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             Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  

 

Základné údaje  

Názov školy  Gymnázium, Opatovská cesta  7, Košice 
Adresa Opatovská cesta 7, 04001, Košice 

Telefónne číslo 055/7274411-13 
Faxové číslo  

Adresa elektronickej 
pošty 

riaditel@opatovska.sk 

Webové sídlo www.opatovska.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Tel. kontakt: 055/7268 111 
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Lenka Hézselyová, Mgr. 055/727 44 12 

Zástupcovia riaditeľa 

Júlia Lukáčová, Ing. Mgr. – ZRŠ 
pre pedagogickú činnosť 

055/727 44 14 

Silvia Görcsösová, RNDr.  – ZRŠ 
pre technicko - ekonomickú 
činnosť 

055/727 44 14 

  
Hlavný majster   

 
 
 

  

 
II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ a poradných orgánov riaditeľa 

školy/ ŠZ  
  

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

RNDr. Stanislav Krajkovič  
-  zástupca pedagógov, 
predseda RŠ 16.10. 2020 

- schválenie hodnotiacej správy, 
- úprava podmienok dištančného     
vzdelávania,  
 

 Mgr. Zdenka Geregová – 
zástupca pedagog. prac. 
školy 04.02. 2021 

-schválenie kritérií prijatia pre PS pre šk. 
rok 2021/22 pre všetky typy štúdia 

 Ing. Agáta Gašparová – 
zástupca nepedagog. 
pracovníkov školy 13.05. 2021 

-ustanovujúca schôdza RŠ, voľba 
predsedu RŠ 
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 Mgr. Denisa Šimčáková - 
zástupca rodičov 15.06. 2021 

 -schválenie návrhu plánu výkonov pre 
školský rok 2022/23, schválenie štatútu 
RŠ 

Ing. Mária Kolesárová – 
zástupca rodičov 
Mgr. Monika Oravcová – 
zástupca rodičov 25.08. 2021 

-schválenie ŠkVP pre školský rok 
2021/22 

Mgr. Jozef Andrejčák – 
delegovaný poslanec 
zastupiteľstva KSK   
Ing., Mgr. Lenka 
Kovačevičová – delegovaný 
poslanec zastupiteľstva 
KSK   
Ing. Miroslava Beňová– 
delegovaný zástupca 
zriaďovateľa, odbor 
školstva Úradu KSK   
Mgr. Mária Závacká, PhD. 
– delegovaný zástupca 
zriaďovateľa, odbor 
školstva Úradu KSK   
Barbora Lacková – zástupca 
žiakov   

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  
Pedagogická rada 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Pedagogický zbor 
školy  učitelia 15.10. 2020 

- schválenie hodnotiacej správy, 
- úprava podmienok dištančného     
vzdelávania,  
-návrh na začlenenie integrovaných 
žiakov 

   18.11. 2020 
-hodnotenie prospechu a dochádzky 
za I. štvrťrok 

  27.01. 2021 

-hodnotenie prospechu a 
  dochádzky za I. polrok 
-schválenie kritérií prijatia pre PS 
pre šk. rok 2021/22 pre všetky typy 
štúdia 

  15.04. 2021 

-hodnotenie prospechu a dochádzky 
za III. štvrťrok 
-zoskupenie predmetov, z ktorých 
známky sa započítajú do hodnotenia 
maturitného predmetu 

  05.05. 2021 

-hodnotenie prospechu a dochádzky 
za II. polrok maturitných tried 
-schválenie návrhu výkonov pre 
školský rok 2022/23, 
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  24.06. 2021 

- hodnotenie prospechu a dochádzky 
za II. polrok  
-schválenie konania komisionálnych 
skúšok 24.-25.8. 2021 

  30.06. 2021 

-vyhodnotenie školského  
-hodnotenie vedúcich PK a 
koordinátorov 

    25.08. 2021 

-schválenie ŠkVP pre šk. rok 
2021/22 
-schválenie školského poriadku 
-výsledky komisionálnych skúšok 

   
III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       
vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9.) 
 
 Počet žiakov školy spolu 397 

 Z toho dievčat 244 
 Počet tried spolu 18 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 397 
 Z toho dievčat 244 
 Počet tried denného štúdia 18 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried nadstavbového štúdia  
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried pomaturitného štúdia  
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried v externej forme štúdia  
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried večernej formy štúdia  
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried diaľkovej formy štúdia  
 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried diaľkovej formy štúdia  
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
227 – bilingválne vzdelávanie, 
z toho 169 ANJ, 58 NEJ 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 16/4 
f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
13 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 
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i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 1 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 3 
k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 
l) Iný dôvod zmeny 0 

 
IV. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Kritériá pre štúdium v odbore 7920 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium: 
 

Do týchto tried sme prijímali žiakov z 8. a 9. ročníka základnej školy.  

Pedagogická rada schválila k 27.1. 2021 kritériá pre prijatia. Podmienkou pre prijatie bolo 
absolvovanie prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania na 
cudzie jazyky, testu z slovenského jazyka a literatúry, z matematiky  a testu z cudzieho 
jazyka. Uchádzač o štúdium úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak z každej časti testu získal 
viac ako 40% bodov. 

Okrem výsledkov testu sme brali do úvahy aj priemery známok zo základnej školy za 
6. – 8. ročník u žiakov 8. ročníka a za 7.-9. ročník  u žiakov 9. ročníka a  výsledky v  
predmetových súťažiach a olympiádach.  

 

Kritériá pre štúdium v odbore 7920J 00 gymnázium: 
 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného štúdia pozostávali z testov zo 
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V úvahu sme brali aj prospech zo ZŠ v 6.-9. 
ročníku uvedený v prihláške na SŠ a úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach. 
Uchádzač o štúdium úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak z každej časti testu získal viac 
ako 40% bodov. 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného štúdia pozostávali z testov zo 
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V úvahu sme brali aj známky na 
koncoročných vysvedčeniach z 2. až 4. ročníka a na polročnom vysvedčení z 5. ročníka ZŠ. K 
bodom zo základnej školy sme pripočítali bodovú bonifikáciu za úspešné predmetové 
olympiády a súťaže.  

 
Prijímacie konanie  

v roku 2021  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 
nastúpení  

reálny 
stav k 
15.9. odbor (uviesť 

kód a názov)  

určený 
počet 
žiakov   

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 
počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 

7902 J 
gymnázium – 4 
ročné štúdium 

18 49 44 18    18 18 

7902 J 
gymnázium – 8 
ročné štúdium 

24 29 28 24    24 23 
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Prijímacie konanie pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností  
alebo nadania:  

Prijímacie konanie v roku 
2021 

1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 
nastúpení  

reálny 
stav k 
15.9. odbor (uviesť kód 

a názov)  

určený 
počet 
žiakov  

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 
počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 

7902J74 
gymnázium-
bilingválne 
štúdium 

46 91 88 46    42 45 

 
 
 
 
V. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Priemerný prospech za školu: 
 

1,94 1,91 1,7 1,61 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

108,93 100,59 71,77 56,58 

Priemerný počet 
neospravedlnených vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

1,47 1,17 0,58 0,82 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

107,44 99,42 71,2 55,76 

 



 

2017/18

2017/18; 1,94

2017/18

2017/18; 108,93
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2018/19 2019/20 2020/21

2018/19; 1,91

2019/20; 1,7
2020/21; 1,61

Priemerný prospech

2018/19 2019/20 2020/21

2018/19; 100,59

2019/20; 71,77

2020/21; 56,58

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 

 

 

2020/21

2020/21; 1,61

2020/21

2020/21; 56,58

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 



 

 
 
Zhodnotenie vývoja  
 
Priemerný prospech žiakov sa oproti predchádzajúcim školským rokom zlepšil, čo súvisí 
s výsledkami dosiahnutými počas dištančného vzdelávania a
osemročného štúdia.  
 

2017/18

2017/18; 1,47
Priemerný počet neospravedlnených hodín na žiaka 

2017/18

2017/18; 107,44

2017/18; 0

Priemerný počet ospravedlnených hodín na žiaka 
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Priemerný prospech žiakov sa oproti predchádzajúcim školským rokom zlepšil, čo súvisí 
výsledkami dosiahnutými počas dištančného vzdelávania a výbornými výsledkami žiakov 

2018/19 2019/20 2020/21

2018/19; 1,17

2019/20; 0,58

2020/21; 0,82

Priemerný počet neospravedlnených hodín na žiaka 

2018/19 2019/20 2020/21

2018/19; 99,42

2019/20; 71,2

2020/21; 55,76

2018/19; 0 2019/20; 0

Priemerný počet ospravedlnených hodín na žiaka 

 

 

Priemerný prospech žiakov sa oproti predchádzajúcim školským rokom zlepšil, čo súvisí 
výbornými výsledkami žiakov 

2020/21

2020/21; 0,82

Priemerný počet neospravedlnených hodín na žiaka 

2020/21

2020/21; 55,76

2020/21; 0

Priemerný počet ospravedlnených hodín na žiaka 
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Dochádzka žiakov sa v porovnaní s dochádzkou s predchádzajúcimi školskými rokmi 
zlepšuje, školský rok 2020/21 však nemôžeme porovnávať s  školskými rokmi pred 
pandémiou. Počet neospravedlnených hodín v školskom roku 2020/21 oproti 
predchádzajúcemu školskému roku mierne narástol, čo súvisí so zanedbávaním povinnej 
školskej dochádzky počas dištančného vzdelávania u jedného žiaka. Táto vzniknutá situácia - 
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky počas dištančného vzdelávania bola riešená s 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a samozrejme aj so zákonnými zástupcami žiaka. 
Situácia u tohto žiaka sa po nástupe na prezenčnú výuku zlepšila a žiak riadne ukončil ročník. 
 
Na konci školského  roka 2020/21  bolo udelených 26 pochvál riaditeľom školy.  
 
 
 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
 
 

prospech 
vymeškané hodiny na žiaka za 

šk. rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

1.  27 10 37 9 33 8 30 0 0 1166 43,19 1 0,04 

2.  21 10 48 9 43 2 9 0 0 1026 48,86 1 0,05 

3.  22 14 64 4 18 4 18 0 0 1464 66,55 0 0 

4.   25 9 36 12 48 4 16 0 0 1316 52,64 0 0 

Spolu 95 43 45 34 36 18 19 0 0 4972 52,33 2 0,02 

 
 
 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 
 

prospech 
vymeškané hodiny na žiaka za 

šk. rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

1.  18 12 66,6 3 16,6 3 16,6 0 0 826 45,9 0 0 

2.  18 16 89 2 11 0 0 0 0 741 41,2 1 0,05 

3.  22 11 50 9 41 2 9 0 0 1122 51 5 0,23 

4.   16 11 69 3 19 2 12 0 0 877 54,8 87 5,4 

5.              
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6.              

7.              

8.              

Spolu 74 50 68 17 23 7 9 0 0 3566 48,2 93 1,25 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 5 rokov v dennej forme štúdia 

 
 

prospech 
vymeškané hodiny na žiaka za 

šk. rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

1.  41 19 46,3 13 31,7 9 22 0 0 1786 43,5 15 0,36 

2.  54 12 22,2 20 37 22 40,7 0 0 3295 61 29 0,54 

3.  47 12 25,5 21 44,7 14 29,8 0 0 3131 66,6 48 1,02 

4.  46 13 28,3 20 43,5 13 28,2 0 0 3166 68,8 18 0,39 

5. 39 12 30,8 20 51,3 22 56,4 0 0 2366 60,6 58 1,49 

Spolu 227 68 30 94 41,4 80 35,2 0 0 13711 60,4 168 0,74 

 
 
 
 

4. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 
 
 
4.1 Celkové hodnotenie 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J gymnázium 25  0  25  
7902J74 gymnázium – 

bilingválne 
štúdium 

39  0  39  

spolu  64  0  64  
 
 
 
 
4.2 Externá časť MS  

Na základe Rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1-A1810 zo 4.1.2021 sa v školskom roku 
2020/21 zrušila externá časť maturitnej skúšky. 

 
 
4.3 Interná časť MS  
- písomná forma  
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Na základe Rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 
o termínoch a organizácii IČ MS sa v školskom roku 2020/21 zrušila písomná forma internej 
časti maturitnej skúšky. 

4.4 Interná časť MS 
- ústna časť  
 

Na základe Rozhodnutia ministra o termínoch a organizácii IČ MS sa v školskom roku 
2020/21 sa administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnilo 
nasledovne: 
   Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer 
známok z tohto predmetu a skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru 
známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z 
posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhlil na celé číslo, pričom 
1,5 sa zaokrúhlil na 1; 2,5 sa zaokrúhlil na 2; 3,5 sa zaokrúhlil na 3 a 4,5 sa zaokrúhlil na 4. 
Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nadol a 
nad 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nahor. 

Všetci žiaci akceptovali administratívne hodnotenie, preto sa ústna forma IČ MS 
v školskom roku 2020/21 na škole nekonala. 

 

Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 1 

Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

19 43 9 0 0 1,86 
Anglický jazyk 
B2 

10 16 2 0 0 1,71 
Anglický jazyk 
C1 

13 12 3 0 0 1,64 
Nemecký jazyk 
C1 

4 4 2 1 0 2,00 
Španielsky jazyk 
B1 

2 0 0 0 0 1,00 
Ruský jazyk B1 1 0 0 0 0 1,00 
Biológia 8 5 2 0 0 1,60 
Dejepis 5 8 5 1 0 2,11 
Ekonomika 5 5 2 0 0 1,75 
Geografia 5 6 2 0 0 1,77 
Chémia 6 5 2 0 0 1,69 
Informatika 5 6 0 0 0 1,55 
Matematika 2 4 2 0 0 2,00 
Občianska náuka 20 10 0 0 0 1,33 
Umenie a kultúra 1 0 0 0 0 1,00 

 
7. 
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VI. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, 
v ktorých sa vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho 
vzdelávania 
 
 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. 5 Spolu 

Študijné 
odbory - 
denné 
štúdium  

ŠVP (uviesť 
rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

triedy žiaci 

7902 J 
gymnázium 
4ročné 
štúdium 

ŠVP 2020 1 27 1 21 1 22 1 25   4 95 

7902 J 
gymnázium 
8ročné 
štúdium 

ŠVP 2020 1 18 1 18 1 22 1 16   4 74 

7902J74 
gymnázium 
bilingválne 
štúdium 

ŠVP 2020 2 41 2 54 2 47 2 46 2 39 10 227 

Celkom 4 86 4 93 4 91 4 87 2 39 18 396 

 
 
VII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 
uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 
ďalšie štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov, ktorí:   
odbory  pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2021 

nezamestnaní 
k 30.9.2021 

celkom 

7902J 
gymnázium 20 1 – toho 

času na 
MD 

0 2 2 25 

7902J74 
gymnázium – 

bilingválne 
štúdium 

34 1 0 1 3 39 

 
 

spolu 
počet žiakov 54 2 0 3 5 64 
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VIII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 61-65 
Nad 
66 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 2 9 15 7 4 0 37 45,86 
z toho žien: 1 6 14 6 2 0 29  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 37 

z toho externých 2 
kvalifikovaných 37 

nekvalifikovaných 0 
doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 21 
s 2. atestačnou skúškou 3 

s vedecko-akademickou hodnosťou 2 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,7 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  
vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 
 
 
Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: Do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 1 1 4 4 3 1 14 50,30 
z toho 
žien: 0 1 4 3 3 0 11  

 
Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 4 

so stredoškolským vzdelaním 3 
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

110 90 82 20 18 

Cudzí jazyk 242 242 100 0 0 
Prírodovedné  178 178 100 0 0 
Odborné  0 0    
Spolu  
 

530 510 96,2 20 3,8 

   
IX. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Adaptačné 
vzdelávanie 

Gymnázium, 
Opatovská 
cesta 7, Košice 

Osvedčenie o ukončení 
adaptačného vzdelávania 

1 

Inovačné vzdelávanie 
v rámci IT 
Akadémie- biológia 

PF UPJŠ  1 

Inovačné vzdelávanie 
v rámci IT Akadémie 
- fyzika 

PF UPJŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 

Aktualizčné 
vzdelávanie – 
Výučba fyziky na ZŠ 
so zameraním na 
rozvoj digitálnej 
a vedeckej 
gramotnosti 

PF UPJŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 

1.atestačná skúška MPC  1 
2.atestačná skúška MPC  1 
Funkčné vzdelávanie MPC Osvedčenie o ukončení 

vzdelávania 
1 

Digitálny koordinátor 
projektu IT 
Akadémia 

PF UPJŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 

Výučba matematiky 
na ZŠ so zameraním 
na rozvoj digitálnej 
a vedeckej 
gramotnosti 

PF UPJŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 
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Vyhodnotenie  plánu profesijného rozvoja za školský rok 2020/2021 . 
 
     Nepriaznivá situácia okolo Covid 19 ešte viac podčiarkla význam elektronického 
vzdelávania, kurzov, videokonferencií a online vzdelávania. 
Plán profesijného rozvoja, ktorého hlavným cieľom bolo a je  zabezpečiť také prostredie, 
ktoré podporuje kritické myslenie, zmysluplné učenie, výchovu k hodnotám, dosiahnutie 
osobného maxima a podporuje a rozvíja komunikáciu a spoluprácu. Vytvoriť takéto 
prostredie obzvlášť pri dištančnom vzdelávaní vyžaduje zabezpečiť nielen využívanie 
moderných technológií v škole, ale pre pedagogických zamestnancov a žiakov školy aj v 
domácom prostredí  ako aj  inováciu učebného obsahu, nové pedagogické metódy a postupy 
učenia, ale aj podporu procesu odborného a osobnostného rastu všetkých jednotlivcov a školy 
ako celku.  
Základným cieľom učiteľa pri hodnotení kvality a efektivity svojej práce bolo dosiahnutie 
profesijnej autonómie. 
Učiteľ:  
 pracoval na svojom osobnostnom raste a profesijnom rozvoji,  
  analyzoval a vyhodnocoval kvalitu svojej práce  
 podieľal sa na tímovej práci a spolupracoval s kolegami, čím prispieval k celkovej 

kvalite výučby,  
 zodpovedal za rozhodnutia, ktoré vo svojej práci robil, 
 zodpovedal za implementáciu požiadaviek v kurikulárnych dokumentoch školy do 

vlastnej práce 
     Pre úspešnosť realizácie týchto cieľov sme zaviedli do vyučovacieho procesu extra 
hodiny, ktoré boli prostredníctvom inovatívnej výučby a novo zakúpených pomôcok 
zamerané na kľúčové gramotnosti žiakov. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných 
výsledkov žiakov vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácu pedagogických 
zamestnancov nášho gymnázia. Ideálnym riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie 
pedagogických klubov, zameraných na riešenie, diskutovanie, navrhovanie a riešenie 
problémov pri práci so žiakmi. Pedagogickí zamestnanci si  vymieňali skúseností, 
osvedčené postupy a metódy vzdelávania formou pedagogických klubov. 
Ďalším dôležitým aspektom bola účasť PZ na ďalšom vzdelávaní v rámci svojho 
profesijného rozvoja. Toto vzdelávanie sa presunulo do online priestoru, čo umožnilo 
našim PZ vo väčšej miere zúčastniť sa  na týchto aktivitách ale aj na mnohých iných, 
ktoré boli nad rámec plánovaných aktivít a reagovali na súčasnú situáciu pri dištančnom 
vzdelávaní. PZ nášho gymnázia sa zúčastnili na vyše 31 webinároch a  konferencií 
s cieľom skvalitniť a v čo najväčšej miere sprístupniť žiakom dištančné vzdelávanie. 
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X. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 

- vzdelávacie poukazy (vydané, prijaté, názvy krúžkov s počtami žiakov),  
- kultúrne poukazy (počet, využitie kultúrnych poukazov), 
- iné  

 
V šk. roku 2020/21 sme opakovane uzavreli zmluvu o spolupráci s Centrom voľného času, 
Strojárenská 3, Košice.  
 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  
krúžkov 

 39 - 17 
 

P. č 
Názov krúžku Vedúci krúžku 

Počet 
žiakov v 
krúžku 

1. Krúžok loptových hier p. Evelleyová 19 
2. Redakčný krúžok p. Ivanková 19 
3. Turistický krúžok p. Orta Perecár 13 
4. Krúžok španielskeho jazyka p. Orta Perecár 21 
5. Volejbalový krúžok p. Peržeľ 14 
6. Dejepisný krúžok p. Hubáčeková 18 
7. Krúžok DofE p. Lacková Z. 16 
8. Krúžok kondičnej kulturistiky p. Evelleyová 15 
9. Chemický krúžok p. Halászová 15 
10. Biologický krúžok p. Lacková  J. 15 
11. Mladý zdravotník p. Székelyová 14 
12. Krúžok aerobiku p. Fehérová 12 
13. Hra na gitare I p. Štefanko 12 
14. Hra na gitare II p. Štefanko 12 
15. Krúžok ruského jazyka p. Schmidt 13 
16. Matematický krúžok pre nemecký bilingvál. p. Krajkovič 12 
17. Angličtina hrou p. Ceľuchová 14 

 
– V školskom roku 2020/21, v dôsledku prerušenia prezenčného vyučovania,  prebiehala 

krúžková činnosť iba v období september – začiatok októbra 2020 a jún 2021. 

– Finančné prostriedky získané zo vzdelávacích poukazov sme použili na nákup lavíc, 
dezinfekčných prostriedkov a výpočtovej techniky pre dištančné vzdelávanie. 

– Nakoľko sa v školskom roku 2020/21 nemohli organizovať hromadné kultúrne akcie, 
kultúrne poukazy sme rozdali žiakom, ktorí ich využili na individuálnu návštevu 
kultúrnych inštitúcií. 
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 XI. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na 
verejnosti 
 

-  Online Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ – 17.12.2020. 

- Zapojenie sa žiakov 3. a 4.OA do medzinárodného projektu Schulerwettbewerb  - 
súťaže vyhlásenej   nemeckou spolkovou krajinou Severné Porýnie-Westfálsko. 

- MASTERCLASSES - v dňoch 4. – 5. 3. 2021 sa štyria študenti nášho gymnázia 
zúčastnili tejto akcie po prvýkrát online. Absolvovali prednášky o mikrosvete, 
urýchľovačoch a malých čiernych dierach. Potom to bolo praktické cvičenie,  
analyzovali dáta namerané v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v Cerne. 
Nasledoval meeting, s účastníkmi z Talianska a USA. V kategórii najlajkovanejší 
príspevok Masterclasses zvíťazil náš žiak Stanislav Slíž zo 4.NB 

 
 

XII. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri 
zabezpečovaní výchovy a vzdelávania  

 
 

Názov 
aktivity  

Dátum 
realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Spolupráca 
s PF UPJŠ 

Máj – jún 
2021 

Laboratóriá 
PF UPJŠ 

Overenie 
teoretických 
vedomostí v 
praxi 

16 Zvýšenie 
záujmu 
o prírodné vedy 

Spolupráca s 
CPPPaP 
Zuzkin Park 

September 
2020, 
 
 
 
 
 
Máj 2021 

Gymnázium, 
Opatovská 
cesta 7, 
Košice 

Kariérne 
poradenstvo 
pre žiakov 
maturitných 
tried 
Zabezpečenie 
talentových PS 
pre bilingválne 
štúdium 

 
 
     61 
 
 
 
 
     91 

Pomoc pri 
výbere budúcej 
profesie a VŠ 
 
 
Psychologický 
test overuje pre 
budúcich 
žiakov ich 
nadanie pre 
štúdium 
cudzích 
jazykov 
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XIII. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 
a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 
 
Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň medzinárodná úroveň 

 
 Olympiáda z 
ANJ  Dominik Bujnovský, 3.A  10.2.2021 

 Krajské 
kolo - 
4.miesto     

    Viktória Parkányiová, 5.AB  10.2.2021 

 Krajské 
kolo - 
6.miesto     

  Oskar Peťko, 2.AB 13.1.2021 

Okresné 
kolo – 
2.miesto   

  Aleandra Bačová, 2.NB 13.1.2021 

Okresné 
kolo – 
2.miesto   

  
 Olympiáda z 
BIO  Laura Matisová, 4.OA  8.2.2021 

 Okresné 
kolo – 
3.miesto     

  
 Fyzikálna 
olympiáda  Vladimír Strýčko, 3.OA  30.4.2021 

 Okresné 
kolo – 
1.miesto     

  
 Olympiáda z 
NEJ  Ľochová Janka, 2.OA  16.1.2021 

 Okresné 
kolo – 
2.miesto     

     Sanislo Michal, 3.OA  16.1.2021 

 Okresné 
kolo – 
1.miesto     

     Karin Michalková,4.OA  9.2.2021 

 Okresné 
kolo – 
1.miesto, 
Krajské 
kolo – 
2.miesto     

  Martina Papcuňárová, 1.NB 9.2.2021 

Krajské 
kolo – 
2.miesto   

 
Dejepisná 
olympiáda Alex Eiben, 1.NB 22.3.2021 

Krajské 
kolo – 
2.miesto 

Úspešný 
riešiteľ  

     Samuel Görcsös  11.2.2021 

Okresné 
kolo – 
2.miesto     

  Matej Štefko 11.2.2021 

Okresné 
kolo – 
3.miesto   

 
 

Iné súťaže  
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P.Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň medzinárodná úroveň 

 

 Esejistická 
súťaž American 
Council for 
International 
Education  Vanessa Kravčíková, 1.NB  marec 2021     2. miesto 

 

 Veľtrh 
podnikateľských 
príležitostí 

 Barbora Lacková, Dávid 
Kačmárik, Adam Jancura 
5.NB 
Timea Forraiová, 5.AB 
Mikuláš Končík, 4.A  3.5.2021   

 3. miesto 
v kategórii 
Marketingová 
prezentácia   

              
 
 
 

 
XIV. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

Rozvoj zručností v čitateľskej, 
matematickej, finančnej 

a prírodovednej gramotnosti 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

233 961,65€ 5% 
312011U031 
 

ERASMUS+ 
Bilingualism: the way to 

connect Europe 
 

Bruselské granty – 
Erasmus+ 

9 000€   
 2019-1-SK01-
KA101-059992 

ERASMUS+ 
Happy Society 

 

Bruselské granty – 
Erasmus+ 

25 928 €   
 2019-1-DE03-
KA229-060093_6 

ERASMUS+ 
Sudieren und Arbeiten in 

Europa 
 

Bruselské granty – 
Erasmus+ 

29 136€   
 2019-1-DE03-
KA229-059561_2 

Pomáhajúce profesie v edukácii 
žiakov II. 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

         5% 312011AQ14 

 
  
 

XV. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021  
 
V školskom roku 2020/21 sa uskutočnila následná inšpekcia po komplexnej inšpekcii 
realizovanej v školskom roku 2019/20, kde boli zistené nedostatky týkajúce sa nedodržania 
poznámok k učebnému plánu, oslobodzovania žiakov z vyučovania telesnej a športovej 
výchovy a organizácie vyučovania. Zo strany školy boli prijaté a splnené opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. Poznámky ku školskému vzdelávaciemu programu boli 
zosúladené so štátnym vzdelávacím programom. Škola akceptuje návrhy na oslobodenie 
s potvrdením lekára s odbornou spôsobilosťou. Predložený rozvrh a úväzky učiteľov 
dokazovali, že hygienicko – fyziologické a psychické potreby žiakov boli pri organizácii 
vyučovania v školskom roku 2020/21 zohľadnené v plnej miere. 
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XVI. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy/ŠZ  
 

V školskom roku 2020/21 bolo zrekonštruované laboratórium chémie, vymenili sa 
v ňom okná, položila sa nová podlaha a zariadilo sa moderným laboratórnym nábytkom 
spĺňajúcim nároky výučby prírodovedných predmetov v 21. storočí. 
 
 
XVII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy, a to: 
 

Vybraný ukazovateľ r. 2020 

Normatívna dotácia zo štátneho 
rozpočtu na žiakov 

1 059 944,- eur    
           

Finančné prostriedky prijaté za 
vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
použitia v členení podľa financovaných 
aktivít 

  na Učebné pomôcky, výpočtová technika ,    
zariadenie učební,  a iný všeobecný materiál  

           5 785,- eur 
 V sume nie sú mzdy ani odvody        

Finančné prostriedky získané od rodičov 
alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb 
a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít (2% a príspevky rodičov do 
fondu ZRŠ) 

Vo vyúčtovaní ZRŠ - zvlášť 

Iné finančné prostriedky získané podľa 
osobitných predpisov 

Z nájmu a iných zmlúv:     
         9 907,34 eur 
Použité na: 
Energie:             3.505,98 eur 
Nákup materiálu 1 738,09 eur 
Služby                 4.663,27 eur 

Z podielových daní -  na kapitálové 
výdavky od KSK 

0,- 

Z podielových daní  - na bežné výdavky 
od KSK 

   3 798,- eur 
Bola obstaraná projektová 
dokumentácia na opravu 
elektrických rozvodov 

 

Z rezervného fondu KSK  - na bežné 
výdavky od KSK 

0,- 

 
Správa o hospodárení školy za r. 2020 
 Finančné prostriedky normatívne na žiaka sme použili na  mzdy, odvody z miezd 
v celkovej hodnote 925.652 eur. Náhrady mzdy v roku 2020 boli vyplatené v hodnote 737 
eur. Odchodné v roku 2020 boli vyplatené v hodnote 2.141 eur. Finančné prostriedky na 
cestovné náhrady činila 83 eur, na úhradu energií a médií činili 11 097 eur, na interiérové 
vybavenie a na materiál 5.140 eur, výpočtová technika 5881 eur, všeobecný materiál prevažne 
pre opatrenia  súvisiace s Covid 19 v hodnote 8 501 eur. 
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V kapitole služby stravovanie, prídel do soc. fondu, náklady na školenia a kurzy a propagáciu 
a reklamu, revízie, odvoz odpadu, tepelné služby a pod. v hodnote 89.987 eur.  
Okrem toho v 2020 bolo čerpanie na nákup učebníc vo výške 1.152 eur lyžiarsky kurz vo 
výške 9.750 eur.   
 Škola ku koncu kalendárneho roka 2020 uhradila všetky faktúry dodávateľov splatné 
k 31.12.2020.  
 
 
 

XVIII. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo 
strategických a koncepčných materiálov KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle 
platného dodatku)  
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

MINI SOČ September 
2020 

Gymnázium Predmetová 
komisia 
Človek a 
príroda 

30 Rozvoj 
kreativity 
žiakov, základy 
vedeckej práce 

Prírodovedná 
súťaž 
PRÍŤAŽ - 
online 

Október 
2020-marec 
2021 

Gymnázium Predmetová 
komisia 
Človek a 
príroda 

42 Zapájanie 
nadaných 
žiakov 
a posilnenie ich 
motivácie pre 
oblasť 
výskumu 

PHYSICS IN 
ADVENT 

December 
2020 

Online 
priestor 

medzinárodná 
online súťaž 
s 24 pokusmi 

15 Zaujímavá 
fyzika. Žiaci 
overovali určité 
prírodovedné 
javy, riešili 
problémové 
i zábavné 
úlohy 

práca na 
projektoch: 
Digitálna 
prírodoveda 

Počas celého 
školského 
roka 

 Program e-
školy pre 
budúcnosť , 
Prírodovedná 
gramotnosť 
 

27 Zapájanie 
nadaných 
žiakov 
a posilnenie ich 
motivácie pre 
oblasť 
výskumu 

Skúšky DSD 
I, DSD II 

December 
2020, marec 
2021 

Gymnázium Predmetová 
komisia 
nemeckého 
jazyka 

27 Zlepšenie 
jazykových 
kompetencií 
žiakov z NEJ 

iBobor 27.11.2020 Online 
priestor 

FMFI  UK 44 Rozvoj 
digitálnych 
kompetencií 
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Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 
 
 
Žiadne športové súťaže organizované SAŠ sa neuskutočnili. 
Krúžok loptových hier začal pracovať od 31.mája 2021 
 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Účelové 
cvičenie 

14.9.020 
25.6.2021 

park Anička, 
sídlisko nad 
Jazerom 

Gymnázium 300 Rozoj 
osobnosti žiaka 

Dlhodobé 
výzvy pre 
žiakov 
s priebežnou 
spätnou 
väzbou 

Počas 
dištančného 
vyučovania 

V prírode, 
príp. 
v domácom 
prostredí 
žiaka 

Vyučujúci 
TŠV 

Všetci žiaci 
školy 

Zapojenie 
žiakov do 
športových 
a pohybových 
aktivít 

Krátkodobé 
zadania-
týždenné- so 
spätnou 
väzbou 

Počas 
dištančného 
vyučovania 

V prírode, 
príp. 
v domácom 
prostredí 
žiaka 

Vyučujúci 
TŠV 

Všetci žiaci 
školy 

Zapojenie 
žiakov do 
športových 
a pohybových 
aktivít 

      
 
 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Súťaž v rámci 
Európskeho 
dňa jazykov 

23.9.2020 Gymnázium vyučujúci 
cudzích jazykov 

200 rozvoj osobnosti, 
jazyk. 
kompetencií 

DEŇ ZEME 22.4.2021 Gymnázium p. Sidorová 24 Súťaž 
o najlepšiu 
fotografiu 

EXKURZIA 
DO ZOO 

18.8.2021  PK Človek a 
príroda 

60 Tvorba 
projektov z 
biológie 

Exkurzia do 
botanickej 
záhrady 

28.6.2021  PK Človek a 
príroda 

39 Tvorba 
projektov z 
biológie 
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Informácie o žiackej školskej  
V školskom roku 2019/2020 pracovala ŽŠR v zložení 11 členov a mala 7 zasadnutí online 
formou 
Aktivity ŽŠR boli obmedzené z dôvodu pandemickej situácie. 
Zrealizované aktivity: 

 Zber papiera 
 Zapojenie sa do projektu: Pokračovatelia Novembra 
 Práca s informáciami a dezinformáciami 
 Príprava a realizácia online Dňa otvorených dverí 

Spolupráca ŽŠR:  
 So školskou psychologičkou – témy: prokrastinácia, ako zvládať stres, ako správne 

relaxovať – táto spolupráca bola online formou 
 Účasť na školeniach organizovaných  RCM, Juventa 

Naša členka sa po úspešných voľbách  stala členom krajskej ŽŠR. 
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Príloha č.1: Vyjadrenie Rady školy Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu 
školskej samosprávy. 
Príloha č.2: Investovanie škôl do majetku 
Príloha č.3: Vyhodnotenie činnosti školskej psychologičky  
 
 
 
 
Spracoval:  Mgr., Ing. Júlia Lukáčová  
 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy:  14. 10. 2021 
 

Mgr. Lenka Hézselyová – riaditeľka školy 
 
 
 
 
 Schválenie KSK :  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2020/2021 bola schválená 3.12.2021. 


