veľvyslanectvo RF – 18.-20.10.2019 

Exkurzia Mochovce – 21.10.2019 – 8 žiaci 

IV.AR 

Divadelné predstavenie Carmen – 21.10.2019 

Beseda s policajnou preventistkou – 2. roč. – 

23.10.2019 – 24.10.2019 

Vedecká cukráreň – Mikroplasty - 22.10.2019 

Online hodina matematiky z Lipeckej štátnej 

technickej univerzity – 24.10.2019 

Stretnutie žiackych školských rád – 

22.10.2020 

 Bratislavskie vstreči – 24.10.2019-25.10.2019 

November 

Ukážkové hodiny z mentálnej aritmetiky – 

I.AR, III.AR, IV.AR – 5.11.2019 

Koncert Lyrické Rusko – RCVK – 1.AR, B – 

4.11.201 

Besedy s bývalými absolventmi Bohumil 

Pokštefl, Mária Hurajová – projekt This is 21 – 

Priprav sa na 21. storočie – II.C, III.B – 

8.11.2019 

Týždeň vedy SAV – fyzikálny ústav – 3.B, C, 

2.C – 5.11.2019 

Beseda so spisovateľom L. A. Danilkinom – 

8.11.2019 

DOD SAV – II.D, C – 6.11.2019 

C Akadémia s imatrikuláciou – 12.11.2019 – 

DK-Ružinov – III.B 

Futsal chlapci – krajské kolo – 6.11.2019 

CPPPaP – II. Týždeň vedy FMFI - 3.AR, B, C, 2.C – 

7.11.2019 

 Vedecko-praktická rusistická konferencia  

„Metodické a literárne aspekty štúdia ruštiny 

ako cudzieho jazyka“ – veľvyslanectvo RF – 

8.11.2019 

 IBobor – 1. a 2. ročník – 14.11.2019 

 Divadelné predstavenie – November 89 – 3. 

ročník – 15.11.2019 

 Divadelné predstavenie „Tom Sawyer“ 

 Otvorená hodina RCVK – 15.11.2019 -  I.AR 

Olympiáda ANJ – školské kolo – 19.11.2019 Futsal – chlapci – krajské kolo – 19.11.2019 

Florbalový turnaj dievčatá – obvodné kolo – 

21.11. – 22.11.2019 

Basketbalový turnaj chlapci – okresné kolo – 

21.11.2019 
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 ELSA DAY – sloboda prejavu – online 

prednáška študentov Právnickej fakulty UK – 

27.11.2019 

Olympiáda NEJ – školské kolo – 25.11.2019 Medzinárodná online súťaž „Best in English - 

29.11.2019 

Florbalový turnaj chlapci – obvodné kolo – 

27.11.-29.11.2019 

Festival Dní ruského filmu – PK RUJ – 

28.11.2019 

Anglické divadlo – všetci žiaci okrem 

bilingválu – 29.11.2019 

Memoriálna akcia „Spomienková cesta“ – PK 

RUJ – 29.11.2019 

December 

 Červené stužky – 1.12.2019 – 1. ročník 

DOD – 3.12.2019 – 170 účastníkov Vianočná kapustnica BSK – 2.12.2019 – 15 

učiteľov 

Olympiáda RUJ, Olympiáda v ľudských 

právach – školské kolo – 5.12.2019 

Futsal – chlapci – krajské kolo - 4.12.2019 

Aurélium – 55 žiakov – 6.12.2019 11.12.2019 – Úsmev ako dar – II.C 

Jazyková výmena študentov v Budapešti – 

Gymnázium Imricha Madacha – 9.12.2019 

Praktická hodina „Rečníckeho umenia“ 

s ruskými hercami – veľvyslanectvo  RF – 

11.12.2019 

Exkurzia Adventná Viedeň – 11.12.2019 Futsal chlapci – krajské kolo – 18.12.2019 

Prednáška s onkológom MUDr. Sándor PhD. – 

nemocnica Ružinov - SEB – 12.12.2019 

Shakespeare Memorial – recitačná súťaž – 

organizátor 1.súkromné gymnázium na 

Bajkalskej 

Školská vianočná kapustnica – 16.12.2019 Medzinárodná online olympiáda v RUJ – 

Sankt-Peterburská štátna univerzita – 

11.12.2019 

Majstrovstvá školy vo volejbale – 16.12 – 

17.12.2019 

Výstava „Cesta k víťazstvu“ – veľvyslanectvo 

RF – 12.12.2019 

Exkurzia z geografie Salzburg, Linz – 18.12.-

19.12.2019 

 

Vianočný bazár – 20.12.2019  

Vianočný punč – 20.12.2019 – IV.C  

Posedenie pri samovare – 20.12.2019 – I.AR  

Január 

Školské kolo olympiády z BIO a CHE– 

8.1.2020 

Rozprávky A. S. Puškina – RCVK – 

16.1.2020 

Zmierenie – SND – divadelné predstavenie – 

10.1.2020 

 

Okresné kolo z NEJ pre kategórie 1A, 1B 

(ZŠ), 2A, 2B, 2D (SŠ)– 15.1. 

Čaro farieb v maľbe a v smalte – RCVK – 

21.1.2020 

Prednáška Európskeho spotrebiteľského centra 

pre 4. roč. – 22.1.20196 

 

Prednášky – „Oplatí sa byť dobrý?“ – prof. 

Chabada, „Čo je pravda?“ – Mgr. Maco z UK 

– 24.1.2020 

 

Prednáška z filozofie – Prečo máme tak radi 

nepravdy – Doc. PhDr. Ivan Buraj PhD. - 

28.1.2020 

Vedecká cukráreň – finančná gramotnosť - 

28.1.2020 

Lyžiarsky výcvik – stredisko – Chopok Jasná – 

26.1. – 31.1.2020 – I.AR + I.D 

 

 Prednáška o vzniku a fungovaní EÚ 

v európskom informačnom centre – 30.1.2020 
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Február 

AjTyv IT – workshop – 3 profesionáky zo 

spoločnosti Zurich Insurance – 4.2.2020 

Olympiáda ľudských práv – krajské kolo – 

účasť 2 žiakov - 6.2.2020 

Sen noci svätojánskej – Astorka – divadelné 

predstavenie – 4.2.2020 

 

Revízor – Astorka – divadelné predstavenie – 

4.2.2020 

 

Generálna skúška zo SJL, MAT – 5.2. – 

6.2.2020 

 

Prezentácia dánskych vysokých škôl – 

6.2.2020 

Ruské slovo – krajské kolo – 7.2.2020 

Educate Slovakia – 10.2. – 14.2.2020 Projekt Vedecké dielna – Onkológia - 

prednáška – 12.2.2020 

Žiacky školský ples – 9. ročník – 14.2.2020 PythonCup – 12.2.2020 

Maslenica – vítanie jari pre bilingválne triedy -

27.2.2020 

NÚCEM – testovanie PIAAC online 

Prednáška „Prostredie a DNA“ – 28.2.2020 Konferecia „To dá rozum“ – 27.2.2020 

Marec 

MŠ v stolnom tenise Školenie k OOÚ (poradenstvo a služby 

v oblasti OOÚ), absolvovanie testu eTwinning 

– online kurz 

 Ružomberské fórum slovenských rusistov 

(ARS) 05.- 06. 03. 2020) 

Aktualizačné vzdelávanie – EČ MS – všetci 

učitelia – 9.3.2020 

Inštruktáž k práci s MS Teams – online kurz 

  

Apríl 

Webinár – prechod na online vzdelávanie – 

RCVK – 30.4.2020 

 

  

Máj 

Písomná časť jazykovej skúšky DSD I – 

26.5.2020 

NÚCEM – e-testovanie z ANJ úroveň B – 

II.B, II.C, II.B, III.AR 

Dištančné krajské kolo Biologickej olympiády, 

kat. A 

Online hodina „Hodina víťazstva“ – RCVK – 

15.5.2020 

Jún 

Exkurzia do Petržalských bunkrov – 16.6.2020 Matematická súťaž – Klokan – online forma – 

8.-12.6.2020 

Ústna časť jazykovej skúšky DSD I – 

24.6.2020 

IT fitnes – online test 

 Online súťaž „Recitujeme Puškina“ – Inštitút 

Puškina v Moskve – 15.6.2020 

Aktivity organizované školou a ich ohlas 

Verejné zbierky 

V tomto školskom roku sa naši učitelia spolu so žiakmi zúčastnili verejnej zbierky 

„Úsmev ako dar“. Výnosy tejto zbierky idú na dobročinné účely – na pomoc chudobným 

slovenským rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.  

Exkurzie 

Predmetová komisia SJL a DEJ každoročne organizuje v decembri exkurziu do 

Viedne. Žiaci si najprv pozrú mesto, každý rok sa snažia navštíviť novú zaujímavú časť 

mesta. Popoludnie strávia v galérii Albertína, kde si pozrú aktuálne výstavy – diela známych 
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maliarov a fotografov. Vyučujúci geografie zabezpečuje každoročne exkurziu do 

zaujímavého mesta, tento krát to bolo do Salzburgu a Linzu. Bilingválna sekcia 

zorganizovala exkurziu do Brodzian „Po stopách Puškina“, exkurziu do Mochoviec 

a exkurziu do Petržalských bunkrov. 

Divadelné predstavenia a výstavy 

Predmetové komisie slovenského jazyka a anglického jazyka každoročne organizujú 

pre študentov a učiteľov divadelné predstavenia. Tento rok to boli: „Antigona“, „Carmen“ 

a „Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“ v SND, „Sen noci svätojánskej“ 

a „Revízor“ v Astorke, „November 89“ – divadelné predstavenie pri príležitosti 30. výročia 

nežnej revolúcie, „Tom Sawyer“ v anglickom jazyku v divadle Wüstenrot a interaktívne 

divadlo v anglickom jazyku s účasťou medzinárodnej skupiny hercov „Covenant Players“. 

Predmetová komisia ruského jazyka sa spolu so žiakmi zúčastnila výstav, ktoré organizovalo 

veľvyslanectvo Ruskej federácie alebo Ruské centrum vedy a kultúry: „Holokaust: 

likvidácia, oslobodenie, záchrana“, „Múzeum Abramcevo“, „Objekty svetového dedičstva 

Unesco v Rusku“ a „Čaro farieb a smaltu“. 

Prednášky, diskusie a besedy 

Predmetové komisie spoločenskovedných, prírodovedných predmetov a ruského 

jazyka pre žiakov v spolupráci s vysokými školami a osobnosťami organizujú rôzne 

prednášky na vybrané témy a besedy. Tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili týchto 

prednášok: „Klimatické zmeny“ – prednášajúci MUDr. Mesík, diskusia na tému Klimatické 

zmeny s Ing. Šumšalom „Prostredie a DNA“ – prednášajúci z Prírodovdeckej fakulty MU v 

Brne, prednáška s pľúcnym lekárom MUDr. Sándorom, beseda s policajnou preventistkou, 

prednáška Európskeho spotrebiteľského centra zameraná na práva a povinnosti spotrebiteľov, 

„Oplatí sa byť dobrý?“ – prednášajúci prof. Chabada, „Čo je to pravda?“ – prednášajúci Mgr. 

Maco a prednáška „Prečo máme tak radi nepravdy (lži, hoaxy, fake news a pod)“ – 

prednášajúci Doc. PhDr. Buraj PhD. Predmetová komisia ruského jazyka zorganizovala 

besedu so spisovateľom L. A. Danilkinom.  

Akadémia 

Tento rok naši študenti zorganizovali pod vedením svojich pedagógov len jednu 

slávnostnú akadémiu. Konala sa na jeseň, pri príležitosti Dňa študentstva a bola spojená s 

imatrikuláciou nových prvákov. Na príprave programu sa zúčastnili študenti všetkých tried. 

Program bol veľmi pestrý – žiaci si pripravili scénky, tance, rôzne hudobné vystúpenia, 

krátke kvízy.  

Deň otvorených dverí  

Do akcie pravidelne zapájame našich študentov, z ktorých sú výborní sprievodcovia. 

Zlepšujú si svoje vystupovanie a komunikačné schopnosti pri sprevádzaní záujemcov 

o štúdium na našej škole. Žiaci základných škôl a ich rodičia majú možnosť nazrieť do života 

našej školy. Môžu sa zúčastniť otvorených hodín, vyskúšať si simulované prijímacie skúšky, 

porozprávať sa s pedagógmi jednotlivých predmetov. Zvýšenú pozornosť sme aj v tomto 

školskom roku venovali prezentácii nového študijného odboru a to slovensko-ruskému 

bilingválnemu štúdiu a rozšírenému vyučovaniu anglického jazyka – zavádzaniu metódy 

CLIL.  

Výmenné pobyty 

Medzi najatraktívnejšie akcie PK RUJ pre žiakov bilingválnych tried boli výmenné 

pobyty. Troj-týždňový pobyt v letnom tábore vo Voroneži s veľmi bohatým a zaujímavým 

programom a výletmi, ktorý žiaci absolvovali počas letných prázdnin a výmenný pobyt 

v Moskve. Bol organizovaný v spolupráci s partnerskou školou v Moskve. Žiaci bývali 

v rodinách, absolvovali zopár vyučovacích hodín v partnerskej škole a spoznali množstvo 

pamiatok a atrakcií Moskvy. Počas pobytu v Moskve mali žiaci aj možnosť absolvovať výlet 
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do Sankt-Peterburgu. Následne ruskí žiaci prichádzajú na Slovensko, bývajú v rodinách 

našich žiakov, zúčastnia sa vybraných vyučovacích hodín v škole a spoznávajú Bratislavu, 

ale aj ďalšie mesta Slovenska, či susedných krajín (Viedeň, Budapešť, Praha). Tento školský 

rok sa kvôli koronavírusu druhá časť výmeny, teda pobyt ruských žiakov na Slovensku, 

nekonala. 

Výmenný pobyt do Nemecka má u nás už dlhoročnú tradíciu. Na posilnenie 

a zatraktívnenie nemeckého jazyka majú študenti možnosť vycestovať na sedem dni do 

partnerského Mesta Mosbach v Nemecku. Študenti bývajú v rodinách, čo pomáha pri 

každodennej komunikácií v cudzom jazyku, zúčastňujú sa zaujímavých výletov do okolitých 

miest ako Štutgart (návšteva múzeum Mercedes-Benz), študenské mestečko Heidelberg 

a mnohých ďalších. Majú možnosť porovnať ako prebieha vyučovanie u nás a v Nemecku. 

Výmenný pobyt je recipročný ,naši študenti ubytujú nemeckých hostí, sprevádzajú ich po 

hlavnom meste ale aj iných mestách Slovenska (Banská Štiavnica). Svoj voľný čas taktiež 

trávia spolu, aby komunikácia v nemeckom jazyku bola čo najintenzívnejšia. V šk. roku 

2019/2020 sme mali našu partnerskú školu opäť privítať u nás ale pandémia koronavírusu 

nám tieto plány zmarila.    

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 

Regionál-

ne kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslove

nské kolo 

Názov súťaže Umiestnenie 

Ruské slovo - poézia  

Victoria 

Illéšová – 

2. miesto 

 

Online súťaž 

„Recitujem 

Puškina“ 

Ester Solárová – 

3. miesto 

Ruské slovo - spev  

Victória 

Illéšová – 

2. miesto 

 „Best in English“ 

Linda Thaiszová 

– 667. miesto zo 

16462 študentov 

celej EÚ 

Ruské slovo – poézia 

a doprovod gitara 
 

Marko 

Hanuška 

a Matej 

Lupták – 

3. miesto 

   

Biologická olympiáda  

3.miesto – 

Viktória 

Sklárová 

   

Olympiáda v ruskom 

jazyku – krajské kolo 
 

Neuskuto

čnilo sa 

z dôvodu 

pandémie 

   

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

Názov projektu 

Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Červené stužky september 2019 december 2019 
Besedy, nástenky, premietanie 

filmov, šitie stužiek . 

Online učebnica 

ekonómie 
september 2019 apríl 2020 

Ekonomické vzdelávanie pre  

študentov, 10 získali certifikát. 

Baterky na správnom 

mieste 
november 2013 pokračuje 

Odovzdávanie použitých batérií 

a akumulátorov na vytvorenom 

zbernom mieste v škole. 
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Spolupráca s Ruským 

centrom vedy a kultúry, 

Veľvyslanectvom RF na 

Slovensku 

september 2013 pokračuje 

Návšteva výstav, besedy, 

koncerty, prezentácie, 

požičiavanie ruskej umeleckej i 

odbornej literatúry, ruské 

noviny a časopisy, možnosť 

získať metodický materiál. 

DSD skúšky I. stupňa február 2013 pokračuje 
Certifikáty medzinárodnej 

skúšky na úrovni A2 a B1. 

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na ZŠ a SŠ 

s využitím 

elektronického testovania 

jún 2013 pokračuje 

Vyškolenie učiteľov, podpora 

autoevalvácie školy, bezplatný 

prístup k databáze, testovanie 

a spätná väzba. 

Otvorená škola január 2020 pokračuje 

Zakúpenie pomôcok do kabinetu 

TSV: kotúče do posilňovne, 

gymnastické dopadové žinenky 

Škola škole január 2020 pokračuje 

Spolupráca a vymieňanie si 

skúsenosti s gymnáziom na 

Hubeného 23 v Bratislave 

Educate Slovakia 10.2.2020 15.2.2020 

Budovanie medzinárodného 

povedomia a globálneho 

zmýšľania medzi účastníkmi 

prostredníctvom rôznych aktivít 

a interaktívnych workshopov 

s organizáciou AIESEC. 

Zelená škola september 2019 pokračuje 

Cieľom programu je podpora 

školských komunít, ktoré vďaka 

vzájomnej spolupráci menia 

svoje environmentálne 

správanie, čím prispievajú k 

zmierneniu vplyvu školy na 

klimatické zmeny.  

Prírodovedné zručnosti 

a odborné konverzačné 

spôsobilosti pre 

presadenie sa 

v otvorenom európskom 

priestore 

1. 10. 2014 30. 11. 2015 

Aktualizovanie obsahu výučby 

prírodovedných predmetov, 

obnova prírodovedných 

laboratórií, podpora vzdelávania 

učiteľov. 

DofE Medzinárodná cena 

vojvodu z Edinburgu 
máj 2018 pokračuje 

Prestížny certifikát, ktorý má 

celosvetovú platnosť a hodnotu  

ELSA day november 2018 pokračuje 

Propagácia problematiky 

ľudských práv a šírenie osvety, 

vedomostný kvíz 

Erasmus+   

Program Erasmus+ poskytuje 

možnosti ľuďom každého veku 

a pomáha im rozvíjať znalosti a 

skúsenosti a vymieňať si ich v 

rámci inštitúcií a organizácií v 

rôznych krajinách. 
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Priebeh projektov 

ELSA je Európske združenie študentov práva. Už 25 rokov pôsobí pri Právnickej fakulte 

UK, má zastúpenie v 43 krajinách sveta. Študenti absolvovali online prednášku sloboda 

prejavu. 

Projekt Educate Slovakia pre všetkých žiakov - Počas jedného týždňa prichádzajú 

anglicky hovoriaci študenti z rôznych krajín a vedú hodiny s našimi študentmi. Žiaci si 

precvičia svoju angličtinu a zoznámia sa so životom a kultúrou v iných krajinách, pre našich 

žiakov často aj veľmi exotických. Lektori hovoria aj o svojich vlastných skúsenostiach 

a zážitkoch, čím sú tieto hodiny veľmi zaujímavé.  

Po ukončení projektu Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti pre 

presadenie sa v otvorenom európskom priestore v predmetoch chémia, fyzika a biológia, 

pokračujeme vo využívaní inovatívnych metód výučby podľa novovytvorených vzdelávacích 

programov a to s využitím obstaraných didaktických materiálov/pomôcok vo všetkých 

ročníkoch školy. Nevyžadujú sa dodatočné finančné zdroje a finančná udržateľnosť je 

zabezpečovaná z bežných prevádzkových zdrojov v plnom rozsahu. Pravidelne 

spracovávame monitorovacie správy pre Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, v ktorých sledujeme udržateľnosť projektu a dopad projektu na vyučovací proces. 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je komplexný rozvojový program, 

ktorý dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre 

reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Mladí ľudia sa do programu 

zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku. 

Tieto centrá je možné najčastejšie nájsť na stredných školách, v neziskových organizáciách, 

centrách voľného času a iných organizáciách. V školskom roku 2019/2020 z nedostatočných 

časových dôvodov, ako aj finančnej zábrany potenciálnych účastníkov ( pre účasť v DofE 

projekte je potrebná úhrada registračného poplatku), niektorí záujemcovia odstúpili. Do 

budúcna posilníme motiváciu a vytrvalosť študentov. 

Erasmus+ je zameraný na strategické zlepšovanie odborných zručností zamestnancov, 

budovanie kapacít a vytváranie nadnárodných partnerstiev spolupráce s organizáciami 

z iných krajín s cieľom vypracovania inovačných výstupov alebo výmeny osvedčených 

postupov. Vyučujúca anglického jazyka sa zúčastnila školenia na tému ,,EU project design 

and project cycle management: a practical workshop“ a nadviazala kontakty s ďalšími 

zúčastnenými učiteľmi z celej Európy (Nemecko, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Belgicko) a 

 absolvovaním kurzu  získala poznatky o vzdelávacích programoch EU a možnostiach ich 

aplikácie na našej škole. 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

Komplexnú inšpekciu sme mali v januári 2015 a tematickú inšpekciu sme mali 

naposledy v školskom roku 2016/2017.  

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Gymnázium je umiestnené v dvoch budovách. Na športové účely nám slúži rozsiahly 

športový areál, ktorý potrebuje rekonštrukciu bežeckej dráhy a trávnatej plochy ihriska.  

V mimoškolskom pavilóne máme átrium, výdajnú jedáleň, telocvičňu, kabinet telesnej 

výchovy a anglického jazyka a päť učební anglického jazyka. V štvorpodlažnej hlavnej 

budove je 13 kmeňových učební, 10 odborných učební (chémie, fyziky, biológie, geografie, 

anglického, nemeckého a ruského jazyka, matematiky, 2 učebne informatiky) a 3 laboratóriá 

(chémie, fyziky a biológie). Vďaka finančnej pomoci Rodičovského združenia sme zakúpili 

nábytok do dvoch tried (do učebne geografie a do učebne č. 18) a traktorovú kosačku. 

Sponzorským darom sme dostali 12 počítačov (jeden je v učebni č. 14, a 11 počítačov sme 
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vymenili v učebni č. 28) a 1 tlačiareň (kabinet slovenského jazyka). Zo školských peňazí – 

vzdelávacie poukazy sme zakúpili interaktívnu tabuľu a dataprojektor do učebne A3.  

Škola by ešte potrebovala doplniť a inovovať zariadenie v učebni 314, vo výdajnej 

jedálni a kabinetoch, rekonštruovať kanalizáciu a predovšetkým obnoviť školský športový 

areál. Nedostatočné je aj počítačové vybavenie jednotlivých kabinetov.  

Žiacka školská knižnica svojím fondom slúži našim žiakom. Školská knižnica a 

zbierky kabinetov sú priebežne inovované a dopĺňané nákupom DVD a knihami povinného 

čítania z prostriedkov Rodičovského združenia. Pedagogickým zamestnancom slúži učiteľská 

knižnica, ktorú tvoria viaceré čiastkové učiteľské knižnice umiestnené v jednotlivých 

kabinetoch. 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2019 je v prílohe č. 1. 

 

Rozpočet na rok 2019 912 752,85 € 

Mzdy a mzdové prostriedky 547 033,18 € 

Odvody – poistné 191 772,01 € 

Tovary a služby 165 437,14 € 

Bežné transfery 5 606,52 € 

Kapitálové výdavky 2 904,00 € 

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

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Náš základný a stály cieľ byť príťažlivou školou pre žiakov a priviesť študentov 

úspešne k maturitnej skúške a k štúdiu na vysokej škole sa nám darí plniť úspešne. Vidíme to 

na neustálom záujme absolventov základných škôl študovať na našej škole. Patríme medzi 

najvyhľadávanejšie gymnáziá Bratislavského samosprávneho kraja. Pridanú hodnotu vo 

vzdelávaní z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra dlhodobo 

dosahujeme nad alebo v súlade s očakávaním. Tento ukazovateľ nám poskytol lepšiu spätnú 

väzbu, ako len samotný exaktný výsledok externej časti maturitnej skúšky, lebo zohľadňuje 

aj úroveň, ktorú maturanti dosahovali v testovaní 9 pred štyrmi rokmi.  

V školskom roku 2019/2020 sme otvorili v poradí štvrtú triedu bilingválneho gymnázia 

v ruskom jazyku.  

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení 

Silné stránky 

 vysoká odbornosť vyučovania, takmer stopercentná kvalifikovanosť učiteľov 

 dobrá počítačová gramotnosť väčšiny učiteľov 

 zodpovednosť väčšiny učiteľov za výsledky v práci 

 záujem väčšiny učiteľov o ďalšie vzdelávanie 

 vysoká úspešnosť našich žiakov na prijímacích skúškach na vysoké školy  

 otvorenosť školy na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

 krúžková činnosť  
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 fungujúce športové aktivity 

 starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania 

 spolupráca s Prírodovedeckou fakultou UK, s Filozofickou fakultou, FTVaŠ (cvičná škola), 

FIT STU, CPPPaP, ASR, RCVK, Veľvyslanectvom RF 

 spolupráca so zriaďovateľom, podpora projektov, spolufinancovanie 

 aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2% dane z príjmov, 

sponzorské príspevky, projekty) 

 aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov 

Slabé stránky 

 zastarané alebo chýbajúce počítačové vybavenie niektorých kabinetov, učební a tried 

 zlý stav školského areálu a ihriska, dezolátna a nefunkčná bežecká dráha  

 málo financií vzhľadom na väčšie investície 

 pretrvávajúce ťažkosti so zabezpečovaním údržby techniky na škole 

 slabá tímová práca učiteľov 

 slabá starostlivosť o talentovaných žiakov 

 nejednotný prístup učiteľov k riešeniu výchovných problémov žiakov a ich správaniu 

 vysoká, i keď ospravedlnená absencia žiakov 

Príležitosti 

 zlepšiť image školy 

 väčšia spolupráca so školami ponúkajúcimi nadväzujúce štúdium 

 nadviazanie ďalších vzťahov so zahraničnými školami 

 projekty z Eurofondov, dotácie a granty 

 využitie e-learningových portálov 

Riziká 

 zvyšovanie administrácie 

 nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte, nízka mzda určená štátom 

 nedostatok finančných prostriedkov na investície 

 slabá úroveň pripravenosti žiakov ZŠ  

 vplyv sociálnych sietí, internetu na rozvoj osobnosti žiakov 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 

Väčšina našich učiteľov sa vždy snažila nielen o to, aby žiaci látku verbálne či 

pamäťovo zvládli, ale aj o to, aby pochopili systém a princíp preberanej problematiky. Ide 

nám totiž o to, aby sa žiaci nielen dostali na vysoké školy, ale na nich aj úspešne študovali a 

zvládli ich nároky. Významné miesto v našich vzdelávacích prioritách je naučiť žiakov 

komunikovať využitím dobrej slovnej zásoby a znalosti problematiky. Kariérna poradkyňa 

zabezpečila pre študentov informácie o aktuálnych študijných odboroch, o kritériách prijatia 

na rôzne odbory vysokých škôl a o možnostiach nadstavbového a pomaturitného štúdia. 

Študenti maturitných ročníkov mali možnosť navštíviť veľtrh Gaudeamus – veľtrh 

slovenských a českých vysokých škôl.  

Veľký výber voliteľných, nepovinných predmetov a krúžkov poskytuje žiakom 

v posledných ročníkoch kvalitnú prípravu pre vstup na vybraný smer štúdia. Staráme sa aj 

o počítačové zručnosti našich žiakov, a to nielen na hodinách informatiky či matematiky, ale 

aj na voliteľnom programovaní.  

V školskom roku 2019/2020 študovalo osem žiakov v zahraničí. Žiak Ján Huňor (II.D) 

študoval na Internactional Language Institute Northampton v USA a Valéria Gažíková (II.B) 
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študovala na Bexhill 6th Form College vo Veľkej Británii. Títo žiaci študovali v zahraničí len 

1. polrok. Po absolvovaní komisionálnych skúšok pokračovali v štúdiu na našej škole. 

Komisionálne skúšky stihli urobiť do prerušenia vyučovania na školách.  

Celý školský rok v zahraničí študovali žiaci: Michael Rebej (III.AR)  študoval na 

Portsmouth College vo Veľkej Británii, Ema Kriglerová (IV.AR) študovala na Municipal 

Autonomous Educational Institution – Grammar school No13 v Moskve, Margaréta 

Melcherová (II.AR) študovala na Justus von Liebig Schule Aalen v Nemecku, Matúš 

Moťovský (III.C) študoval na Cuyahoga Falls v USA, Alexandra Kubalová (III.C) študovala 

na Highbury College Portsmouth vo Veľkej Británii, Adam Shafiq (III.C) študoval na 

Charlotte-Mecklenburg Schools v USA. Komisionálne skúšky úspešne absolvovali v júni 

a auguste 2020. 

Minulý školský rok maturovalo na našej škole v dvoch triedach štvorročného štúdia 

spolu 57 študentov. 24 študentov bilingválnej sekcie zmaturovalo zo slovenského jazyka, 

okrem žiačky Emy Kriglerovej, ktorá bude maturovať zo SJL v nasledujúcom školskom 

roku. Maturitné skúšky v šk. roku 2019/20 boli len administratívne, všetci žiaci súhlasili 

s výslednou známkou, ktorá bola aritmetickým priemerov koncoročných a polročných 

známok (podľa nariadenia ministra). 

V nasledujúcej tabuľke je spracovaná úspešnosť našich študentov pri prijímaní na 

vysoké školy za školský rok 2019/2020. 

Prehľad prihlášok na VŠ v školskom roku 2019/2020 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Prihlášky 

na VŠ 
UK STU EUBA 

INÉ slov. 

VŠ 

Zahranič

né VŠ 

IV.B 30 29 11 3 8 6 1 

IV.C 27 26 8 4 3 8 3 

Spolu 57 55 19 7 11 14 4 

% z  počtu 

žiakov 
 

96,49% 32,76% 12,07% 18,96% 24,56% 6,90% 

% z počtu 

prihlásených na VŠ 
 100.00% 33,93% 12,50% 19,64% 25,45% 7,14% 

 

Úspešnosť našich študentov pri prijímaní na vysoké školy za školský rok 2019/2020 

Trieda 
Počet 

študentov 

Počet študentov, 

ktorí podali 

prihlášku na VŠ 

Počet študentov, 

ktorí boli prijatí na 

VŠ 

IV.B 30 29 29 

IV.C 27 26 26 

Spolu 57 55 55 

 

Na vysokoškolské štúdium sa hlásilo 96,49 % študentov 4. ročníka. . Dvaja žiaci si 

nepodali prihlášky na VŠ, nemali záujem o štúdium na VŠ. 

 

Ďalšie informácie o škole 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Výchovná poradkyňa v  školskom roku 2019/2020 riešila aktuálne problémy žiakov 

v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, koordinátorom drogovej prevencie 

a psychológom. Osvedčila sa spolupráca s CPPPaP v BA II., na ktorej sa podieľali výchovná 

poradkyňa aj  koordinátor protidrogovej prevencie.  
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Študenti boli vedení k odmietaniu návykových látok a šikanovania, k tolerancii 

a neprijímaniu šovinizmu, rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie. Ako najúčinnejšie formy 

práce sa osvedčili individuálne rozhovory so žiakmi, prednášky, skupinová práca 

s jednotlivými triedami, pohovory s rodičmi, informácie poskytované prostredníctvom 

nástenky na prízemí. 

Starostlivosť o  žiakov s poruchami učenia sa realizovala v spolupráci s triednymi 

učiteľmi, vyučujúcimi, rodičmi, vedením školy, psychologičkou, špeciálnym pedagógom 

a pedagogicko-psychologickou poradňou. V tomto školskom roku pribudli 3 integrovaní 

žiaci a tak celkový počet integrovaných žiakov v školskom roku 2019/2020 bol 17. Podľa 

posudkov špeciálneho pedagóga a psychológa výchovná poradkyňa vypracovala pre nich 

individuálny výchovno-vzdelávací program. Všetkým žiakom s poruchami učenia sme 

venovali zvýšenú pozornosť a akceptovali sme odporúčania psychológa a špeciálneho 

pedagóga. Na prihláškach k maturitným skúškam si žiaden žiak neuplatňoval úľavy k MS.  

Rozvrh žiakov sa pridržiava všetkých psychohygienických zásad. Rovnaké zásady 

rešpektuje aj u učiteľov.  

Žiaci aj učitelia mali možnosť stravovať sa vo výdajnej školskej jedálni. Zmluva 

o dodávaní stravy bola uzavretá so základnou školou a gymnáziom s vyučovacím jazykom 

maďarským. Ďalšie možnosti občerstvenia poskytuje bufet, desiatový a nápojový automat. 

Voľnočasové aktivity školy 

Voľno časové aktivity majú predovšetkým formu krúžkovej činnosti. Okrem 

vzdelávacích a jazykových krúžkov máme aj krúžky športové. Žiaci majú k dispozícii žiacku 

knižnicu a knižnice nemeckého, anglického a ruského jazyka.  

Názov záujmového krúžku Počet žiakov Vedúci 

Fitness pre dievčatá 23 RNDr. Erika Sýkorová 

Florbal chlapci a športové hry 25 Mgr. Tomáš Kuvik 

Matematika pre druhý ročník 17 RNDr. Vlasta Kolompárová 

Matematika pre 1. a 2. ročník 

bilingválneho.štúdia 
15 Mgr. Daniela Schenkmayerová 

Matematiky pre maturantov 13 Mgr. Andrea Regecová 

Ako zmaturovať zo slovenského jazyka 19 PaedDr. Elena Backová 

Príprava na maturitu z ruského jazyka 23 Mgr. Iveta Fabišíková 

Informatika - programovanie 14 Mgr. Vladimír Mašlej 

Turistický krúžok 25 Mgr. Martin Svrček 

Žiakov sa snažíme zapájať do ochrany životného prostredia aj formou zberu 

druhotných surovín. 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

Škola poskytuje rodičovi ako objednávateľovi kvalitné služby v rámci výchovy 

a vzdelávania a poskytuje aj mimoškolské aktivity. Rodičia spolupracujú so školou najmä 

v rámci triednych aktívov. Združenie rodičov – Rodičovská rada nám pomáha pri 

organizovaní rôznych súťaží vyčlenením peňazí na odmeny najlepším žiakom. Najviac nám 

však finančne pomáhajú pri nakupovaní moderných učebných pomôcok a úprave učební a 

kabinetov. Rodičia podporujú hlavné ciele školy, podieľajú sa na tvorbe plánu práce školy. 

Predsedom Rodičovskej rady bola v ostatnom školskom roku pani Mgr. Petra Kicková. 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

Na informovanie verejnosti o zásadných udalostiach školy využívame 

https://horvatha.edupage.org, https://www.facebook.com/GymIvanaHorvatha/. Na našu školu 

prichádzajú pracovníci fakúlt viacerých vysokých škôl, ktorým umožňujeme krátke 

prezentácie s ponukou možností štúdia pre žiakov. 

https://horvatha.edupage.org/
https://www.facebook.com/GymIvanaHorvatha/
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Dievčatá z tretieho ročníka sa zúčastnili podujatia Aj Ty v IT na Fakulte informatiky 

a informačných technológií STU v Bratislave, kde sa dozvedeli informácie ohľadom štúdia 

IT a potom praktického využitia. 

Pokračuje dlhoročná spolupráca týkajúca sa prípravy nových učiteľov formou cvičných 

(fakultných) učiteľov. S Fakultou telesnej výchovy a športu UK spolupracovala Mgr. Simona 

Martináková, pedagogickú prax u nej absolvovali študenti 4. a 5. ročníka. 

Cvičný učiteľ v predmete občianska náuka a dejepis bola Mgr. Katarína Némethová 

pre študentov z Filozofickej fakulty UK.  

S Filozofickou fakultou UK spolupracovala Mgr. Denisa Gaálová, ktorá pre študentov 

viedla prax v predmete dejepis. Prax v predmete slovenský jazyk a literatúra a občianska 

náuka viedla prax PaedDr. Elena Backová. 

S Prírodovedeckou fakultou UK spolupracovali ako cviční učitelia RNDr.Vlasta 

Kolompárová pre predmet biológia a Mgr. Martin Svrček pre predmet geografia. 

Taktiež spolupracujeme s MPC v Bratislave, s NÚCEM-om, Nemeckým 

veľvyslanectvom SRN v Bratislave, Goetheho inštitútom a centrálnym lektorom 

Christophom Henßenom, spolupracujeme s CPPPaP.  

Naše gymnázium nadviazalo spoluprácu s Highbury College Tudor Crescent v 

Portmouth, v Anglicku. Študentom, ktorí prejavia záujem študovať práve na ich škole, 

uhradia školné. 

Ďalšie inštitúcie, sktorými spolupracujeme: 

 Institute for Competencies Development and the Czech-us agency – cez túto 

spoločnosť organizujeme súťaž „Best in English, 

 Megabooks, Oxico – výhradní distribútori anglických učebníc, beletrie a odbornej 

literatúry – u nich objednávame uvedené knihy pre našich študentov, 

 Divadlo Wustenrot (Istropolis) – študenti s učiteľmi navštevujú divadelné 

predstavenia v anglickom jazyku), 

 AIESEC in Slovakia – spolupráca s organizáciou, ktorá zabezpečuje zahraničných 

stážistov v projekte „Educate Slovakia“, 

 Spolupráca s gymnáziami na Metodovej a Novohradskej ulici pri organizovaní 

okresného a krajského  kola olympiády v anglickom jazyku; členstvo 

v porote krajského OAJ, 

 Spolupráca so súkr. gymnáziom na Bajkalskej ulici – zapojenie študentov do súťaže 

„Shakespeare Memorial“, 

 Vydavateľstvo Friendship – odber časopisu v anglickom jazyku ako doplnkový 

materiál pre študentov,  

 Vydavateľstvo Oxford University Press – Slovenské zastúpenie organizuje semináre v 

meste na rôzne zaujímavé témy; centrála v Anglicku poriada webináre a ponúka 

anglickú literatúru. 

Pri príprave študentov v 5-ročnom odbore spolupracujeme aj s týmito inštitúciami: 

 NÚCEM – kolegyňa Vizsgyáková recenzuje maturitné testy 

 Ruské centrum vedy a kultúry (RCVK) – výstavy, besedy, prezentácie vysokých škôl 

z RF,  

 online súťaže 

 Veľvyslanectvo RF na Slovensku – prezentácie vysokých škôl z RF, online súťaže, 

letný tábor Voronež, materiálna výpomoc – knihy, interaktívna tabuľa 

 Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry – prezentácia inštitúcie pre žiakov 

bilingválnych tried, otvorená vyučovacia hodina ruského jazyka 

 Asociácia rusistov Slovenska – odborné semináre, konferencia rusistov v Bratislave a 

Ružomberku 
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 Partnerská škola v Moskve - Štátna stredná škola č. 224 – výmenný pobyt žiakov – 

návšteva našich žiakov v Moskve s bohatým programom a návšteva ruských žiakov 

v Bratislave s bohatým programom 

 Lipecká štátna technická univerzita – online hodina matematiky s učiteľom tejto školy 

 Gymnázium Imricha Madacha v Budapešti 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2019/2020 

Prospech a dochádzka žiakov v 2. polroku školského roka 2019/2020 
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I.AR 29 12 17 29 8 8 13 0 0 0 0 364 12,55 364 12,55 0 0 0 1,94 

I.B 27 14 13 27 5 12 10 0 0 0 0 424 15,7 424 15,7 0 0 0 1,86 

I.C 26 11 15 26 3 11 12 0 0 0 0 262 10,08 262 10,08 0 0 0 2,02 

I.D 18 5 13 18 8 10 0 0 0 0 0 339 18,83 336 18,67 3 0,17 0 1,49 

II.AR 29 10 19 29 5 11 12 0 0 0 1 390 13,93 390 13,93 0 0 0 2,01 

II.B 29 13 16 29 6 6 16 0 0 0 1 631 22,54 629 22,46 2 0,07 1 2,1 

II.C 25 11 14 25 5 12 8 0 0 0 0 430 17,2 423 16,92 7 0,28 0 1,82 

II.D 19 7 12 18 2 10 6 1 1 0 0 561 29,53 551 29 10 0,53 1 2,07 

III.AR 20 7 13 20 9 4 7 0 0 0 0 415 20,75 414 20,7 1 0,05 0 1,72 

III.B 31 12 19 31 5 11 15 0 0 0 0 931 30,03 917 29,58 14 0,45 0 2,02 

III.C 31 13 18 31 0 0 31 0 0 0 0 815 29,11 812 29 3 0,11 0 1,94 

IV.AR 25 4 21 25 7 9 9 0 0 0 0 736 30,67 736 30,67 0 0 0 1,81 

IV.B 30 9 21 30 5 17 8 0 0 0 0 680 22,67 667 22,23 13 0,43 1 1,84 

IV.C 27 13 14 27 8 9 10 0 0 0 0 632 23,41 619 22,93 13 0,48 0 1,84 

14 366 141 225 365 76 130 157 1 1 0 2 7610 21,14 7544 20,96 66 0,18 3   

 

Dištančné vzdelávanie – priebeh vyučovania v čase od 16.3. – 22.6.2020 

Popis vyučovania v čase uzatvorenia škôl 

V prvom týždni uzavretia škôl 9. – 13. 3. 2020 bola situácia vyriešená riaditeľským voľnom. 

V týždňoch od 16.3. – 27.3. 2020 prebiehalo vyučovanie u všetkých učiteľov buď 

prostredníctvom EduPage alebo cez email, Messenger, Skype. Cez aplikáciu EduPage 

učitelia zadávali domáce úlohy, posielali poznámky, pracovné listy a tvorili testy pre žiakov 

počas celého dištančného vzdelávania. V posledných dvoch marcových týždňoch absolvovali 

všetci učitelia neakreditované vzdelávanie, kde sa prostredníctvom inštruktážnych videí 

alebo webinárov naučili pracovať s aplikáciou Microsoft Teams. Následne, koncom marca 

(od 30.3.2020), krátko po tom, ako škola pridelila učiteľom a žiakom prihlasovacie údaje 

s heslami, sa začalo distančné online vyučovanie (podľa online rozvrhu) práve cez aplikáciu 

Microsoft Teams. Do konca dištančného vzdelávania učitelia používali predovšetkým 

aplikácie EduPage a Microsoft Teams. Záznam o odučených hodinách tvorí súčasť správ 

vedúcich PK. 
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Používané aplikácie: 

Pri dištančnom vzdelávaní učitelia využívali tieto aplikácie: Edupage, Microsoft Tems, 

YouTube, Skype, email, WhatsApp, Wocabee, Messanger, natáčanie videí pre žiakov 

vyučujúcimi.   

Spôsob hodnotenia:  

Pri hodnotení a klasifikácii sa učitelia riadili „Usmernením na hodnotenie žiakov strednej 

školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“. Pri koncoročných známkach 

vychádzali z polročných známok, známok, ktoré žiak dostal ešte v čase riadneho vyučovania 

v 2. polroku  a známok, ktoré dostal žiak počas mimoriadnej situácie. Pedagogická rada 

konaná 20.4.2020 sa uzniesla, že v čase prerušeného vyučovania z dôvodu epidemiologickej 

situácie sa nebudú klasifikovať predmety: etická a náboženská výchova, telesná a športová 

výchova, cvičenia z biológie a cvičenia z chémie, informatika (v 3.ročníku 4-ročnej a 5-

ročnej bilingválnej formy štúdia, a v 4. ročníku 5-ročnej bilingválnej formy štúdia), umenia 

a kultúra v 2. ročníku 4-ročnej formy štúdia..  

Silné a slabé stránky vyučovania počas mimoriadnej situácie (vyplývajúce z ankety 

učiteľov a žiakov): 

slabé stránky: 

a) nepomer počtu vyučovacích hodín pred mimoriadnou situáciou a po nej  

b) objektivita hodnotenia (hlavne v  prípade písomného skúšania) 

c) preťaženosť systémov a aplikácií (Microsoft Teams, EduPage), vypadávanie WiFi 

siete, pomalý prenos dát, absencia počítačov a dátového pripojenia u niektorých 

kolegov (udávalo 30% učiteľov) 

d) počet žiakov v skupinách nebol ideálny na online vyučovanie 

e) počiatočná nepripravenosť pedagógov, veľká záťaž na prípravu na vyučovacie hodiny 

a  jej riadenie (uvádzalo asi 75% učiteľov)  

f) používanie vlastnej počítačovej techniky a vlastného internetu 

g) systém sa ukázal ako nevhodný pre niektorých  integrovaných žiakov  

h) najväčšie problémy u žiakov: asi 20% žiakov považuje online vyučovanie za 

náročnejšie a vyčerpávajúcejšie ako klasické vyučovanie, doma sa nevedeli alebo 

nemohli plne sústrediť – 20%, problémy v nedostatočnom programovom vybavení 

(často im nefungovali aplikácie, internet...) – 12%, nedostatočnom technickom 

vybavení (nie vždy mali k dispozícii počítač) – 8%,  

silné stránky: 

i) používanie všetkých funkcií aplikácie EduPage a ich možné využitie aj mimo 

mimoriadnej situácie (napr. písanie online testov na hodinách).  

j) väčší priestor pre využívanie platforiem ako eTwinning a pod. (žiaci neboli počas 

vyučovania tak časovo zaťažovaní, keď porovnáme počet hodín pred mimoriadnou 

situáciou a počas nej a preto mali aj väčšiu motiváciu sa zapájať) 

k) 83% žiakov hodnotilo online vyučovanie pozitívne, lebo to bola najlepšia alternatíva 

k zatvoreniu škôl (a neučeniu) 

l) vyučovacie hodiny dali priestor na to, aby sa spolužiaci mohli vidieť, komunikovať 

v čase, keď im to situácia neumožňovala 

m) u učiteľov a žiakov online vyučovanie prispelo k zlepšeniu ich IKT zručností 

n) cez aplikácie učitelia dokázali promptne medzi sebou riešiť vyskytnuté problémy, 

zdieľať príklady dobrej praxe, kontaktovať vedenie školy, či iných kolegov ak to bolo 

potrebné. 25% učiteľov udáva, že po prispôsobení sa novej situácii vnímali online 

vzdelávanie rovnaké ako klasické vyučovanie. 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

RNDr. Eva Stanková       riaditeľka školy 

RNDr. Darina Holubová     zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Katarína Némethová     zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 

3. Koncepcie školy na roky 2019 - 2024 

4. Plánu práce školy na školský rok 2019/2020 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha 

7. Organizačného poriadku školy 

8. Štatútu školy 

9. Profilu absolventa školy 

10. Kritérií prijímania na školu 
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 19.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

Rada školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju 

ako zriaďovateľovi Gymnázia Ivana Horvátha schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. 

 

Prerokované dňa 27.10.2020 

 

 

 

……………………….………………………… 

Mgr. Jana Novotná – predseda RŠ 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Gymnázia Ivana Horvátha schvaľuje Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        
                                                                                                               predseda 


