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Okresnému úradu v Žiline 

       

 

s c h v á l i ť –  n e s c h v á l i ť 
 

 

správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Mi-

loslava Hurbana v Čadci za školský rok 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................... 

   Mgr. Gabriela Chalupková 

     predsedníčka Rady školy  

  pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana  v Čadci 



 

 

 

 

3 
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Správa o výsledkov a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2015/2016 bola prerokovaná a schválená 

v pedagogickej rade  školy dňa 10. októbra 2016. 

 

Vypracovali: 

 

Mgr. Ingrid Mikovčáková, riaditeľka školy 

Mgr. Ivana Zemiaková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Ľubica Serafínová, hospodárka školy 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských za-

riadení (ďalej len vyhlášky). 

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

Z. z.  

3. Koncepcie rozvoja školy na školské roky 2015/16 - 2019/20. 

4. Plánu práce Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci na školský rok 2015/2016. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a plánov prá-

ce koordinátorov za školský rok 2015/2016. 

6. Informácií o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci  

za školský rok 2015/2016 

 
I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a vyhlášky) 

 

1. Názov školy:    Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 

2. Adresa školy:    02201  Čadca,  17. novembra 1296 

3. telefónne číslo:   041/4322330                          faxové číslo:   041/4321183 

4. Internetová adresa:   www.gymcadca.sk          e-mailová adresa:   kancelaria@gymcadca.sk          

5. Zriaďovateľ:   Okresný úrad v Žiline 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Ingrid Mikovčáková riaditeľka školy 

Mgr. Vlasta Slaziníková 
štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy,  

zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické veci  

Mgr. Ivana Zemiaková zástupkyňa riaditeľky školy  

Mgr. Renáta Marcová zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Dana Bazelidesová vedúca  vychovávateľka školského internátu 

Emília Slučiaková vedúca školskej jedálne 
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7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v školskom roku 

2015/2016 zasadala 4-krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberala koncepčným zámerom 

rozvoja školy, pedagogicko-organizačným a materiálnym zabezpečením výchovno-

vzdelávacieho procesu. Svoje stanovisko vyjadrovala k rozpočtu, k návrhu počtu prijímaných 

žiakov, k správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

k inovovanému školskému vzdelávaciemu programu.  

Dôležitým medzníkom bolo zvolenie novej rady školy, pretože predchádzajúcej 

končilo funkčné obdobie. Voľby prebehli 19. 4. 2016 medzi členmi rady rodičov, 10.05.2016 

medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami a medzi radou žiakov. Výsledky 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke:  

 

P.č. Meno a priezvisko: 
Zvolený (delegovaný)  

zástupca: 

1.  Mgr. Gabriela Chalupková 
zvolený zástupca pedagogických za-

mestnancov školy  

2.  Mgr. Beáta Chmúrová 
zvolený zástupca pedagogických za-

mestnancov školy  

3.  Mgr. Ľubica Serafínová 
zvolený zástupca nepedagogických 

zamestnancov školy 

4.  Ing.  Marta Zajacová zvolený zástupca za rodičov 

5.  JUDr. Eva Malíková zvolený zástupca za rodičov 

6.  
MUDr. Frederika Gábrišo-

vá 
zvolený zástupca za rodičov 

7.  Patrícia Chnúriková zvolený zástupca za žiakov 

8.  
RNDr. Dana Čuláková, 

PhD. 

delegovaný zástupca Okresný úrad 

Žilina, odbor školstva 

9.  PhDr. Janka Eldesová 
delegovaný zástupca Okresný úrad 

Žilina, odbor školstva 

10.  Ing. Bartošová Marianna 
delegovaný zástupca Okresný úrad 

Žilina, odbor školstva 

11.  Mgr. Moravčíková Helena 
delegovaný zástupca Okresný úrad 

Žilina, odbor školstva 

Nová rada školy má funkčné obdobie do 27. 05. 2020. 
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7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

 

Zoznam predmetových komisií 

  

 PK Vedúci PK 

1 Slovenský jazyk a literatúra (SJL) Mgr. Eva Kubalová 

2 Anglický jazyk (ANJ 1)  Mgr. Michala Patyková 

3 Anglický jazyk (ANJ 2) Mgr. Zuzana Gavlasová 

4 Francúzsky jazyk (FRJ) Mgr. Mária Štrbáková 

5 Nemecký jazyk (NEJ) Mgr. Beáta Chmúrová 

6 Ruský jazyk ( RUJ) Mgr. Milada Rypáková 

7 
Náuka o spoločnosti (NAS) 

Občianská náuka (OBN) 
Mgr. Eva Moskáľová 

8 Dejepis (DEJ) Mgr. Gabriela Chalupková 

9 

Seminár z umenia a kultúry (SUU) 

Umenie a kultúra (UKL) 

Etická výchova (ETV) 

Náboženská výchova (NBV) 

Hudobná výchova (HUV 

Výtvarná výchova  (VYV) 

Výchova umením (VUM) 

Mgr. Eva Kubalová 

10 Matematika (MAT) 
Mgr. Jana Nečedová 

  

11 Informatika (INF) 

 

Ing. Anna Sekáčová 

 

12 Fyzika (FYZ) RNDr. Slávka Králová 

13 Chémia (CHE) RNDr. Anna Kozová 

14 Biológia (BIO) PaedDr. Anna Zeljenková 

15 Geografia (GEG) PaedDr. Anna Zeljenková  

16 Telesná a športová výchova (TSV) Mgr. Roman Ondruška 
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Ostatné kariérové pozície v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnan-

coch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 

Triedny učiteľ       viď prílohu 1 

 

Výchovná poradkyňa      RNDr. Mária Rovňaníková 

 

 

Koordinátor informatizácie     Ing. Alexander Kubáni 

 

Koordinátor prevencie drogových závislostí 

a sociálno-patologických javov    Mgr. Beáta Chmúrová 

 

Koordinátor enviromentálnej výchovy   Mgr. Zuzana Gunčagová 

 

Koordinátor multikultúrnej výchovy a ľudských práv Mgr. Eva Moskáľová 

 

Koordinátor pre Radu žiakov     Mgr. Gabriela Chalupková 

 

Koordinátor pre školské projekty    Mgr. Ivana Zemiaková 

 

Koordinátor pre umenie a kultúru    Mgr. Eva Kubalová 

 

Koordinátor pre SOČ      Mgr. Gabriela Chalupková 

 

Koordinátor pre školský časopis a mediálnu výchovu Mgr. Alena Nemcová 

 

Koordinátor pre charitatívnu činnosť    Mgr. Anna Krellová 

 

Koordinátor pre športové súťaže    Mgr. Roman Ondruška 

 

Koordinátor pre školskú knižnicu    Mgr. Mária Hnidková 

 

Koordinátor pre MS      Mgr. Ivana Zemiaková 

 

Koordinátor pre tvorbu ŠKVP    Mgr. Ivana Zemiaková 
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Zhodnotenie činnosti predmetových komisií, koordinátorov a 

školského internátu v školskom roku 2015/2016  

Zmeny v školskom roku 2015/2016 súviseli najmä s inováciou štátnych a školských 

vzdelávacích programov. V súlade s nimi ako aj v súlade s pedagogicko-organizačnými po-

kynmi na školský rok 2015/2016  predmetové komisie vytvorili  učebné plány a osnovy pre 

jednotlivé formy štúdia. V snahe posilniť prvok spätnej väzby v pedagogickom plánovaní ako 

východisko pre optimalizáciu školského vzdelávacieho programu členovia  predmetových 

komisií a koordinátori vyhodnocovali ciele a efektívnosť používaných foriem a metód. 

Naďalej sa rozvíjala informatická gramotnosť pedagogických zamestnancov, vo vý-

chovno-vyučovacom procese   sa využívali interaktívne tabule, počítače a tablety. Keďže bol 

školský rok 2015/2016  na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana zároveň prípravným rokom 

pred zavedením elektronickej triednej knihy, všetci vyučujúci boli adekvátne školení.    

V práci predmetových komisií, ktoré majú vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

nezastupiteľné miesto, dominovali predmetové a medzipredmetové konzultácie, vzájomné 

hospitácie a spolupráca v rámci prierezových tém, organizovanie výchovno-vzdelávacích ak-

cií, poznávacích exkurzií a prezentácií s využitím IKT (informačno-komunikačných techno-

lógií) alebo DT (digitálnych technológií). 

             V školskom internáte , ktorý je súčasťou školy, prebiehala výchovno-vzdelávacia 

činnosť v súlade s výchovným programom školského internátu ako jeho základného doku-

mentu.  

 

Práca predmetových komisií 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

PK SJL pod vedením Mgr. Evy Kubalovej v školskom roku 2015/2016 pracovala 

s aplikovaním výrazných  zmien, ktoré priniesol pre SJL  ŠVP a iŠVP. 

Plán práce PK sa plnil priebežne, terminované úlohy a naplánované akcie sa splnili. 

Na niektoré aktivity reagovalo PK SJL podľa záujmu a tvorivých aktivít žiakov. Členovia PK 

SJL medzi sebou často konzultovali, spolupracovali na iŠkVP a využívali ITK ako i odbornú 

literatúru na zjednotenie učebných metód a foriem plnenia obsahových a výkonových štan-

dardov. Vzájomné hospitácie sa uskutočnili najmä z dôvodu začlenenia nových  učiteliek 

(Mgr. Alena Nemcová, Mgr. Zuzana Straková). Zasadnutie PK sa uskutočnilo sedemkrát. 

Plán exkurzií sa takmer splnil, nezrealizovali sa dve exkurzie (Dolný Kubín, Modra) pre ne-

záujem žiakov. Vyučovať predmet SJL je veľmi náročné. Veľký počet žiakov v triede, pravi-

delné písomné a ústne skúšanie, opravy prípravných a školských slohových prác, diktátov, 

maturitných písomných prác, čítanie a analýza kníh a znovučítanie kníh podľa ročníkov, prí-

pravy testov, prípravy učebných materiálov, štúdium novej literatúry podľa iŠVP a iŠkVP a 

riešenie výchovných a vzdelávacích problémov ... vyžaduje od učiteľa veľa energie, obetova-

nie voľného času a plné nasadenie na vyučovacom procese. Medzi aktívnych členov PK SJL, 

ktorí  v tomto školskom roku robili aktivity navyše patrili:  Mgr. Alena Nemcová (školský 

časopis GONg), Mgr. Mária Hnidková,(školská knižnica, podujatie k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc) Mgr. Zuzana Straková (školská knižnica), Mgr. Martina Kováčiková 

(školská kronika) a Mgr. Eva Kubalová (aktívna spolupráca s koordinátorom školského vzde-

lávacieho programu pri kompletizovaní iŠkVP). 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Medzinárodný deň 

školských knižníc 

26.10. 

2015 

Mgr. Mária Hnidková, 

Mgr. Eva Kubalová, 

žiaci celej školy 

11. ročník celoslovenského pro-

jektu „Najzaujímavejšie poduja-

tie školskej knižnice“ 

Jašíkove Kysuce 30.11. – 

4.12. 

2015 

Patrícia Chnúriková 

(III.F), Janka Kolenová 

(IV.D), Ema Krkoško-

vá (I.D) 

Mgr. Alena Nemcová, 

Mgr. Eva Kubalová, 

Mgr. Zuzana Straková 

47. ročník celoslovenskej literár-

nej súťaže 

súťaž Literárna 

Senica Ladislava 

Novomeského 

2015 

december  

2015 

Mgr. Zuzana Straková 

Ema Krkošková (I.D),   

Adriana Mackovčáko-

vá (Kvinta A) 

XXIX. ročník literárnej súťaže 

Záložka do knihy 

spája slovenské 

školy 

október 

2015 

Mgr. Eva Kubalová, 

1. ročník 4GY a 5GY, 

5. ročník 8GY 

Celoslovenský projekt –               

tvorba záložiek pre žiakov 

z Gymnázia v Pezinku 

Návšteva SND v 

Bratislave 

 Mgr. Mária Štrbáková, 

Mgr. Alena Sabolová, 

Mgr. Eva Kubalová, 

Mgr. Alena Nemcová, 

PhDr. Lenka Slezáko-

vá-Neherová, Mgr. 

Zuzana Straková, vy-

braní žiaci 

v jednotlivých roční-

koch 

Divadelné predstavenia: Zmiere-

nie, 1914, rozprávka Lomidrevo, 

Nevinná, Fanny a Alexander, 

Labyrinty a raje Komenského 

Kysucký mikrofón 27.10. 

2015 

Mgr. Eva Kubalová Súťaž mladých moderátorov 

Olympiáda zo SJL 26.1. 

2016 

Mgr. Alena Nemcová, 

Mgr. Eva Kubalová, 

Ivan Húževka (Tercia 

A), Jana Kolenová 

(IV.D) 

Školské, okresné a krajské kolo 

Beseda s Danielom 

Hevierom 

15.4. 

2016 

Mgr. Eva Kubalová  Podujatie organizované Kysuc-

kou knižnicou 

Devín jún 2016 Mgr. Alena Nemcová, 

Mgr. Alena Sabolová, 

Kvinta A a 1. ročník 

4GY 

Exkurzia bola zorganizovaná 

v spolupráci s PK SJL a UKL 

tematický zameraná na rok Ľu-

dovíta Štúra. 
Svätoplukovo kráľov-

stvo ožíva 
jún 2016 Mgr. Zuzana Straková, 

Príma A - Beáta Gavlasová, 

Petronela Blahová 

Celoslovenská literárna 

a výtvarná súťaž organizovaná 

Maticou Slovenska. 

PK SJL priebežne plnilo úlohy z Plánu práce školy na školský rok 2015/2016 

a dôrazne dbalo o upevňovanie medzipredmetových vzťahov, čoho dôkazom bola spoločne 

zorganizovaná exkurzia Devín, pretože je to naša výrazná Národná kultúrna pamiatka, symbol 
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našej histórie, miesto osídlené od praveku, miesto, ktoré bolo súčasťou hraničného obranného 

systému Limes Romanus, dôležitou veľkomoravskou obrannou pevnosťou, známe ako Rasti-

slavovo kniežacie hradisko. Na tomto mieste sme zaspomínali na historický výlet slovenskej 

mládeže na Devín, ktorú zorganizoval Ľudovít Štúr v roku 1836. Exkurzia upevnila naše ná-

rodné povedomie a národnú hrdosť, rozšírila poznatky študentov.  

Výrazným úspechom v PK SJL bolo 2. miesto v krajskom kole Olympiády zo SJL v 

Žiline. Mgr. Zuzana Straková úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie 25. apríla 2016.   

Cudzie jazyky (CUJ): anglický (ANJ), francúzsky (FRJ), nemecký (NEJ), 

ruský (RUJ) 

PK CUJ kládla hlavný dôraz vo svojej práci na kvalitnú prípravu žiakov na písomnú 

a ústnu časť maturitné skúšky. Preto vyučujúce CUJ počas výchovno-vzdelávacieho procesu 

vo všetkých ročníkoch používali ako nástroj podpory učenia cudzieho jazyka Európske jazy-

kové portfólium a spolu s využitím inovatívnych metód, foriem výučby a CLILu viedli žiakov 

ku odbúravaniu memorovania rozvíjajúc ich kreativitu a samostatnosť. 

PK ANJ  a PK ANJ BS pracovala v počte 10 vyučujúcich a 1 zahraničný lektor. Mali 

za úlohu priviesť našich žiakov k aktívnemu používania anglického jazyka na úrovni B2, pri-

praviť ich na úspešne absolvovanie maturitnej skúšky a umožniť im lepšiu orientáciu v mo-

dernej európskej multikultúrnej spoločnosti. V bilingválnej sekcii prebehla generálna skúška 

testovania úrovne C1 z anglického jazyka. Pri výučbe anglického jazyka PK kládla dôraz na 

eliminovanie memorovania. Úlohou členov PK ANJ  bolo zvoliť také metódy a formy práce, 

ktoré podporili tento cieľ, čo znamenalo preferovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji 

jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, ich schopnosti a druh inte-

ligencie. Našou snahou preto bolo pri vyučovaní anglického jazyka naďalej aktívne využívať 

a uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby.  

Členom PK sa podarilo splniť trvalé i terminované úlohy naplánované v „Pláne práce PK 

ANJ“. Termínované úlohy sa plnili  podľa plánu. Boli vypracované nové osnovy podľa 

iŠkVP, objednané učebnice a časopis Friendship, používanie ktorého u žiakov podporuje a 

rozvíja čítanie s porozumením. Zorganizovalo sa školské kolo OAJ, divadelné predstavenie a 

aktivity k Európskemu dňu jazykov. Vedúce PK Mgr. Michala Patyková ako i Mgr. Zuzana 

Gavlasová vykonávali hospitácie na vyučovacích hodinách všetkých členov PK, ktori sa tak 

isto venovali hospitačnej činnosti a vykonali najmenej 2 hospitácie za školský rok. Súčasťou 

pravidelných stretnutí PK ANJ boli i workshopy zamerané na inováciu výučby anglického 

jazyka, ktoré sa realizovali v rámci projektu Erasmus+.  

Vzhľadom na socio-politickú situáciu v Európe, nemohli PK ANJ a ANJ BS realizovať ex-

kurzie do Veľkej Británie, ak to bude možné, chceli by sme ich uskutočniť v budúcom škol-

skom roku. 



 

 

 

 

12 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

PK ANJ 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Európsky Deň 

Jazykov 

23.-25. 9. 

2015 

Všetci vyučujúci Cieľom bolo priblížiť žiakom 

multikultúrnu stránku života, 

práce a štúdia v Európe. 

Aktivity zamerané na priblíženie 

žiakom multikultúrnej stránky 

života, práce a štúdia v Európe. 

Divadelné 

predstavenie „39 

stupňov“ 

29.9. 

2015 

Mgr. Michala Patyková 

1. a 2. ročník 4GY 

a kvinta a sexta 8GY 

Divadelné predstavenie 

v slovensko-anglickej jazykovej 

verzii 

Týždeň vedy a 

techniky 

09.-15. 

11. 2015  

Vyučujúce predmetu 

KAJ (Mgr. Mária 

Droščáková, Mgr. 

Zuzana Gunčágová, 

Mgr. Jana Nečedová, 

Mgr. Michala Patyková) 

Projekty o slávnych anglických a 

amerických vynálezcoch (tvorba 

a prezentácia projektov) 

„Angličtinár roka“ 27.1. 

2016 

Mgr. Michala Patyková, 

výber žiakov- Sexta A, 

3. a 4. ročník 4GY 

Online testovanie anglického 

jazyka – gramatika, čítanie 

a počúvanie s porozumením - 

úroveň B2 –C1.  

(škola sa umiestnila na 5. mieste 

na Slovensku, Zuzana 

Václaviková sa umiestnila 4. v 

rámci školy a 45. na Slovensku) 

Deň otvorenách 

dverí 

9.2. 2016 Mgr. Jana Harvaníková Prezentácia zaujímavých techník 

vyučovania anglického jazyka na 

našej škole 

Olympiáda 

v anglickom jazyku 

08.12. 

2015, 

10.2. 

2016 

Mgr. Michala Patyková, 

ostatní vyučujúci 

Aktivita zameraná na propagáciu 

anglického jazyka; po triednom 

výbere sa realizovalo školské kolo 

a na našej škole sa konalo i 

Krajské kolo OAJ, kde boli 

vyučujúce PK ANJ a PK ANJ BS 

členmi odborných komisií . 

PK ANJ spolu s PK ANJ BS ukončili projekt Erasmus+ „Step up! Inovácia a aktuali-

zácia vyučovania anglického jazyka na našej škole“. Grantovú dotáciu využili na účasť na 

vzdelávacích kurzoch pre učiteľov v Cambridge. Prebehli všetky naplánované diseminačné 

aktivity: článok na webovej stránke školy a v regionálnom týždenníku Kysuce, metodické 

stretnutia a workshopy v rámci PK a s vyučujúcimi v anglickom jazyku, zakomponovanie 

nových didaktických postupov do práce členov PK a obohatenie tematických výchovno-

vzdelávacích plánov.   
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PK ANJ BS 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 

26.09.2015 všetci vyučujúci PK aktivity online v jazykovom labora-

tóriu (IV.G – Ga) zamerané na vý-

slovnosť, synonymá, paralely 

v druhých jazykoch, prezentácie 

žiakov na tému história ang. jazyka 

(IV.F – Mc), didaktické hry, diskusie 

s lektorom – angličtina versus slo-

venčina 

Anglické divadelné 

predstavenie v Žili-

ne 

13.10.2015 Mc, Ga, Bj, Ky;  100 

žiakov z 3., 4. a 5. roč-

níka 

Žiaci z 3., 4. a 5. roč. sa tradične 

zúčastnili anglického divadelného 

predstavenia „Martin Luther King“ , 

ktorému predchádzala príprava po-

čas hodín anglic. jazyka. Po predsta-

vení vyučujúce so žiakmi diskutovali 

– hodnotili predstavenie. 

 

Pilotné testovanie 

maturantov C1 

20.10.2015 4.ročník  Naša škola bola oslovená zapojiť sa 

do online pilotného testovania matu-

rantov z ANJ na úrovni C1 (IV.FG) 

Deň  otvorených 

dverí 

20.11.2015 Ha – III.F, AB – I.F Tradične sme sa zapojili do DOD na 

BS, kde vyučujúca Ha prezentovala 

nové formy a metódy so žiakmi 

III.F. Lektor mal otvorenú hodinu so 

žiakmi I.F. 

Školské kolo olym-

piády v ANJ 

08.12.2015 Ga, Ha, AB; 8 žiakov; 

Kristína Smolková 

z IV.F - víťaz 

Dňa 08.12 sme realizovali školské 

kolo olympiády. Víťazka Kristína 

Smolková postúpila do krajského 

kola. 

Angličtinár roka 27.01.2016 Ga; 24 žiakov z 4.roč. Zapojili sme sa do online súťaže  An-

gličtinár roka 2016, ktorú organizovala 

agentúra INJOY v spolupráci s jednou 

z najlepších jazykových škôl v Kanade 

ILAC.  Cieľom súťaže bolo motivovať 

žiakov k štúdiu anglického jazyka a 

tých najlepších odmeniť za ich vedo-

mosti. Po prvýkrát však mala súťaž aj 

medzinárodný charakter, keďže sa do 

nej zapojili aj žiaci zo zahraničných 

škôl (okrem anglicky hovoriacich kra-

jín). Súťaž prebiehala formou online 

testu na úrovni B1/C1 podľa európske-

ho referenčného rámca. Klára Byrtusová 

zo IV. G  skončila na 5. mieste v rámci 

Slovenska a 25. mieste v Európskej 

únii. Ako škola sme získali 5. miesto v 

rámci Slovenska a 26. m. v rámci EU. 



 

 

 

 

14 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Krajské kolo olym-

piády v ANJ 

10.02.2016 všetci vyučujúci PK Tradične naša škola organizuje kraj-

ské kolo olympiády v ANJ, ktorého 

sa zúčastnilo 54 škôl s počtom 81 

súťažiacich. V silnej konkurencii 

žiačka Kristína Smolková zo IV.F 

získala 2.miesto v kategórii 2C1. 

Európa v škole 12.02.2016 Ga; Kristína Smolková Pod vedením vyučujúcej  Ga sa 

žiačka Kristína Smolková z IV.F 

zapojila medzinárodného projektu, 

ktorý bol  spojený so  súťažou napí-

sať literárnu prácu v ang. jazyku: 

„The (un)fair division of the sky“. 

Žiačka obdržala pochvalný list. 

Generálna skúška 

testovania jazyko-

vej úrovne C1 z 

ANJ 

13.04.2016 58 žiakov z 3. roč.  Generálna skúška sa skladala 

z externe zadaného testu, pričom na 

100 testových úloh mali žiaci 150 

minút. Písomná práca na štruktúro-

vané zadanie trvala 90 minút a mala 

požadovaný rozsah práce 260 až 320 

slov.    

ČadMUN 22.04.2016 Ga – 50 žiakov z 3., 4. 

a 5.roč. 

modelové zasadnutie OSN - cieľom 

podujatia bolo motivovať žiakov, 

aby sa zaujímali o globálne témy z 

oblasti medzinárodných vzťahov, 

diplomacie a politiky, o ktorých mali  

možnosť rokovať na simulovanom 

valnom zhromaždení. „Delegáti“ 

museli zaujať postoj tých krajín, 

ktoré zastupovali, simulovali prácu 

delegátov OSN, vyjadrovali sa 

k aktuálnym problémom – migračná 

kríza a vojna v Sírii a nakoniec prija-

li rezolúciu. Témou zasadnutia bola 

„Unity = Strength“. Zasadnutia sa 

zúčastnili aj žiaci z gymnázia 

v Ćeskom Tešíne a dobrovoľníci 

z Kericu. 

 

 

V spolupráci so zástupkyňou riaditeľky pre bilingválnu sekciu Mgr. Renátou Marco-

vou, sa naša škola stala organizátorom krajského kola olympiády ANJ. Členovia PK vykoná-

vali na krajskom kole úlohu členov a predsedov komisií. 

PK FRJ pracovala v zložení Mgr. Renáta Marcová, Mgr. Mária Štrbáková, Mgr. Lu-

cia Putyrová a v 2. polroku aj Mgr. Danka Kocifajová. Na základe Pedagogicko-
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organizačných pokynov na školský rok 2015/2016 vyučujúce zapájali žiakov do súťaží, be-

sied a podujatí organizovaných Kysuckým informačným centrom v Čadci, metodickým cen-

trom, SAUF a  inými organizáciami. Preberané témy na vyučovacích hodinách využívali k 

formovaniu osobnosti žiaka, rozširovaniu poznatkov z reálií frankofónnych krajín a motivo-

vaniu žiakov k záujmu učiť sa francúzsky jazyk. Vyučujúce Mgr. Renáta Marcová, Mgr. Lu-

cia Putyrová  a Mgr. Mária Štrbáková pripravili žiakov na Krajské kolo Olympiády vo FRJ v 

Žiline.  

Návšteva Francúzskeho inštitútu v Deň otvorených dverí sa nekonala, pretože bol v čase PFIČ 

a EČ a vyučujúce vykonávali povinnosti v súvislosti s maturitnou skúškou. Pod vedením 

Mgr. Renáty Marcovej sa zúčastnili  žiaci IV.F a G. festivalu s názvom „Viem  robiť po fran-

cúzsky“ v Českom Tešíne, kde prezentovali dramatizáciu básne Oblak a mesiac a francúzsku 

pieseň.  Na konci marca sa  žiaci IV.F a G  predstavili prezentáciami o Korzike, Francúzskej 

riviére a témou Francúzština verzus slovenčina na Konferencii v Ostrave. Vedúca PK Mgr. 

Mária Štrbáková pripravovala žiačky IV.F  a IV.G do súťaže v preklade a speve piesne k Eu-

rópskemu dňu jazykov. Mgr. Mária Štrbáková a Mgr. Danka Kocifajová vypracovali Učebné 

osnovy pre KFJ. Porovnávaciu písomnú previerku v II.F a II.G pripravila Mgr. Renáta Mar-

cová. Plánovaná exkurzia Paríž – Versailles sa pre situáciu vo Francúzsku neuskutočnila. 

Poznávaciu exkurziu na Azúrové pobrežie v júni realizovala Mgr. Renáta Marcová. 

PK FRJ 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov, Bratislava 

26.9. 

2016 

Mgr. Mária Štrbáková, 

Gabriela Murínová 

(IV.G), Kristína Tre-

bulová (IV.F), Viktória 

Mária Jurgová (IV.F), 

Lívia  Hrebíčková 

(IV.G) 

Súťaž v preklade a speve piesne,  

3. miesto 

Francúzsko a imig-

rácia 

16.3. 

2016 

Lektorka Manon 

Chappe z KERIC-u, 

Mgr. Mária Štrbáková, 

III. D 

Beseda o aktuálnych problémoch vo 

Francúzsku  v súvislosti  s imigráciou  

Festival Viem  robiť 

po francúzsky, Če-

ský Tešín 

12.2. 

2016 

Mgr. Renáta Marcová 

Richard  Kotrč (IV.G), 

Kristína Trebulová  

(IV.F), Viktória Mária 

Jurgová (IV.F), 

Prehliadka aktivít žiakov vo francúz-

štine  

Konferencia fran-

cúzskeho jazyka, 

Ostrava 

30.3. 

2016 

Mgr. Renáta Marcová, 

Richard Kotrč (IV.G) 

Prehliadka prezentácií vo francúzšti-

ne 

PK nemeckého jazyka pracovala v šk. roku 2015/2016 v tomto zložení: Mgr. Beáta 

Chmurová, Mgr. Tatiana Babušíková, Mgr. Martina Kováčiková, Mgr. Mária Hnidková, 

PhDr. Lenka Slezáková Neherová, Mgr. Soňa Jurištová a Mgr. Nina Glettová – len 1. polrok. 

Všetky členky PK pracovali počas roka v súlade s plánom práce a vzájomne spolupracovali. 

Všetky naplánované úlohy, stále aj terminované, boli splnené, až na plánované exkurzie (Sal-

zburg, Viedeň), ktoré sa nezrealizovali z dôvodu nepriaznivej politickej situácie v Európe. K 
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plánovaným úlohám pribudli i ďalšie, ktorými sme reagovali na aktuálne potreby a výzvy, 

napr. prepracovanie niektorých maturitných zadaní, či práca s rakúskou lektorkou – dobro-

voľníčkou z KERICu. Všetky členky PK vykonali v 1. i 2. polroku niekoľko  vzájomných 

hospitácií. Pre 1. ročník pripravili vyučujúce porovnávacie písomky, ktoré žiaci písali tak v 1. 

ako aj v 2. polroku. 

V školskom roku 2015/2016 na klasických hodinách i na hodinách konverzácií veno-

vali zvýšenú pozornosť finančnej gramotnosti.  V 3. ročníku začlenili  finančnú gramotnosť 

do konverzačných tém: Obchod a služby, Vzdelávanie a práca, Vzory a ideály... Vo 4. roční-

ku bola súčasťou tém: Mládež a jej svet, Doprava a cestovanie, Voľný čas a záľuby... Okrem 

toho bola zahrnutá i do niektorých gramatických javov (napr. číslovky), ako aj rolových hier 

a situácií, ktoré sa týkali uvedených konverzačných tém. 

Na hodinách konverzácií vo 4. ročníku vyučujúce rozoberali i témy súvisiace 

s multikultúrnou výchovou. So svojimi žiakmi rozoberali pozitívne stránky spolunažívania 

viacerých národností v jednej spoločnosti a diskutovali i o negatívnych prejavoch správania, 

ako diskriminácia, xenofóbia, intolerancia... a o formách ich predchádzania.  

Vychádzajúc z Pedagogicko-oraganizačných pokynov pre šk. rok 2015/2016 rozvíjali všetky 

vyučujúce u svojich žiakov i čitateľskú gramotnosť.  Na  konkrétnych textoch a úlohách  

podporovali  u nich porozumenie čítaného textu, schopnosť vyjadriť svoj názor na text 

a v neposlednom rade i kladný vzťah k čítaniu. 

V školskom roku 2015/2016 sa pod záštitou PK NEJ otvorili dva krúžky z nemeckého 

jazyka: „S nemčinou po Európe“ – Mgr. Tatiana Babušíková a „Klub priateľov nemčiny“ – 

Mgr. Beáta Chmurová.  V 2. polroku prichádzala na vyučovanie rakúska lektorka Michaela – 

dobrovoľníčka z KERICu, s ktorou spolupracovali Mgr. Beáta Chmurová (IV. G a II.D) a 

PhDr. Lenka Slezáková Neherová (IV. F). 

Mgr. Martina Kováčiková vykonala v septembri I. atestačnú skúšku, ktorú mala na začiatku 

roka i naplánovanú. Ďalšie plánované kontinuálne vzdelávanie nezrealizovala kvôli nevhod-

nosti témy. 

PK NEJ 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 

25.–28. 9. 

2015 

všetky vyučujúce NEJ 

a všetky ročníky 

Súťaže, kvízy a prezentácie k téme 

cudzích jazykov 

Svetový deň výživy 16. 10. 

2016 

všetky vyučujúce NEJ Projekty žiakov a besedy k zdravej 

strave 

Týždeň vedy 

a techniky 

november 

2015 

Mgr. Beáta Chmurová 

– 4. ročník 4GY,  

Ing. Soňa Jurištová – 

V. F a V. G 

Prezentácie a projekty na tému ne-

meckých a slovenských vedcov a 

objaviteľov 

Školské kolo olym-

piády z nemeckého 

jazyka 

8. 12. 

2016 

Mgr. Beáta Chmurová, 

PhDr. Lenka Slezáková 

Neherová, 

Mgr. Martina Kováči-

ková  

Príprava materiálov pre kategórie 2A 

a 2B, vyhodnotenie a zaslanie prihlá-

šok do obvodného kola 

Porovnávacie testy december 

2015 – 

január 

2016 

Mgr. Beáta Chmurová, 

PhDr. Lenka Slezáková 

Neherová, Mgr. Martina 

Kováčiková , Mgr. Nina 
Glettová, Ing. Soňa Juriš-

tová 

I.D – 2,25; 1,71 

I.E  – 2,73; 2,50 

II.F – 2,38; 1,88 

III.F/G –2,30; 1,62 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Deň otvorených 

dverí 

09. 2. 

2016 

Mgr. Martina Kováči-

ková – III. D 

Aktivity a prezentácie nemecky ho-

voriacich krajín 

Multikultúrna vý-

chova 

február 

2016 

vyučujúce maturitných 

ročníkov 

Diskusia k problematike spolužitia 

rôznych kultúr, problém migrantov, 

negatívne javy i dôležité vlastnosti 

k mierovému spolunažívaniu 

Svetový deň mlieka 20. 5. 

2016 

vyučujúce prímy - 

kvarty 

Besedy a projekty k dôležitosti mlie-

ka a mliečnych výrobkov 

Porovnávacie testy máj - jún Mgr. Beáta Chmurová, 

Mgr. Martina Kováči-

ková , Ing. Soňa Juriš-

tová, Mgr. Mária 

Hnidková 

I.D – 2,66; 2,14 

I.E – 2,90; 2,27 

II.F –2,75 

II.G – 2,06 

Žiak Peter Tvrdý (IV.E) sa zúčastnil celoštátneho kola ONJ v Bratislave, keďže v kraj-

skom kole obsadil 2. miesto a postupujúci výherca odvolal účasť z osobných dôvodov. 

Členky PK RUJ sa stretávali podľa potreby a plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce. 

Všetky stále aj termínované úlohy sme splnili. Návšteva divadelného predstavenia z tvorby 

ruského prozaika sa neuskutočnila z dôvodu nezaradenia predstavenia do programu. Exkurzia 

spojená s návštevou múzea A.S. Puškina v Brodzanoch sa konala v mesiaci jún. Uskutočnili 

sme aj vzájomné hospitácie. Pre ruský jazyk sme otvorili dva krúžky, ktoré pracovali pod 

vedením Mgr. Tatiany Babušíkovej a Mgr. Milady Rypákovej. 

PK RUJ 

názov aktivity, exkurzie, 

projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Európsky deň jazykov 24.-25.9. 

2015 

Mgr. Tatiana Babušíková 

– III.C, Mgr. Mária 

Droščáková – II.C, 

Mgr. Milada Rypáková – 

V.FG 

Kvízy, besedy, nácvik rus-

kých ľudových piesní 

Svetový deň výživy 16.10. 

2015 

všetky vyučujúce Nástenky, projekty, besedy 

Týždeň vedy a techniky 23.10. 

2015 

Mgr. Tatiana Babušíková 

– III.C, Mgr. Milada Ry-

páková – V.FG 

Besedy o ruskej vede 

a technike 

Vianoce v Rusku a u nás december 

2015 

všetky vyučujúce Besedy, projekty, nástenka 

Deň otvorených dverí pre 

štvorročné štúdium 

9.2. 2016 Mgr. Milada Rypáková – 

IV.D 

Prezentácia na tému: povo-

lania 

Veľká noc v Rusku marec 

2016 

všetky vyučujúce Besedy, projekty, nástenka 

Exkurzia Brodzany 17.6.2016 Mgr. Milada Rypáková,  

Mgr. Mária Droščáková 

– I.C 

Návšteva múzea A.S. Puš-

kina 
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Sumár úspešného zapojenia a absolvovania žiakov do rôznych súťaží a projektových 

prác v krajských a celoslovenských kolách v rámci PK CUJ je uvedený v bode  i.1  správy.  

V rámci Medzinárodného dňa jazykov sa uskutočnili nasledujúce akcie: Dva slovanské jazy-

ky: ,,Rovnako znejúce slová v RUJ a SJL, ale rôzny význam“, všeobecný kvíz : ,,Čo vieš 

o Rusku?“, beseda : ,, Je cudzí jazyk most alebo bariéra?“ a nácvik ruských ľudových piesní. 

V týždni vedy a techniky prebehli besedy „ Ako nám veda a technika zmenila život“ a „Naj-

významnejší predstavitelia ruskej vedy a techniky“. 

Na deň otvorených dverí pre štvorročné štúdium predviedla 4.C trieda prezentáciu na tému 

„Povolania“. 

V rámci hodín ruského jazyka vyučujúce upevňovali čitateľskú, finančnú gramotnosť 

a zároveň i multikultúrnu výchovu. 

Dejepis (DEJ) , Občianska náuka (OBN), Geografia (GEG) 

PK DEJ v školskom roku 2015/2016 pracovala podľa plánu PK zostaveného v súlade 

s  Pedagogicko- organizačnými pokynmi na školský rok 2015/2016. Snažila sa o prepojenie 

práce na hodinách so samoštúdiom literatúry, obdobných časopisov... Toto prepojenie bolo 

podporené tým, že sa žiaci zapojili do projektovej činnosti, do SOČ, Eustory... Žiaci boli ve-

dení k tvorivosti, rozvoju svetových i národných dejín, rovnako sme upriamili pozornosť aj na 

rozvoj regionálnej histórie.  Podľa plánu práce sa PK DEJ pod vedením Mgr. Gabriely Cha-

lupkovej zapojila do dejepisných súťaží ako Dejepisná olympiáda pre kategórie C až F. Sa-

mostatnosť žiakov bola podporená v súťažiach ako SOČ, Eustory, kde žiaci písali práce na 

vybranú tému.  Členovia PK sa snažili vykonávať hospitácie. Vedúca PK hospitovala u všet-

kých členov predmetovej komisie a hospitačné záznamy odovzdala vedeniu školy. Žiakom 

boli ponúknuté aj exkurzie, nie všetky, ktoré sa naplánovali, sa podarilo zrealizovať. V spolu-

práci s PK GEG sa uskutočnila exkurzia do Košíc. V spolupráci s PK SJL sa žiaci zúčastnili 

exkurzie do Bratislavy a aj na Devín. So žiakmi prvého a druhého ročníka 4GYsme zrealizo-

vali exkurziu na východné Slovensko. Navštívili sme Litmanovú, Horu Zvir a mesto i hrad 

Stará Ľubovňa. PK DEJ sa nepodarilo zrealizovať zahraničné exkurzie: Osvienčim, Budapešť, 

Krakov, Toskánsko. Príčinou bola zlá medzinárodná situácia a problém migračnej krízy.  

Vedúca PK Mgr. Gabriela Chalupková si v pláne kontinuálneho vzdelávania stanovila 

vykonanie druhej atestácie v predmete dejepis a tú aj úspešne vykonala. Vedúca PK sa zúčas-

tnila v dňoch 2. – 3.5. 2016 stretnutia dejepisárov gymnázií žilinského kraja v Stráži. Školenie 

bolo zamerané na skvalitnenie vyučovania dejepisu, prácu s historickými prameňmi. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Projekt Ľudovít 

Štúr 

školský 

rok 

2015/2016 

-  pri prí-

ležitosti 

roku Ľu-

dovíta 

Štúra 

všetci vyučujúci deje-

pisu 

Žiaci spracovali rôzne témy, zo živo-

ta Ľudovíta Štúra, vypracovali pra-

covné listy, napísali eseje... ; PK DEJ 

následne pripravila výstavu najzau-

jímavejších prác. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Kysucké kráľovstvo 

vedomostí a zruč-

ností 

20.11. 

2015 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková, II.D 

Súťaž pre žiakov čadčianskych 

stredných škôl, ktoré organizoval 

Mládežnícky parlament mesta Čadce. 

Súťaž sa skladala z dvoch častí. Prvá 

bola zameraná na vedomosti o našom 

kraji a pozostávala zo štyroch kôl, 

druhá bola zameraná na drôtovanie, 

čiže zručnosti súťažiacich. 

Súťaž expert 1. 12. 

2015 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková, Príma A 

Vypracovanie testu z dvoch súťaž-

ných tém, ktoré si každý súťažiaci 

ľubovoľne zvolí spomedzi ponúknu-

tých tém, medzi nimi boli aj otázky 

z dejepisu a to kategória: Spoločnosť 

kedysi a dnes a Svetobežník. 

Exkurzia na vý-

chodné Slovensko- 

Košice 

16.12. 

2015 

PaedDr. Miroslav 

Trúchlik, Sexta A 

Geograficko- dejepisná exkurzia za-

meraná na mesto Košice, architektú-

ra, významné pamiatky... 

Dejepisná olympiá-

da, okresné kolo, 

Čadca  

9.2. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková, víťazi školského 

kola z Prímy A, Sekundy 

A, Tercie A a Kvarty A. 

Tradičná súťaž konaná v spolupráci 

s IUVENTOU a CVČ Čadca 

Stretnutie dejepisá-

rov žilinského kraja 

2.- 3. 5. 

2016 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková, 

Metodické stretnutie učiteľov žilin-

ského kraja; hlavným prednášajúcim 

bol Viliam Kratochvíl, jeden 

z najvýznamnejších didaktikov deje-

pisu a autor učebníc dejepisu;  centre 

pozornosti bol inovovaný vzdelávací 

program, reforma dejepisu, návrhy 

na zlepšenie, predstavenie moder-

ných trendov o vyučovaní. 

Exkurzia východné 

Slovensko  

19. 5. 

2016 

I. E, II. D 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková, Mgr. Anna Krel-

lová 

Cieľom exkurzie bolo objavovanie 

histórie východného Slovenska. 

Beseda s doc. PhDr. 

Stanislavom Benči-

čom, PhD. 

20.5. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková, Mgr. Eva Mos-

káľová, SED 3, III. C, 

III. D, II. F. Kvinta A 

Počas 4 vyučujúcich hodín sa uvedení 

žiaci zúčastnili na besede s doc. PhDr. 

Stanislavom Benčičom, PhD; v centre 

pozornosti bola prednáška, v ktorej boli 

spomenuté významné historické osob-

nosti a prejavy verbálnej i neverbálnej 

komunikácie; analyzovala sa najmä stu-

dená vojna a symbol bozku u Brežneva, 

Honeckera... 

Vyhodnotenie súťa-

že EUSTORY 

6.6. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková,, žiačky: Monika 

Belejová, Nikola Slivko-

vá, III. D, Daniela Vor-

ková I. E. 

Súťaž z modernej histórie pre študen-

tov stredných škôl, s názvom „Histó-

ria vo fotografiách“ 
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Práca PK OBN sa odvíjala od vopred stanoveného plánu, ktorý bol vytýčený na za-

čiatku školského roka 2015/ 2016. V priebehu roka reagovala PK aj na ponúkané aktivity 

(napr. zapojenie sa do CEP- „Patrí politika do školy?“, písanie esejí do súťaže Sofia 2016 - 

vyhodnotenie prinášame v tabuľke nižšie). Spolupráca členov prebiehala priebežne a podľa 

potreby. 

Plánované činnosti boli splnené (okrem exkurzie do NR SR – problémom bolo vybratie 

vhodného termínu) a navyše boli činnosti doplnené o ponúkané aktivity zo strany rôznych 

inštitúcii a vyzývateľov súťaži (Mladý Európan, ponuka Paneurópskej univerzity...). Hospi-

tačná činnosť prebehla v rámci stanovených zásad. Jej zmysluplnosť sa prejavila v rozhovore 

a analýze využitia v praxi. K zaujímavým aktivitám patril workshop, ktorý usporiadal MPC 

Žilina, ktorého sa zúčastnila vedúca PK OBN Mgr. Eva Moskáľová. pod názvom „ Ako nena-

letieť médiám.“ Materiály a informácie boli okamžite a hlavne úspešne využité v praxi. Stali 

sa súčasťou výučby u členov PK –  Mgr. Evy Moskáľovej, Mgr. Zuzany Gavlásovej a Mgr. 

Gabriely Chalupkovej. Materiály zo školenia PK priebežne poskytne aj ostatným vyučujúcim, 

aby sa mohli využívať na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a etickej výcho-

vy. Úspešnou akciou bolo aj zapojenie SOČ, odbor Ekonomika. Konkrétne žiačky Kvinty A- 

Ema Prívarová a Aneta Gábrišová, následne si Ema Prívarová pripravila aktivity, prezentácie 

pre žiakov prvých a druhých ročníkov 4GY. Cieľom bolo šírenie povedomia o finančnej gra-

motnosti. 

Spolupráca členov PK prebiehala štandardne, podľa vopred stanovených úloh -  Čadmun, 

Európa v škole, Generácia Euro, finančná gramotnosť. Veľmi úzka a plodná spolupráca bola 

medzi PK OBN a PK DEJ pri organizovaní aktivít, napr. s Paneurópskej univerzity prednáška 

na tému „ Netradičné vyučovanie“. Riešil sa aj problém šikany, kde bola spolupráca s viace-

rými predmetovými komisiami. Výsledkom spolupráce boli rôzne besedy s odborníkmi. 

Mnohé problémy boli následne prediskutované počas hodín SPS, NAS a SED. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Boj proti násiliu 

v spoločnosti – 

norganizácia Náruč 

4.9. 2015, 

9.9. 2015 

Sekunda A, Tercia A – 

Mgr. Eva Moskáľová 

Praktické aktivity s pracovníčkou 

Náruče Mgr. Jarmila Majáková 

Slovenské národne 

stredisko pre ľudské 

práva 

21.9. 2015, 

23.9. 2015, 

24.9. 2015 

3. ročník, 4. ročník 

4GY, 4. ročník 5GY, 

Mgr. Eva Moskáľová 

Praktické aktivity, príklady z praxe 

Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva 

Slovenská akadé-

mia informačných 

agentúr 

8.10. 2015 4. ročník 4GY,  

4. ročník 5GY, Mgr. 

Eva Moskáľová 

Štúdium materiálov a informácie 

o štúdiu v zahraničí 

Príprava OĽP v 

kraji 

16.10. 

2015 

Mgr. Eva Moskáľová Školenie 

Účasť na školení: 

EU v praxi- Európ-

ska komisia TISSR 

23.10. 

2015 

Mgr. Eva Moskáľová Školenie 

Príprava projektu: „ 

Patrí politika do 

školy?“ 

26- 27. 10. 

2015 

Mgr. Eva Moskáľová Školenie- príprava na projekt v škole 

Personálna agentúra 3.11. 2015 3. ročník SPS 4GY, 

4. ročník SPS 5GY, 

Mgr. Eva Moskáľová 

Praktické aktivity s psychológom 

Mgr. Zdenka Časnochová 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Aktivity v rámci 

týždňa vedy 

a techniky- filmy 

9. 11. 2015 Mgr. Eva Moskáľová Praktické aktivity s materiálmi 

Boj proti násiliu 

s organizáciou Ná-

ruč 

19. 11. 

2015 

Príma A, Mgr. Eva 

Moskáľová 

Prednáška + praktické aktivity, hry 

so žiakmi Prímy A. 

Práva a povinnosti 

žiakov 

26. 11. 

2015 

Príma A, Mgr. Eva 

Moskáľová 

Projekty žiakov na tému práva 

a povinnosti žiakov Prímy A. 

Diskusné fórum: „ 

Patrí politika do 

školy?“ 

26. 11. 

2015 

Mgr. Eva Moskáľová Školenie 

Centrum pre európ-

sku politiku 

27. 11. 

2015 

Mgr. Eva Moskáľová Školenie 

Školské kolo OĽP 14. 12. 

2015 

Mgr. Eva Moskáľová Testové a ústne kolo žiakov 3. a 4. 

ročníka 4GY. 

Súdne pojednávanie 22.1. 216 Mgr. Eva Moskáľová, 

III.C 

Účasť na pojednávaní súdu v Čadci 

Šikana a jej prejavy 26.1. 2016 Príma A, Mgr. Eva 

Moskáľová , Mgr. 

Gabriela Chalupková 

Prednáška s JUDr. Annou Mozolí-

kovou 

Workshop- proti 

korupcii 

27.1. 2016 Mgr. Eva Moskáľová, 

III.C a III.D 

Workshop s organizáciou Fair- play 

Boj proti násiliu 28.1. 2016 III. D Praktické aktivity s organizáciou 

Náruč 

Exkurzia Okresný 

súd Čadca 

11.2. 2016 Mgr. Eva Moskáľová, 

III.D 

Účasť na súdnom pojednávaní 

CEP- „Patrí politika 

do školy?“ 

14.-15.2. 

2016 

Mgr. Eva Moskáľová, 

SPS 3. ročník 4GY 

a 8GY  

Akcia realizovaná formou worksho-

pu. 

Aktivity organizácie 

Náruč 

15. 2. 2016 Mgr. Gabriela Cha-

lupková, Príma A 

Aktivity zamerané na problém šika-

ny, prevencia voči nej; práca 

s materiálmi. 

Násilie v rodine 5. 4. 2016 Mgr. Eva Moskáľová, 

SPS 4. ročník 5GY  

Workshop venovaný téme násilia 

v rodine 

Finančná gramot-

nosť 

15.4. 2016 Ing. Soňa Jurištová,  

žiaci 5. ročníka a 4. roč-

níka 5GY, Oktáva A, 

IV.C, IV.D, IV.E 

Odborné prednášky na tému finanč-

nej gramotnosti 

Prezentácie SOČ 13. - 15.5. 

2016 

Mgr. Eva Moskáľová, 

žiačka Kvinty A Ema 

Prívarová 

Prezentácie na tému finančnej gra-

motnosti pre žiakov prímy až kvarty 

Zasadnutie Čad-

munu 

22.5. 2016 Mgr. Zuzana Gavlaso-

vá,  vybraní žiaci 5GY 

Modelové zasadnutie OSN na pôde 

školy s témou „The voice of man“- rov-

nosť pohlaví, náboženská tolerancia, 

rasizmus, obchod s bielym mäsom, cen-

zúra. Hlavným zámerom bolo vzbudenie 

záujmu žiakov našej školy ako i žiakov 

partnerských škôl zúčastnených na akcií 

o globálne problémy. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Postavenie žien 27. – 28.5. 

2016 

Mgr. Eva Moskáľová, 

žiaci 3. ročníka 4GY 

Workshop občianskeho združenia 

zameraný na tému Postavenie žien. 

Ako nenaletieť mé-

diám 

30. 5. 2016 Mgr. Eva Moskáľová Školenie na tému ako nenaletieť mé-

diám 

Prednáška z VUB 

banky 

15. 6. 2016 Mgr. Eva Moskáľová, 

žiaci 3 ročníka 4GY 

Prednáška pracovníkov VUB banky, 

rady, odporúčania ako spravovať 

svoje financie. 

Esejistická súťaž  13. – 15.6. 

2016 

Mgr. Eva Moskáľová, 

žiaci 4. ročníka 4GY 

Písanie esejí na tému: „ Prinesie nám 

úspech skutočné šťastie?“ 

PK GEG pracovala v školskom roku 2015/2016 podľa plánu vypracovaného vedúcou 

PK PaedDr. Annou Zeljenkovou. Úlohy, ktoré si PK stanovila, sa podarilo naplniť.  A to kon-

krétne: pravidelné stretnutia členov PK GEG za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu; spolupráca s koordinátorom pre ŠkVP pri tvorbe iŠkVP; skvalitnenie systému kon-

troly formou hospitácií, ako i vzájomných stretnutí a diskusie s jednotlivými členmi PK; pre-

pracovanie zadaní maturitných tém v zhode s cieľovými požiadavkami; príprava a účasť žia-

kov na geografickej olympiáde; zavádzanie nových metód a didaktickej techniky vo výučbe 

geografie – využívanie interaktívnej tabule, pomôcok; príprava žiakov na úspešné zvládnutie 

maturitnej skúšky; spolupráca s inými PK a koordinátorom environmentálnej výchovy – or-

ganizácia Dňa Zeme; príprava žiakov na spoločnú súťaž s OA Čadca – „Trash Game“; orga-

nizácia exkurzií; účasť žiakov na medzinárodnej konferencii – Poľský Těšín – Obnoviteľné 

zdroje energií; vytvorenie „facebookovej“ stránky – Geografia na Gymnáziu J.M. Hurbana 

pod správou Mgr. Lukáša Jurgu. 

Všetci členovia PK pracovali v súlade s plánom PK geografie, nevyskytli sa žiadne závažné 

pochybenia, ktoré by si vyžadovali metodické stretnutia či upozornenia, akékoľvek návrhy  a 

pripomienky sa riešili sa spoločných stretnutiach členov PK GEG. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Exkurzia – Bratisla-

va, SHMU 

28.10. 

2015 

Mgr. Lukáš Jurga, 

Mgr. Slavomír Švan-

cár, I.C, I.D 

Exkurzia do hlavného mesta spojená 

s prednáškou a prezentáciou 

v Slovenskom hydrometeorologic-

kom ústave 

Exkurzia - Košice 16 .12. 

2015 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik, Sexta A 

Exkurzia do metropoly východu – 

Košíc – geograficko – historické 

súvislosti 

Medzinárodná kon-

ferencia – Poľský 

Těšín 

15.5. 2016 PaedDr. Anna Zeljen-

ková, Pa-

edDr. Miroslav Truch-

lik, I.F, I.G  

Obnoviteľné zdroje energií - konfe-

rencia 

Trash game 22.4. 2016 PaedDr. Anna Zeljen-

ková, I.F, I.G, Kvinta 

A 

Súťaž pre žiakov pri príležitosti Dňa 

Zeme v spolupráci s Obchodnou 

akadémiou Dušana Metoda Janotu v 

Čadci 

 



 

 

 

 

23 

Výchovy: etická (ETV), náboženská (NBV), výtvarná (VYV), hudobná 

(HUV), umenie a kultúra (UKL), výchova umením (VUM) 

Do PK VÝCHOVY patria učebné predmety: umenie a kultúra, výtvarná výchova, hu-

dobná výchova, výchova umením, etická výchova, náboženská výchova. Ich činnosť je veľmi 

bohatá a rôznorodá. PK využíva medzipredmetové vzťahy, spoluprácu s kultúrnymi inštitú-

ciami v okrese aj mimo okres. PK výchovy splnila všetky uvedené úlohy z Plánu práce na 

školský rok 2015/2016. Predmet UKL začali vyučovať aj noví učitelia, ktorí konzultovali s 

vedúcou PK obsahové a výkonové štandardy, vyučovací proces a problémy s využitím ITK na 

vyučovaní a nedostatkom učebníc. V prvom ročníku sme vyhľadávali talentovaných žiakov z 

oblasti umenia, zapájali  žiakov  do súťaží a projektov. Členovia PK sa stretávali podľa potre-

by. Na ostatnom stretnutí PK sa dohodli, že navrhnú klasifikáciu predmetov: výtvarná výcho-

va, hudobná výchova a výchova umením. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

UKL, VUM 

Kysucký mikrofón október 2015 Mgr. Eva Kubalová, 

Mgr. Alena Nemco-

vá 

Okresná súťaž mladých moderátorov 

projekt  Chráňme 

deti pred násilím 

 Mgr. Alena Nemco-

vá 

Výtvarný  projekt Naša škola náš hrad  

Exkurzia SND september 

2015 

Mgr. Eva Kubalová, 

výber žiakov 

Odborná prednáška o dramaturgii 

a prevádzke v divadle 

s Mgr. Art. Kristínou Letenayovou, 

vedúcou umeleckej prevádzky 

Exkurzia Košice december 

2015 

Mgr. Eva Kubalová, 

 III. G 

Umelecké pamiatky a Košický zlatý 

poklad 

Návšteva filmo-

vých predstavení v 

Čadci 

december 

2015 

Mgr. Eva Kubalová, 

Mgr. Vlasta Slaziní-

ková 

Filmové predstavenia: Dáma 

v zlatom, Joe 

Novoročný kon-

cert 2016 

január 2016 Mgr. Eva Kubalová Tradičný školský Novoročný koncert, 

koncert citátov a múdrosti 

Beseda Média 

a spoločnosť 

s Antonom Lauče-

kom  

január 2016 Mgr. Eva Kubalová  Organizované Kysuckou knižnicou 

Účasť študentov  

na Palárikovej 

Rakovej  ako Po-

rota mladých 

27.-29. 4. 

2016 

Ivana Hlubinová (Ok-

táva A), Nikola Vlčko-

vá (III.G),Aneta Šteini-

gerová (III.G), Nikola 

Kvašňovská (III.G),  

Juraj Zborovančík 

(V.F), Mgr. Eva Kuba-

lová 

Organizované podujatie Kysuckým 

kultúrnym strediskom v Čadci – Palá-

rikova Raková - národná súťažná pre-

hliadka ochotníckych súborov; naši 

študenti navrhovali Cenu Kysuckej 

kultúrnej nadácie, ktorú získalo pred-

stavenie Múdry Maťko a blázni. 

Fotografická súťaž 

v Dome kultúry v 

Čadci 

apríl 2016 Margaréta Majáková 

(III.E) – 1. miesto 

Daniel Minárik – 3. 

miesto (Oktáva A) 

Fotografická súťaž neprofesionálnej 

tvorby AMFO Čadca 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Projekt Naša škola 

– náš hrad 

december 

2016 

Mgr. Alena Nemco-

vá, Tercia A 

Súťaž, ktorú vyhlásilo Národné koor-

dinačné stredisko pre riešenie prob-

lematiky násilia na deťoch v spolu-

práci s Centrom Slniečko,n.o. (člen 

Koalície pre deti); jej cieľom je pri-

blížiť logo komunikačnej kampane o 

problematike násilia páchaného na 

deťoch a šíriť existenciu webovej 

stránkywww.detstvobeznasilia.gov.sk. 

NBV/ ETV 

Zbierka oblečenia 

pre DD v Turzov-

ke 

november  

2015 

Mgr. Anna  Krellová Charitatívna akcia, ktorej cieľom bolo 

pomôcť deťom v DD 

Zbierka Biela pas-

telka 

24.9. 2015 Mgr. Anna Krellová, 

žiaci z III. E 

Finančná zbierka pre Úniu nevidia-

cich a slabozrakých v Čadci 

Program ku Dňu 

nevidiacich 

a slabozrakých v 

Čadci 

12.11.2015 Mgr. Anna  Krello-

vá, výber študentov 

V  rámci spolupráce s Úniou nevidia-

cich a slabozrakých sme pripravili 

kultúrny program, ktorým sme im 

spríjemnili tento deň. 

Kampaň Červená 

stužka 

1.12. 2015 Mgr. Anna Krellová, 

výber žiakov 

V rámci tejto kampane sa konali pre-

zentácie na tému HIV/AIDS pre prvé 

ročníky, Živá stužka , týždeň nosenia 

červenej stužky na celej škole. 

Mikuláš 

v Oščadnici 

v Ústave soc. sta-

rostlivosti Slnieč-

ko 

4.12. 2015 Mgr. Anna Krellová, 

 výber žiakov 

V rámci spolupráce pripravujeme pre 

klientov ústavu program, mikulášske 

baličky so sladkosťami a hračky, kto-

ré priniesli do školy naši študenti, čím 

sa podporuje ich prosociálne správa-

nie. 

Adopcia srdca september, 

október 2015 

Mgr. Anna Krellová, 

prvé a druhé ročníky 

4GY a 5GY, kvinta 

a sexta 8GY 

Vďaka našej finančnej podpore, Mi-

lena z Brazílie môže navštevovať  

základnú školu. 

Postupová súťaž 

Biblická olympiá-

da 

 Mgr. Anna Krellová, 

20 žiakov 

Postupujúci študenti: Michal Kubinec, 

Peter Krkoš, Patrik Honíšek, ktorí 

získali 2. miesto v dekanátnom kole  

Valentínsky predaj 

koláčov 

13. 2. 2016 Mgr. Anna  Krellová Tradičné školské podujatie, tohtoroč-

ný zisk 435 eur bol darovaný rodinám 

v hmotnej núdzi a na podporu ďalších 

charitatívnych projektov. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

VYV, HUV 

Detský spevácky 

zbor RADOSŤ 

 Mgr. Tatiana Vagá-

ňová 

Vystupoval na Vianočnej besiedke 

a Novoročnom koncerte 

Nakresli si betle-

hem 

december 

2015 

Mgr. Tatiana Vagáňo-

vá 

Ocenení: Dominik 

Ďurnek, Miriam 

Shwarcová, Petronela 

Brhelová 

11. ročník medzinárodnej  

slovensko-poľskej výtvarnej súťaže 

Doprava očami 

detí 

máj 2016 Mgr. Tatiana Vagá-

ňová, žiaci prímy a 

sekundy 

Výtvarná súťaž, ktorú zastrešuje CVČ 

Čadca. 

Olympijské hry máj 2016 Mgr. Tatiana Vagá-

ňová, žiaci prímy a 

sekundy 

Výtvarná súťaž, ktorú organizuje 

Olympijský klub Kysuce. 

 

Najprestížnejšou akciou v školskom roku ako tradične bol Novoročný koncert 2016, 

ktorý sa uskutočnil v netradične vyzdobenej aule Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čad-

ci 22. januára 2016. Bol to v poradí ôsmy novoročný koncert, ktorý dostal názov  Koncert 

múdrostí a bol pripravený pre rodičov, učiteľov, študentov a priateľov školy. Za scenár, réžiu 

a celkovú dramaturgiu koncertu bola zodpovedná  vedúca PK výchovy Mgr. Eva Kubalová. 

Jej umelecké zámery sa s veľkým úspechom podarilo zrealizovať vďaka všetkým účinkujú-

cim. Moderátorkou bola maturantka Miriam Slezáková. Hlavným hosťom bol bývalý absol-

vent gymnázia, operný spevák Martin Koza. 

Účinkovali aj ďalší maturanti: speváčka Lenka Lašová, klaviristka Zuzana Václaviko-

vá, tanečnice zo IV. E a technici Timotej Devečka a Vladislav Pavlus. Spevácky zbor Radosť 

pod vedením Mgr. Tatiany Vagáňovej pozdravil všetkých Novoročnou piesňou, ktorá zaznela 

v úvode aj v závere programu. Medzi ďalších účinkujúcich patrili žiaci: Katarína Dominová a 

Rebeka Dominová - klavír, Denis Dubjel - digitálny akordeón, Laura Šamajová - husle, Lenka 

Lašová, Dominika Rovňanová - spev, Zuzana Václaviková - klavír, Alexandra Matáková a 

Jarmila Povrazníková - spev, Peter Prívara - štvorradová heligónka, vokálna skupina - Lenka 

Lašová, Dominika Rovňanová,  Daniela Lašová, Natália Rotková, Soňa Gáborová, Veronika 

Bystřická, Martin Kršák - akordeón, básne recitovali  Lucka Galambošová  a Adam Herman, 

ľudový tanec - Andrea Gašperová, Kristína Romanová, Eva Lašová, Katarína Sobolová ,Soňa 

Tvrdíková a opäť Lenka Lašová. V programe vystúpili aj učiteľia ĽŠU Mgr. Irina Školníková 

a Arpád Hollmann a videoprojekciu zabezpečoval Marián Hanko, pracovník Domu kultúry v 

Čadci. 

 Estetickú úpravu interiérov školy pri rôznych školských i mimoškolských akciách spo-

ločne so žiakmi veľmi citlivo dlhodobo realizuje Mgr. Eva Kubalová.  

Prírodovedné predmety: matematika (MAT), informatika (INF), fyzika 

(FYZ),  chémia (CHE), biológia (BIO) 

Činnosť PK matematiky pod vedením Mgr. Jany Nečedovej počas celého školského 

roka pracovala podľa vopred vypracovaného plánu práce. Každý člen predmetovej komisie 

mal pridelené aktivity a súťaže, ktorým sa počas celého školského roka venoval. Spoločné 

zasadnutia členov PK MAT sa uskutočnili podľa plánu práce PK 4-krát. Okrem plánovaných 
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zasadnutí sa členovia PK stretávali často a diskutovali o metodických problémoch, vytvárali 

učebné osnovy pre voliteľné predmety z MAT podľa iŠkVP. Počas celého školského roka 

prebiehali vzájomné hospitácie medzi členmi PK. Žiaci boli zapojení do nasledovných súťaží: 

Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pytagoriáda, MAKS, Pangea. Nepodarilo sa 

nám vytvoriť dostatočne kvalitný 5 – členný tím, ktorý bol podmienkou pre súťaž Náboj. 

Počas týždňa vedy a techniky pripravila predmetová komisia pre žiakov súťaž o najlepší ma-

tematický vtip. Žiaci kreslili karikatúry, vymýšľali mat. vtipy, zábavné hlavolamy a slovné 

úlohy. 

Dôraz pri vyučovaní matematiky kládli vyučujúci na rozvoj finančnej a čitateľskej gramot-

nosti. Žiaci prvého ročníka 4 –roč., 5 – roč. štúdia a kvinty si v kapitola Elementárna finančná 

matematika osvojili základné ekonomické pojmy (úrok, úroková miera, faktúra, daňové pri-

znanie,...), porovnávali výhodnosť pôžičiek a úverov rôznych bánk, ...   Žiačka Ema Prívarová 

(kvinta A) si pripravila zaujímavú prednášku na tému "Finančná matematika", kde sa venova-

la pôžičkám, úverom a sporeniu. 

Počas dňa otvorených dverí si žiaci sekundy A pripravili pre budúcich žiakov prímy rôzne 

spoločenské hry. Vytvorili si vlastné hracie polia, pravidlá a spoločne s budúcimi kamarátmi 

strávili príjemné popoludnie.  

 PK INF tvoria štyria učitelia: Mgr. Dušan Babušík, Mgr. Jozef Bobek, 

Ing. Alexander Kubáni a vedúca PK Ing. Anna Sekáčová. Členovia PK sa stretávali podľa 

potreby a plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce. V mimoškolskej činnosti sa žiaci už tradič-

ne zapojili do informatickej súťaže iBobor. Nedarí sa nám zapojiť žiakov do korešpondenč-

ného seminára v programovaní a do olympiády v programovaní  nakoľko tieto úlohy vyžadu-

jú dlhodobú systematickú prípravu. Úlohy v týchto súťažiach nie sú ľahké a úroveň vedo-

mostí žiakov v predmete informatika klesá. Je to dôsledok toho, že k nám prichádzajú žiaci 

zo ZŠ, v ktorých vyučovanie informatiky je žalostné, čo sa odráža na ich vedomostiach. Vy-

učujúci na hodinách informatiky rozvíjali čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov.  

Všetci členovia PK sa aktívne podieľajú  na úlohách vyplývajúcich z plánu práce a na 

ďalších úlohách podľa požiadaviek vedenia školy. Hospitačnú činnosť vykonali Ing. Anna 

Sekáčová a Mgr. Jozef Bobek. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Týždeň vedy a 

techniky 

13.11. 

– 

26.11. 

2015 

Ing. Anna Sekáčová, 

Kvarta A, Sekunda A 

Prednáška o histórii počítačov. 

iBobor 9. 11– 

13.11. 

2015 

Mgr. Dušan Babušík 

(príma – sexta 8GY, 1. 

– 4. ročník 4GY) 

Súťaž informatický bobor 

 

Odstráň obezitu 16.11. 

2015 

Ing. Anna Sekáčová, 

Sexta A 

Prezentácia o zdravej výžive spoje-

ná s ochutnávkou zdravých produk-

tov (pripravila Ing. Anna Sekáčo-

vá). 

Stretnutie nielen s 

robotmi 

26.11, 

2015 

Ing. Alexander Kubáni, 

vybraní žiaci V.F 

a V.G 

Prezentácia práce s robotmi žiakmi 

našej školy (piataci bilingválnej 

sekcie) žiakom 8GY našej školy. 
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Plnenie úloh PK fyziky pod vedením RNDr. Slávky Královej naplánované pre školský 

rok 2015/2016 boli v prevažnej miere splnené, vyučujúci absolvovali hospitácie u kolegov, 

pripravovali žiakov na fyzikálne súťaže. V priebehu roka sa uskutočnili 4 zasadnutia PK, ale 

vzhľadom na to, že sme len piati členovia PK, riešili sme všetky podnety priebežne. Z dôvo-

du časovej tiesne sme nezorganizovali návštevu Krajiny vĺn a Kysuckej hvezdárne.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Noc výskumníkov 25.9. 

2015 

Mgr. Jana Nečedová,         

Sekunda A 

Fyzikálne pokusy - ukážky rôznych 

fyzikálnych javov, ich využitie v 

modernej technike. 

Centrum populari-

zácie fyziky 

13.11. 

2015 

Mgr. Pavol Olešňan, 

RNDr. Slávka Králová 

3.ročník 4GY a 5GY 

Demonštračné pokusy na tému 

svetlo, svetlo vo vesmíre, optika 

okolo nás. 

Závod Volskswa-

gen 

13.11. 

2015 

Mgr. Pavol Olešňan, 

RNDr. Slávka Králová 

3.ročník 4GY a 5GY 

Návšteva na prevádzke - motivácie 

pre štúdium technických odborov. 

Master Classes 11.2. 

2016 

Monika Zemaníková 

(III.E),  Mária Krutá-

ková (III.C),  

Jakub Markuliak 

(III.C), Matúš Papajčík 

(Oktáva A) 

Seminár - medzinárodná akcia, 

zameraná na najnovšie objavy vo 

fyzike častíc, spojená s praktickým 

meraním. 

Svet techniky  Sekunda A Ostrava - exkurzia na interaktívnej 

výstave s možnosťou vyskúšať si 

rôzne zariadenia. 

 

 Úlohy vyplývajúce z plánu práce PK chémie pod vedením RNDr. Anny Kozovej sa 

plnili priebežne počas celého školského roka 2015/2016. Zasadnutia PK boli uskutočnené 

podľa plánu a podľa potreby. Talentovaní žiaci boli pripravovaní na riešenie úloh CHO kat. D 

a B a v SOČ v odbore chémia. Na škole boli realizované 2 krúžky z chémie, kde okrem iného 

boli pripravovaní maturanti na úspešne zvládnutie prijímacích pohovorov na vysoké školy. 

Z naplánovaných exkurzií sa PK chémie podarilo uskutočniť exkurziu v závode na výrobu 

a opracovanie skla v Lednickom Rovnom so žiakmi seminára z chémie 4. ročník 5GY. Ostat-

né naplánované exkurzie sa nepodarilo splniť z dôvodu nedostatočného záujmu žiakov, prí-

padne z časových a prevádzkových dôvodov poskytovateľa a našich možností. Počas školské-

ho roka členovia PK chémie uskutočnili niekoľko vzájomných hospitácií. V 1.ročníku 4GY 

a kvinte 8GY bola napísaná porovnávacia písomka z výpočtov z chémie (Kvinta A -1,23 ; 1.D 

– 1,65; 1.C – 1,49; 1. E – 1,29). V tomto školskom roku boli  objednané nové chemikálie a 

pomôcky pre chemické laboratórium RNDr. Annou Kozovou a Ing. Jaroslavou Zemanovou. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Lednické Rovné - 

exkurzia 

21.10. 

2015 

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD., RNDr. Anna 

Kozová, SEC 4.ročník 

5GY 

Exkurzia zameraná na priblíženie 

žiakom výroby sklených predmetov, 

ich úprava, pieskovanie. 

Deň otvorených 

dverí na bilingvál-

nej sekcií 

 Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD., SEC 4.ročník 

5GY 

Otvorená hodina – ukážka priebehu 

vyučovacej hodiny na slovensko-

anglickej bilingválnej sekcií. 

Deň otvorených 

dverí  8GY 

9.2. 2016 RNDr. Anna Kozová, 

Kvarta A 

Otvorené hodina - prezentácia poku-

sov a práce v chemickom laborató-

riu. 

 

PK biológie pracovala v školskom roku 2015/2016 podľa plánu vypracovaného vedú-

cou PK BIO PaedDr. Annou Zeljenkovou. Úlohy, ktoré si PK stanovila, sa podarilo naplniť 

a to konkrétne: pravidelné stretnutia členov PK BIO za účelom skvalitnenia výchovno-

vzdelávacieho procesu; skvalitnenie systému kontroly formou hospitácií, ako i vzájomných 

stretnutí a diskusie s jednotlivými členmi PK; prepracovanie zadaní maturitných tém v zhode 

s cieľovými požiadavkami z biológie; príprava a účasť žiakov na biologickú olympiádu; prí-

prava a účasť žiakov na geologickú olympiádu; vedenie geologického krúžku; obnova geolo-

gickej zbierky a jej doplnenie; zavádzanie nových metód a didaktickej techniky vo vyučovaní 

biológie – využívanie interaktívnej tabule, pomôcok; príprava žiakov na úspešné zvládnutie 

maturitnej skúšky; spolupráca s inými PK a koordinátorom environmentálnej výchovy – or-

ganizácia dňa Zeme; Mladý záchranár – krúžok pod vedením RNDr. Antona Fidesa; organi-

zácia prednášok – prvá pomoc, gynekologické vyšetrenie, riziká obezity, epidemiológia; im-

plementácia POP pre školský rok 2015/2016. 

PK BIO sa nepodarilo uskutočniť viaceré z plánovaných  exkurzií – pre nedostatok času a  pre 

súčasnú nepokojnú politickú a bezpečnostnú situáciu v Európe 

Všetci členovia PK pracovali v súlade s plánom PK biológie. Návrhy a pripomienky sa riešili 

sa spoločných stretnutiach členov PK prípadne boli uskutočnené metodické stretnutia s kon-

krétnymi vyučujúcimi (Mrg. Zuzana Straková, Mgr. Zuzana Gunčágová). 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Prednáška pre diev-

čatá – Gynekologic-

ké vyšetrenie 

14.10. 

2015 

Mgr. Irena . Kopásková, 

prednášajúce – študentky 

medicíny, žiačky  3. roč. 

Prednáška pre žiačky 

o gynekologickom vyšetrení, jeho 

priebehu a potrebe. 

Riziká obezity 16.11. 

2015 

Ing. Anna Sekáčová – 

prednášajúce – žiačky 

Sexty A, žiaci Kvinty A, 

a prvého ročníka 5GY 

Prednáška o problémoch súvisiacich 

s obezitou a nesprávnym, či nezdravým 

stravovaním, ukážky vhodného celozrn-

ného pečiva. 

Prednáška – prvá 

pomoc, resuscitácia 

11.12. 

2015 

Mgr. Lukáš Jurga, pred-

nášajúci – študent medi-

cíny – Jakub Papaj, žiaci 

I.D, žiaci seminára 3. 

ročníka 4GY 

Prednáška o včasnej prvej pomoci, 

správnych postupoch, resuscitácii. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Prednáška - epide-

miológia 

9. 6. 

2016 

PaedDr. Anna Zeljen-

ková,  

koordinátorky – pra-

covníčky epidemiológie 

Čadca 

III.F, III.G 

Prednáška, debata na tému potreby 

a nevyhnutnosti očkovania ako pre-

vencie šírenia nákaz. 

 

Škole sa dlhodobo darí úspešne realizovať úlohy vyplývajúce z koncepcie environ-

mentálnej výchovy a vzdelávania. Seminárne práce s ekologickou tematikou a zapájanie sa 

žiakov do rôznych ekologických projektov, sú toho dôkazom.  

K modernizácií a skvalitneniu vyučovania prírodovedných predmetov prispela mož-

nosť vyučovať v multimediálnej učebni s interaktívnou tabuľou a počítačovou technikou 

v hlavnej budove školy, tiež inštalovanie interaktívnych tabúľ v odborných učebniach bioló-

gie, chémie a fyziky ako aj celková rekonštrukcia chemického, fyzikálneho a biologického 

laboratória a taktiež biologicko-chemického laboratória v bilingválnej sekcii našej školy. 

Telesná výchova (TSV) 

Predmetová komisia TSV pracovala v súlade s úlohami vyplývajúcimi z plánu práce 

školy na školský rok 2015/2016 a priebežne ich realizovala počas školského roka. Podujatia a 

športové akcie, ktoré si PK naplánovala, boli splnené v závislosti od priestorových podmienok 

telocviční (obnova náterov a malieb vo veľkej športovej telocvični, malej gymnastickej teloc-

vični a šatniach). Hospitačná činnosť bola realizovaná v rámci možností PK TSV. Členovia 

predmetovej komisie sa pravidelne stretávali v dostatočnom predstihu pred plánovanými ak-

ciami (lyžiarsky, plavecký kurz, účelové cvičenia...) a aktuálne riešili úlohy, ktoré im zadalo 

vedenie školy. Exkurziu sa nepodarilo uskutočniť pre veľké množstvo športových podujatí na 

pôde školy ako aj mimo nej. 

Kontinuálne vzdelávanie, ktoré bolo naplánované sa podarilo ukončiť 

Mgr. Slavomírovi Švancárovi – Plávanie v školskej a športovej výchove. Ostatní členovia PK 

TSV neabsolvovali žiadne vzdelávanie.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Cyklo Gymo 

Tour 2015 

18.9. 2015 Mgr. Ingrid Mikovčáková, 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

PaedDr. Anna Zeljenková, 

RNDr. Anna Kozová, Pa-

edDr. Miroslav Truchlik, 

Mgr. Lukáš Jurga, Mgr. Eva 

Kubalová, Mgr. Martin 

Skotnický, Mgr. Stanislava 

Barajová, žiaci 4GY, 8GY 

a 5GY  (190) 

Akcia realizovaná v rámci 

výzvy Týždeň mobility -

cyklotúra žiakov 

a pedagógov školy Čadca- 

Krásno nad Kysucou – No-

vá Bystrica a späť. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Futsalový Miku-

lášsky turnaj 

4.11. 2015 Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Slavomír Švancár, 

žiaci jednotlivých ročníkov 

Gymnázia J.M. Hurbana 

v Čadci (68) 

Futsalový turnaj žiakov 

školy 

Volejbalový tur-

naj 

17.12. 2015 Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Magdaléna Baňáková, 

žiaci jednotlivých ročníkov 

Gymnázia J.M. Hurbana 

v Čadci (98) 

Mix volejbalový turnaj žia-

kov školy 

 

Vianočný florba-

lový turnaj 

22.12. 2015 Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Slavomír Švancár, 

výber žiakov (53) 

Florbalový turnaj 

Skokan roka november, 

december 

2015 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková,. 

žiaci prímy – kvinty 8GY 

Skok do diaľky z miesta 

Nákup športo-

vých potrieb  

priebežne 

počas škol-

ského roku 

Mgr. Roman Ondruška Vyhľadávanie najlepšej ceno-

vej ponuky, komunikácia 

s dodávateľom a samotná ob-

jednávka materiálu. 

Lyžiarsky vý-

chovno – výcvi-

kový kurz 

8.2.- 12.2. 

2016 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Slavomír Švancár, 

Mgr. Tatiana Vagáňová, 

Mgr. Dana Bazelidesová, 

1. ročník 4GY 

Zimné športy: lyžovanie 

a snowbording, stredisko 

Veľká Rača Oščadnica, 

zúčastnených 72 žiakov 

Lyžiarsky vý-

chovno – výcvi-

kový kurz 

15.2. – 19.2. 

2016 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Slavomír Švancár, 

Mgr. Tatiana Vagáňová, 

Mgr. Dana Bazelidesová,  

RNDr. Mária Rovňaníková 

I.F, I.G, Tercia A, Kvinta A 

Zimné športy: lyžovanie 

a snowbording, stredisko 

Veľká Rača Oščadnica, 

zúčastnených 78 žiakov 

Plavecký zdoko-

naľovací kurz  

15.3., 16.3., 

17.3., 9.5.,  

10.5. 2016 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Slavomír Švancár, 

Mgr. Magdaléna Baňáková 

2. ročník 4GY 

Letné športy: plavecký zdo-

konaľovací kurz, Mestská 

plaváreň Čadca, zúčastne-

ných 68 žiakov 

Plavecký zdoko-

naľovací kurz 

11.4., 12.4., 

13.4., 30.5., 

31.5. 2016 

 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Magdaléna Baňáková 

II.F, II.G, Sexta A 

Letné športy: plavecký zdo-

konaľovací kurz, Mestská 

plaváreň Čadca, zúčastne-

ných 70 žiakov 
Volejbalový turnaj 23.3. 2016 maturanti 4GY, maturanti 

5GY, pedagógovia a rodičia 

školy 

Rozlúčkový volejbalový turnaj  

s maturantmi školy; 

zúčastnených 40 osôb 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Dopravná súťaž  

„Na bicykli bez-

pečne“ 

28.4. 2016 Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Príma A 

Výtvarná súťaž žiakov – 

pohľad detí na bicykel pro-

stredníctvom výtvarných 

prác 

Kurz ochrany 

života  a zdravia 

23.5. – 25.5. 

2016 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Slavomír Švancár, 

Mgr. Magdaléna Baňáková, 

3. ročník 4GY a 5GY 

Teoretické a praktické 

oboznámenie žiakov 

s jednotlivými témami so 

zdravotnej prípravy, civilnej 

ochrany a topografie. 

Deň detí 

a olympijsky deň 

3.6. 2016 Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Príma A, Tercia A, Sekunda 

A,  Kvarta A, Kvinta A 

 

 

Športové súťaže v rámci 

olympijského dňa; najlepší 

boli odmenení propagač-

nými materiálmi od Olym-

pijského výboru Slovenska. 

Kurz ochrany 

života  a zdravia 

– účelové cviče-

nia 

28. – 29.6. 

2016 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominka Vanáková, 

Mgr. Slavomír Švancár, 

Mgr. Magdaléna Baňáková, 

triedni učitelia,  

príma – sexta 8GY, 1. a 2. 

ročník 4GY a 5GY 

Teoretické a praktické 

oboznámenie žiakov 

s jednotlivými témami so 

zdravotnej prípravy, civilnej 

ochrany a topografie. 

 

Účasť členov PK na vzdelávacích podujatiach 

V súlade so zákonom č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mnohí pedagógovia školy zúčas-

tnili rôznych foriem vzdelávania podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania Gymnázia Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci na školský rok 2015/2016 (viď bod h správy). Mali možnosť si 

v rámci profesijného rastu prehlbovať a rozširovať svoje profesijné kompetencie prostredníc-

tvom akreditovaných vzdelávacích programov.  

Formy samokontroly a kontroly 

V školskom roku 2015/2016 sme sa naďalej zameriavali na skvalitňovanie činnosti 

učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, zisťovali sme využívanie odbornej literatúry, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky. Základom každodennej výmeny skúseností a po-

moci nielen medzi skúsenejšími a začínajúcimi vyučujúcimi, ale celkovo medzi vyučujúcimi 

navzájom, sú hospitácie a to nielen hospitácie uvádzajúcich pedagógov, vedenia školy 

a vedúcich PK, ale aj kolegov navzájom. Viedlo ich k tomu zavádzanie nových výchovno-

vzdelávacích metód a pomôcok. Najmä vzájomné hospitácie v jazykovom laboratóriu, či 

v multimediálnej učebni tvorili základ získavania nových kompetencií.  

Porovnávacie vedomostné testy z jednotlivých predmetov majú trvalé miesto v práci 

PK. Výsledky testov dávajú vyučujúcim spätnú väzbu o práci, zároveň im umožňujú koordi-
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novať vzájomnú spoluprácu. Kontrolná činnosť sa zameriava na efektívne zavádzanie inova-

tívnych metód a foriem výučby, na elimináciu memorovania, ktoré by mal nahradiť tréning 

a rozvoj kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. 

Kontrolná činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese bola v súlade s Pedagogicko-

organizačnými pokynmi na školský rok 2015/2016 zameraná na úroveň rozvíjania kľúčových 

kompetencií detí a žiakov. 

 Účinnosť kontrolnej činnosti školy sa zvyšovala dôslednou analýzou zistení, konkrét-

ne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. 

 Kontrolná činnosť v školskom roku 2015/16 prebiehala v súlade  s Pedagogicko-

organizačnými pokynmi pre školský rok 2015/16 a podľa mesačného plánu kontrolnej činnos-

ti. Zvýšená pozornosť bola venovaná hospitačnej činnosti, kde okrem vedenia školy, hospito-

vali vyučujúci navzájom. Vyučujúci absolvovali počas šk. roku 2 hospitácie u kolegov a vyu-

čujúcich iných predmetov.  Po každej hospitácii nasledoval rozbor vyučovacej hodiny formou 

diskusie a vecných pripomienok. Cieľom hospitačnej činnosti bolo skvalitnenie výchovno-

vyučovacieho procesu, pozornosť bola  zameraná najmä na prácu v multimediálnych učeb-

niach, ďalej na používanie pomôcok, uplatňovanie metódy CLIL v bilingválnom vyučovaní, 

implementovanie prierezových tém do vyučovacieho procesu(FG),  na učiteľa ako riadiaceho 

činiteľa vyučovacej hodiny, vzťah učiteľa a žiakov, hodnotenie žiakov, skupinovú 

a projektovú prácu a prácu s pracovnými listami, ktoré pripravujú jednotliví vyučujúci. Koor-

dinovaná činnosť pedagógov viedla žiakov k samostatnému mysleniu, rozvoju kompetencií 

a eliminovaniu memorovania. 

V rámci jednotlivých PK prebiehali porovnávacie testy, ktoré boli následne vyhodnotené 

a prediskutované, prijaté opatrenia boli zamerané na zlepšenie  výsledkov žiakov.  

Kontrolná činnosť prebiehala i v oblasti záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa konala 

v poobedných hodinách. Vedenie školy venovalo zvýšenú pozornosť dodržiavaniu pokynov 

pre záujmovú činnosť, jej pravidelnej realizácii, aktívnej účasti žiakov a ich úspechom 

v jednotlivých oblastiach činnosti(napr. strelecký krúžok, jazykové krúžky, prírodovedné 

a športové). 

 

Spolupráca s predmetovými komisiami 

Spolupráca vedenia školy s vedúcimi PK a so všetkými členmi PK bola napriek množ-

stvu úloh na veľmi dobrej pracovnej úrovni. Vedenie školy sa s vedúcimi PK stretávalo na 

pravidelných pracovných poradách a tým ich zapájalo do riadiaceho procesu školy. Spoluprá-

ca sa zintenzívnila v čase tvorby, ale aj úprav školského vzdelávacieho programu, plánu práce 

školy, plánu kontinuálneho vzdelávania, ale aj pri organizovaní školských a mimoškolských 

akcií. Spoločne sledovali aktuálne odborné informácie, ktoré sa týkali inovačných komplex-

ných metód a edukačných programov. 

Všetky mimoriadne aktivity školy sú zaznamenané v kronike, v kalendári a foto-

kronike školy (Mgr. Ingrid Mikovčáková, PaedDr. Anna Zeljenková, Mgr. Martina Kováči-

ková, Mgr. Dominika Vanáková).  

V priebehu školského roku mnohí učitelia z jednotlivých PK reprezentovali školu ako 

predsedovia alebo členovia odborných komisií v rôznych okresných a krajských súťažiach 

a na konci školského roka – už tradične - ako predsedovia alebo členovia predmetových matu-

ritných komisií. Vzájomná výmena skúseností viedla k zvyšovaniu kvality vyučovacieho pro-

cesu. 
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Práca koordinátorov 

Vedenie školy sa snažilo vytvárať priaznivé podmienky na prácu koordinátorov, ktorí 

vykonávajú špecializované činnosti.  

V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Vyhláškou MŠ SR č. 437/ 2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 

pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

a s Vyhláškou MŠ SR č. 445/ 2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pracovali v škole koordinátori 

pre uvedené činnosti a podujatia, či súťaže. 

Výchovná poradkyňa 

Úlohy výchovného poradcu RNDr. Mária. Rovňaníková plnila priebežne vzhľadom na 

aktuálnosť problémov. Žiaci a ich rodičia ako aj absolventi využívali služby  výchovného 

poradcu najmä vo výchovnej oblasti a v oblasti profesionálnej orientácie, pri výbere možností 

ďalšieho štúdia. Práve preto je bol vytvorený dostatočný priestor na výkon činnosti prispôso-

bením týždenného rozvrhu hodín.  Aktuálne informácie z tejto oblasti poskytovala formou 

individuálnych konzultácií, na zasadnutiach Rady rodičov, v triednych kolektívoch a na in-

formačnej nástenke.  

Žiakov maturitných ročníkov informovala o možnostiach návštev veľtrhov pomaturitného 

vzdelávania a prípravných kurzov na VŠ, o termínoch podávania prihlášok a náplní prijíma-

cích skúšok na VŠ, sprístupňovala zástupcom VŠ prezentácie týchto inštitúcií na pôde školy, 

zároveň v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci poskytovala žiakom 

informácie o situácii na trhu práce a pomáhala žiakom pri vypĺňaní prihlášok na VŠ a SŠ. 

O týchto aktivitách boli informovaní i rodičia na rodičovských združeniach.  

Podieľala sa na prípravách Dňa otvorených dverí pre záujemcov o 4-ročné, 8-ročné 

a bilingválne štúdium. Žiakom 2., 3. ročníka, sexty a septimy poskytovala poradenský 

a metodický servis pri výbere voliteľných predmetov.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Prezentácia VŠ 9. 9. 2015 
žiaci maturitného roč-

níka 

Prezentácia Provozně ekonomickej 

fakulty Men.U v Brne 

SCIO testovanie 22. 9. 2015 
žiaci maturitného roč-

níka 

Prezentácia informácií o SCIO tes-

tovaní 

SCIO testovanie  1.10. 2015 
RNDr. Mária Rov-

ňaníková 
Seminár k SCIO testovaniu v Žiline 

Akadémia & Vapac 

2014 
6.10. 2015 

žiaci maturitného roč-

níka 

Návšteva veľtrhu pomaturitného 

vzdelávania v Bratislave 

Cezhraničný veľtrh 

vzdelávania v Čad-

ci 

20.10. 2015 

RNDr. Mária Rov-

ňaníková, Mgr. Gab-

riela Chalupková, vy-

braní žiaci školy 

Prezentácia našej školy na veľtrhu 

vzdelávania v Čadci 

SCIO testovanie 
2.-3. 11. 

2015 

žiaci maturitného roč-

níka 

SCIO testovanie vedomostí matu-

rantov 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Prezentácia VŠ 1.11. 2015 
žiaci maturitného roč-

níka 

Prezentácia Metropolitnej Univerzi-

ty v Prahe 

Prezentácia VŠ 7.12. 2015 
žiaci maturitného roč-

níka 
Prezentácia EkF VŠB v Ostrave 

SCIO testovanie 
14. a 16.12. 

2015 

žiaci maturitného roč-

níka 

Vyhodnotenie SCIO testovania ma-

turantov 

Prezentácia VŠ 25.1. 2016 
žiaci maturitného roč-

níka 
Prezentácia ŽU v Žiline  

Prezentácia VŠ 8.2. 2016 
žiaci maturitného roč-

níka 
Prezentácia MU v Brne  

Deň otvorených 

dverí 
9.2. 2016 

RNDr. Mária Rov-

ňaníková, poverení 

vyučujúci 

Prezentácia našej školy pre žiakov 

9. a 5. ročníka ZŠ a ich rodičov 

Prezentácia VŠ 23.2. 2016 
žiaci maturitného roč-

níka 
Prezentácia VŠB – odbor geológia 

Prezentácia VŠ 14.3. 2016 
žiaci maturitného roč-

níka 
Prezentácia VŠP v Nitre  

Koordinátor informatizácie 

Koordinátor informatizácie Ing. Alexander Kubáni sa v rámci svojej činnosti snažil 

v škole vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných metód s využitím IKT vo 

výchovno-vzdelávacom procese. V priebehu školského roka pomáhal: pri realizácii projektu 

„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“  (pomoc pri riešení technic-

kých problémov v tabletovej učebni); učiteľom a administratívnym pracovníkom pri práci 

s aScAgendou;  žiakom a učiteľom pri riešení problémov s digitálnou technikou a pilotnom 

testovaní elektronickej triednej knihy (výber a nastavenie tabletov, príprava a realizácia ško-

lení, rozšírenie WiFi siete v hlavnej budove a budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie, 

pomoc pri testovacom používaní tabletov ako elektronických triednych kníh, riešenie problé-

mov v systéme Edupage a aScAgenda). Koordinátor informatizácie koordinoval práce v jazy-

kovom laboratóriu a multimediálnej miestnosti  na bilingválnej sekcii, ako aj v tabletovej 

miestnosti v hlavnej budove, zabezpečil vytvorenie a administráciu účtov pre žiakov a učite-

ľov v rámci služieb Google Apps for Education a Office365 a spolupracoval s  Ing. Evou Kö-

rmendyovou, PhD. pri práci s digitálnym mikroskopom. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Stretnutie nielen s 

robotmi 

26.11. 

2016 

Ing. Alexander Kubá-

ni, Daniel Brezina – 

V. G, Jakub Kozák – 

V. G, 

Jakub Ludrovský – 

V. G, Adnan Ünal – 

V. G 

Aktivity pre žiakov Primy až Kvarty 

s využitím robotickej stavebnice 

Lego Mindstorms EV3. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Deň otvorených 

dverí pre osemroč-

né štúdium 

9.2.2016 

Ing. Alexander Kubá-

ni, Daniel Brezina – 

V. G, Jakub Kozák – 

V. G, Adnan Ünal – 

V. G 

Prezentácia robotov Lego 

Mindstorms EV3 pre záujemcov 

o osemročné štúdium 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov 

V oblasti prevencie drogových závislostí koordinátorka Mgr. Beáta Chmurová postu-

povala na základe  odporúčaní POP 2015/2016. Akcie a úlohy boli realizované na základe 

plánu prevencie vypracovaného na začiatku šk. roku 2015/2016 v spolupráci s inštitúciami a 

organizáciami, ktoré zabezpečujú prevenciu drogových závislostí (Mestská polícia a Policajný 

zbor v Čadci, Regionálny úrad verejného zdravotníctva...). Pri niektorých došlo k  posunu 

v porovnaní s časovým harmonogramom zo začiatku roku z dôvodu zaneprázdnenosti lekto-

rov. Počas školského roku sme zrealizovali i   projekty a akcie, ktoré neboli vopred napláno-

vané, čím sme reagovali na aktuálne ponuky a potreby školy. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, exkur-

zie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

„Alkohol a ženy“ 

(Regionálny úrad 

verej. zdrav. CA) 

29.09. 

2015 

Mgr. Beáta Chmu-

rová,  II.C, II.D 

Beseda spojená s prezentáciou na tému 

škodlivosti užívania alkoholu u mladých 

žien  

„Tomu ver!“ 

(Divadelné centrum 

Martin) 

26.10. 

2015 

Mgr. Beáta Chmu-

rová,  1. a 2. roč-

ník 4GY a 5GY 

Muzikál o negatívnych následkoch uží-

vania drog 

„Nemusíš to zažiť“ 

(MsP CA) 

24.11. 

2015 

Mgr. Beáta Chmu-

rová,  1. ročník 

Inovatívny projekt Živých knižníc – 

otvorená diskusia s vyliečenými mla-

dými narkomanmi z resocializač- ného 

zariadenia Provital 

Červené stužky 

(kampaň) 

November 

až 1. 12. 

2015 

Mgr. Anna Krello-

vá, IV. F, IV.G pre  

1. ročník 

Orezentácie a panely s tematikou boja 

proti AIDS, živá stužka žiakov ako 

symbolu kampane 

„Chráňme deti pred 

násilím“ (projekt -

Nár.  koord. centr. 

pre riešenie probl. 

násilia na deť.) 

18.12.  

2015 

Mgr. Beáta Chmu-

rová,  Mgr. Alena 

Nemcová, Tercia 

A 

3D model školy ako hradu, ktorý pred-

stavuje pre deti bezpečie a ochranu pred 

násilím a inými negatívnymi prejavmi 

správania  

„Šikanovanie u detí“ 26.01. 

2016 

Mgr. Beáta Chmu-

rová,  Mgr. Eva 

Moskáľová, Príma 

A 

Odborná prednáška spojená s besedou 

s JUDr. Annou Mozolíkovou, ktorá žia-

kov oboznámila s formami šikanovania, 

poskytla rady i kontakty, ako postupo-

vať v tomto prípade. 
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názov aktivity, exkur-

zie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Jeden svet  

(Človek v ohrození – 

Občianske združenie 

-  Kysucká  knižnica 

Čadca) 

12.02. 

2016 

Mgr. Beáta Chmu-

rová,, Kvinta A 

a vybraní žiaci 1. 

ročníka 4GY 

Dokumenty premietané v rámci Medzi-

národného festivalu medzinárodného 

filmu na témy porušovanie ľudských 

práv,  ohrozenia ľudských životov po 

živelných katastrofách...  

 

Zdôrazňovaním zmysluplného využívania voľného času sa žiakom školy darí odolávať dro-

gám a nachádzať záľubu v aktívnej činnosti.  

Koordinátor environmentálnej výchovy 

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy vypracovaný Mgr. Zuzanou Gun-

čagovou si v školskom roku 2015/2016 vytýčil za cieľ rozvíjať environmentálnu výchovu a 

vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú na vytváranie správnych postojov 

a správania žiakov k životnému prostrediu, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním 

životného prostredia, vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov a formovanie povedomia 

žiakov v oblasti separácie odpadov. 

V uplynulom šk. roku sme pri plnení vytýčených cieľov spolupracovali s viacerými predme-

tovými komisiami našej školy (biológia, geografia, výtvarná výchova, cudzie jazyky), a to 

nielen v oblasti edukácie a začlenení environmentálnej výchovy do oblastí medzipredmeto-

vých vzťahov, ale aj v oblasti kreatívnej tvorby, pričom sme si našu školu spoločne skrášlili 

viacerými nástenkami s environmentálnou tematikou. Takisto sme nepriamo spolupracovali s 

organizáciou pôsobiacou v oblasti environmentálnej výchovy (Slovenská agentúra životného 

prostredia), pod záštitou a garanciou ktorej bol v uplynulom šk. roku spoločnosťou SHP 

Group, zaoberajúcej sa výrobou hygienických produktov, vyhlásený projekt s názvom „Ús-

mev pre strom“, do ktorého sa naša škola zapojila. Cieľom projektu bolo podporiť environ-

mentálnu výchovu, edukáciu a osvetu žiakov v rámci environmentalistiky, ochrany životného 

prostredia a recyklácie papiera. Žiaci našej školy sa zapojili do všetkých troch súťažných ak-

tivít: zber papiera, sadenie stromčekov a tvorbu kreatívnych eko-projekov.  

Významné medzinárodné dni (Svetový deň vody/zdravia) sme si na našej škole spoločne pri-

pomínali diskusiami a projektovou činnosťou žiakov. Pri príležitosti dňa Zeme sme sa spo-

ločne so žiakmi podujali na čistenie areálu a okolia školy a zber odpadkov. Počas celého škol-

ského roka prebiehal na našej škole zber starých batérií a zber papiera. Žiaci boli vedení k 

separovanému zberu odpadkov (papier, plastové fľaše, sklo) s využitím špeciálnych nádob 

umiestnených na chodbách školy ako aj k šetreniu vody a elektrickej energie či starostlivosti o 

izbové rastliny. 

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy sa podarilo vo väčšej miere naplniť, avšak 

plánované výlety za poznávaním krás CHKO Kysuce sa kvôli časovej tiesni nekonali, ďalej 

sme takisto nerozvíjali aktivity v spolupráci so Zelenou školou. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Zapojenie do súťaže 

„Úsmev pre strom“  

september  

2015 

Mgr. Zuzana Gunča-

gová 

(všetci žiaci) 

Zapojenie sa do súťaže o výrobky 

značky Harmony pre našu školu, 

exkurziu do Harmaneckej jaskyne, 

exkurziu do výrobného závodu SHP 

Harmanec a ďalšie vecné ceny. 

Tvorba násteniek október 

2015 

Mgr. Zuzana Gunča-

gová,  

Mgr. Tatiana Vagaňo-

vá 

(príma, sekunda, ter-

cia, I.F)  

Tvorba násteniek so zameraním na 

enviromentálnu problematiku  

(1. poschodie budovy 4-roč. gymná-

ziá, 2 poschodie budovy bilingválnej 

sekcie) 

Zber papiera  december 

2015 

Mgr. Zuzana Gunča-

gová 

(všetci učitelia a žiaci) 

Príprava balíkov a výkup papiera 

(cca. 361 kg) a jeho výmena za toa-

letné potreby pre školu (128 ks toa-

letného papiera, 4 ks utierok na ruky) 

Sadenie stromčekov  apríl  

2016 

Mgr. Zuzana Gunča-

gová,  

RNDr. Slávka Králová 

(III.D) 

Výsadba sadeničiek Jedle bielej 

v areáli školy (spolu 109 ks - parko-

visko 20, plot parkovisko 5, plot je-

dáleň 27, chodník 40, telocvičňa BG 

17) 

Deň Zeme +  

„5 dní pre naše 

mesto“ 

apríl  

2016 

Mgr. Zuzana Gunča-

gová,  

Mgr. Babušík Dušan  

(I.F) 

Zber odpadkov a čistenie areálu ško-

ly a okolitých častí (Martinkov po-

tok, Lesopark Lány, kopec Husárik, 

osady u Krkošky a Grieči) 

Deň Zeme  apríl 

2016 

PaedDr. Anna Zeljen-

ková 

(I.F, I.G)  

Vytvorenie súťažnej skupiny a jej 

zapojenie sa do súťaže „Trash 

Game“ organizovanej OA v Čadci 

v rámci projektu Zelená škola. 

Zber starých batérií priebežne 

(september 

2015 – Jún 

2016) 

Mgr. Zuzana Gunča-

gová, 

Mgr. Gabriela Chalúp-

ková 

(všetci žiaci) 

Zber opotrebovaných batérií do 

špeciálneho „eko-koša“  

Environmentálne aktivity žiakov školy ako i koordinátora boli zverejňované a aktualizované 

na nástenke a webovom sídle školy. 

Koordinátor multikultúrnej výchovy a ľudských práv 

Plnenie úloh bolo dané plánom práce na školský rok 2015/2016 vypracovaným 

Mgr. Evou Moskáľovou, ktorý bol konkretizáciou Národného plánu výchovy k ľudským prá-

vam a Pedagogicko- organizačnými pokynmi. Plnenie bolo limitované tematickou náplňou, 

časovo- tematickým plánom a aktuálnou ponukou inštitúcii, organizácii... K nesplneným, plá-

novaným činnostiam patrili súťaže: Vychytaj problémy svojho mesta. Dôvod bol ten, že or-

ganizácia nedostala grant. Nezrealizovali sa ani exkurziu do Osvienčimu, pretože sa zmenili 
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podmienky organizácie a zmenšil sa počet termínov. Nepodarilo sa nám nájsť ani vhodné 

termíny na besedu s poslancami NR SR a EP. Činnosť koordinátora sa uskutočňovala v spo-

lupráci s vyučujúcimi OBN, SPS, NAV, ETV, DEJ, ETV, vyučujúcimi cudzích jazykov a 

triednymi učiteľmi. Spolupráca s triednymi učiteľmi prebiehala aj vtedy, ak sa objavil nejaký 

problém, napr. náznak šikany. V tomto prípade odborníci pracovali s triedou. Úspešnou bola 

aktivita s organizáciou Náruč, témou bolo: Boj proti násiliu. Táto téma bola prediskutovaná aj 

s právnikom a boli poskytnuté cenné rady z praxe. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Boj proti násiliu 

v spoločnosti – ob-

čianske združenie 

Náruč 

4.9. 2015 

 

Sekunda A, Mgr. Eva 

Moskáľová 

Praktické aktivity s pracovníčkou 

Náruče Mgr. Jarmilou  Majákovou;  

cieľom bola prevencia násilných 

javov. 

Boj proti násiliu 

v spoločnosti – ob-

čianske združenie 

Náruč 

9.9.  2015 

 

Tercia  A, Mgr. Eva 

Moskáľová 

Praktické aktivity s pracovníčkou 

Náruče Mgr. Jarmilou  Majákovou;  

cieľom bola prevencia násilných 

javov a práva detí. 

Práva dieťaťa september 

2015 

triedni  učitelia Na triednických hodinách boli žiaci 

oboznámení s právami dieťaťa, dô-

ležitými dokumentmi. 

Slovenské národne 

stredisko pre ľudské 

práva 

21.9. 2015 

23.9. 2015 

24.9. 2015 

3. ročník, 4. ročník, 4. 

ročník 5GY, žiaci 

z Prímy A až Kvarty 

A, Mgr. Eva Moská-

ľová 

Workshop o ľudských právach 

Slovenská akadémia 

informačných agen-

túr- SAIA 

8.10. 2015 4. ročník, 5. ročník 

5GY, Mgr. Eva Mos-

káľová 

Štúdium materiálov a informácie 

o štúdiu v zahraničí 

Príprava na školské 

kolo OĽP 

október 

2015 

Mgr. Eva Moskáľová Testovanie žiakov, výber najlepších 

žiakov 

Príprava projektu: „ 

Patrí politika do 

školy?“ 

26.- 27. 

10.  2015 

Mgr. Eva Moskáľová Školenie 

KERIC- spolupráca 

s organizáciou dob-

rovoľníkov 

november 

2015- jún 

2016 

vyučujúci cudzích ja-

zykov 5GY 

Predstavenie krajín, zvykov, kultúry, 

praktické uplatnenie multikultura-

lizmu. 

Filmy o mulitkultú-

re 

november 

priebežne  

vyučujúci OBN, SED, 

DEJ, SPS. 

Oboznámenie sa s pojmom multikul-

túra, migrácia... 

Prezentácia esejí: 

Človek – ľudské 

práva- minulosť- 

súčasnosť 

November- 

december 

vyučujúci SPS a SED. Cieľom bolo pochopiť význam za-

kotvenia ľudských práv v normách. 

Multikultúra priebežne NBV – Mgr. Anna 

Krellová 

Besedy na tému: Vzťah Cirkev a iné 

kultúry 

Okresný súd 22.1. 2016, 

11.2. 2016 

Mgr. Eva Moskáľová, 

3. ročník 4GY 

Prezentácia spôsobu obhajoby ľud-

ských práv 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Workshop- proti 

korupcii 

27.1. 2016 III.C a III. D, 4. ročník 

5GY, Mgr. Eva Mos-

káľová 

Workshop s organizáciou Fair- play 

Projekt -  „Patrí 

politika do školy?“ 

14.-15.2. 

2016 

Mgr. Eva Moskáľová, 

SPS 3. ročník 4GY, 

4. ročník 5GY  

Akcia realizovaná formou worksho-

pu, príprava projektov žiakov, ich 

výstup. 

Človek v ohrození Marec 

2016 

Mgr. Eva Moskáľová 

3. a 4. ročník 5GY 

Filmy a následná analýza problema-

tiky 

Ako nenaletieť mé-

diám 

30. 05. 

2016 

1- 7. 6. 

2016 

Mgr. Eva Moskáľová, 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková, OBN, SED  

4GY, SPS 5GY 

Školenie, praktická aplikácia po-

znatkov zo školenia  na vyučovaní. 

Polícia a jej činnosť 

PZ Čadca 

jún 2016 Mgr. Eva Moskáľová, 

Tercia A 

Beseda s pracovníkmi PZ Čadca 

 

Ako každoročne sa v spolupráci s koordinátorkou multikultúrnej výchovy a ľudských práv 

žiaci zúčastnili olympiády ľudských práv, prípravy a realizácie Čadmunu. 

Koordinátor pre Radu žiakov 

Rada žiakov pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pod vedením Mgr. Gab-

riely Chalupkovej plní veľmi dôležitú úlohu, pretože prostredníctvom nej sa žiaci snažia roz-

víjať samostatnosť, tvorivosť, plánovanie, vedie k rozvoju demokracie... 

Hneď v úvode školského roka sa snažila stanoviť si základne ciele, ktorými sa snažila naplniť 

vyššie uvedené skutočnosti. Mnohé naplánované a realizované aktivity sú dobrou prípravou 

na reálny život. 

Vedenie školy v spolupráci s Radou rodičov a Radou školy podporovalo činnosť žiakov. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Beseda s MPMCA 17.09. 

2015 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  členovia 

MPMCA 

Cieľom besedy bolo predstaviť Mlá-

dežnícky parlament mesta Čadca 

(MPMCA), ktorý združuje mladých 

ľudí z Čadce a poskytnúť mladým 

ľudom priestor, možnosť sa realizo-

vať. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Regionálne zasad-

nutie Krajského 

študentského par-

lamentu 

13.10. 

2015 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková, Nina Podmanic-

ká- žiačka IV. C  

Zástupcovia KSP sa pravidelne 

schádzajú a vždy na inej škole. 13. 

10. sa zišli na našej škole. Akciu 

otvorila riaditeľka školy Mgr. Ingrid 

Mikovčáková. Zúčastnili sa aj viace-

ré významné osobnosti, ktoré vyča-

rovali úžasnú atmosféru. Medzi nimi 

boli: JUDr. PhDr. Ján Podmanický, 

PhD.- poslanec NR SR a starosta 

obce Stará Bystrica,  Mgr. Terézia 

Kulíková- z odboru školstva ŽSK, 

Ing. Darina Čierniková- projektová 

manažérka Rady mládeže žilinského 

kraja, Ing. Gabriel Koman- zo Žilin-

skej univerzity. 

Debatný klub október 

2016 

Rada žiakov Naša škola sa pridala do debatnej 

asociácie a žiaci sa pravidelne stretá-

vali a osvojili si základne pravidla 

debaty. 

Školenie žiakov 

školských rád- Jas-

ná 

16-18.10 

2015 

Jazmína Kreanová 

(III.D), Patrícia Chnú-

riková (III.F) 

Účasť na školení pre žiakov škol-

ských rád ( prostredníctvom nefor-

málneho vzdelávania sa učili ako 

správne komunikovať, klásť otázky, 

počúvať, ako pracovať v tíme 

a podobne, oboznámili sa s aktuálne 

platnou legislatívou)  

Vyhrň si rukávy pre 

dobrú vec 

20.10. 

2015 

Rada žiakov Žiaci našej školy v tento deň prišli 

darovať krv a vyhrnuli si radi svoje 

rukávy pre dobrú vec s cieľom aj 

takýmto spôsobom rozširovať rady 

pravidelných darcov krvi. 

Imatrikulácie pri-

mánov 

16.11. 

2015 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  RNDr. Mária 

Rovňaníková, žiaci 

Kvarty A 

Témou tohtoročných imatrikulácií boli 

staroveké olympijské hry a pomyselne 

sme sa preniesli do roku 776 pr, Kr., 

kedy sa konali prvé olympijské hry (žia-

ci Kvarty A sa rozdelili na 4 bojové 

tímy- Gréci, Rimania, Germáni 

a Egypťania; na začiatku ich trápil iba 

jeden problém a to poraziť mocného 

Sama, ktorý sa zdal byť úplne neporazi-

teľný a pri tom im pomáhali noví žiaci 

z Prímy A). 

Imatrikulácie pr-

vých ročníkov 

16. 11. 

2015 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  Mgr. Tatiana 

Babušíková, III.C 

Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili 

prvej gymolympiády a zdolávali 

rôzne disciplíny, vďaka ktorým sa 

stali právoplatnými žiakmi Gymná-

zia J. M. Hurbana v Čadci. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Mikulášska nádiel-

ka 

04. 12. 

2015 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  Mgr. Jana Šmat-

lavová, Mgr. Beáta 

Chmurová, Tercia A, 

IV.G 

V predvianočnom čase tradične oží-

va návšteva Mikuláša na našej škole, 

ktorej sa tešia ako malí, ak aj veľkí 

žiaci - súčasťou je krátky program 

a nejaké úlohy, lebo aj sladkosť si 

treba zaslúžiť. 

Vianočná akadémia 

a Christmas  party 

22.12. 

2015 

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD., IV.F, triedy 

5GY 

triedy 4GY, 8GY 

Posledný deň pred prázdninami sa 

žiaci naladili na vianočnú atmosféru 

a pripravili si krátky kultúrny pro-

gram. 

Študentský ples 5.2. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  III.D 

Organizácia a zrealizovanie študent-

ského plesu, ktorého nozný motív 

bol, aby každý zúčastnení mal na 

sebe škarobošku a bol na chvíľu in-

kognito; špecialitou tohtoročného 

plesu bola aj voľba kráľa a kráľovnej 

plesu. 

Valentínska pošta 15.2. 2016 Rada žiakov Realizácia Valentínskej pošty (prvý 

krát na škole), kedy jedna valentín-

ska poštová schránka bola umiestne-

ná na bilingválnej sekcii a druhá 

v aule školy a následne do nich moh-

li žiaci i učitelia písať svoje Valen-

tínky, ktoré boli doručené adresátom 

15.2. 2016. 

Deň učiteľov 23.3. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  Rada žiakov 

Žiaci  sa rozhodli sa odmeniť svojich 

profesorov tým, že za nich odučia 

v ich sviatok hodinu s takýmto plá-

nom si žiaci sadli za katedry a mohli 

na vlastnej koži okúsiť, ako je ná-

ročné  pozerať sa do nechápavých 

tvári v laviciach. Po vyučovaní si 

rada žiakov pripravila krátky kultúr-

ny program, ktorý bol ďalším darče-

kom pre učiteľov ku dňu učiteľov 

Zlatý Ámos 23.3. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  Rada žiakov 

Vyhodnotenie ankety Zlatý Ámos, 

kde si žiaci volili svojich naj učite-

ľov. 

1. apríl  1.4. 2016 Rada žiakov Pred týmto dňom si každá trieda 

vyžrebovala farbu, v ktorej mala 

prísť celá trieda do školy, výnimkou 

nebol ani triedny profesor. Naša ško-

la tak hýrila farbami ako modrá, ru-

žová, biela, sivá, čierna, červená, 

zelená... niektorí prišli do školy 

v pyžame, jediným cieľom bolo, aby 

sa každý pousmial, pretože to má 1. 

apríl v popise práce. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Deň narcisov  14.4. 2016 Rada žiakov, Mgr. 

Milada Rypáková 

Liga proti rakovine má na našej ško-

le dlhú tradíciu. Naši žiaci sa do nej 

každoročne zapájajú, podporujú túto 

kampaň a na znak solidarity si pripí-

najú žltý narcis.  

Voľba nového 

predsedu rady žia-

kov 

10.5. 2016 Rada žiakov V mesiaci máj sa končilo funkčné 

obdobie rady školy, kde má zastúpe-

nie aj žiak- predseda rady žiakov. 

Z toho dôvodu 10.5. 2016 prebehli 

voľby, kde medzi kandidátov patrili 

Jazmína Kreanová a Patrícia Chmú-

riková, ktorá sa stala aj víťazkou 

volieb a získala 30 hlasov. 

Zasadnutie regio-

nálneho parlamentu 

KSP 

18.5. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková 

Uskutočnenie zasadnutia študentské-

ho parlamentu na Strednej odbornej 

škole technickej v Čadci, kde sa dis-

kutovalo o nových akciách. Zároveň 

sa volil aj líder parlamentu, ktorým 

sa stal náš žiak Peter Laš z Kvarty A. 

Deň detí 3.6. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  RNDr. Mária 

Rovňaníková, PaedDr. 

Anna Zeljenková, 

Mgr. Jana Nečedová, 

Mgr. Beáta Chmurová, 

Príma A, Sekunda A, 

Tercia A, Kvarta A, 

Kvinta A 

Žiaci Kvinty A si pripravili pre svo-

jich spolužiakov tvorivé predpolud-

nie, ktoré sa konalo pri príležitosti 

medzinárodného dňa detí. 

V telocvični hlavnej budovy sa súťa-

žilo v ôsmych disciplínach, zbierali 

sa body...Celé sa to nieslo 

v olympijskom duchu, kde 

v spolupráci s PK TEV sme na za-

čiatku zložili olympijský sľub 

a pripravovali sa takto na olympiádu 

v Riu. Žiaci sa otestovali napr. 

v hode basketbalkou, v skákaní vo 

vreci, štafetovom behu s ovocím 

v ústach... Overili si svoju zručnosť 

v stavaní veže z kariet alebo 

v skladaní puzzle z geografie či de-

jepisu. Na svoje si prišli aj milovníci 

hudby, ktorí sa zapojili do karaoke. 

Netradičnou disciplínou bolo aj 

ochutnávanie rôznych prísad ako soľ, 

korenie, kakao, škorica... Každý tím 

získal body a na konci podujatia pre-

behlo vyhodnotenie, kde získali 

sladké odmeny. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Noc v škole 3.6. 2016 Mgr. Gabriela Chalup-

ková,  RNDr. Mária 

Rovňaníková, PaedDr. 

Anna Zeljenková, 

Mgr. Jana Nečedová, 

Mgr. Beáta Chmurová, 

Príma A, Sekunda A, 

Tercia A, Kvarta A, 

Kvinta A 

Rada žiakov v spolupráci s triedou 

Kvinta A pokračovala v tvorivom 

dni ďalej. Pre žiakov prímy až kvarty 

sa konala tzv. Noc v škole, kedy žia-

ci prišli do školy vo večerných hodi-

nách,  kde bol pre nich pripravený 

program.Ten pozostával v diskotéke, 

hľadaní pokladu, pozeraní filmov... 

Žiaci odchádzali domov v sobotu 

ráno. 

Zasadnutie KSP 

Kongresová sála 

VUC 

9.6. 2016 Peter Laš (Kvarta A, 

koordinátor KSP) 

Zasadnutie KSP v Žiline, kde sa volil 

nový predseda KSP, ktorý bude viesť 

žiakov ďalšie funkčné obdobie. Zá-

roveň novým členom, aj nášmu žia-

kovi Petrovi Lašovi boli odovzdané 

menovacie dekréty. 

Rada žiakov sa zapájala do rôznych zbierok, pokračovala spolupráca s firmou INSA, ktorej 

cieľom je zber starých batérii.  Žiačka Kvinty A Ema Prívarová spropagovala zber plastových 

vrchnákoch, ktoré sú určené pre ťažko chorého chlapca Adamka Kopása. Na každom poscho-

dí sa nachádzajú zberné nádoby. Členovia rady žiakov podporovali spolužiakov aj k separo-

vanému zberu. 

Koordinátor pre umenie a kultúru 

Činnosť koordinátorky Mgr. Evy Kubalovej bola zameraná na spoluprácu s vedením 

školy a s učiteľmi pri zabezpečovaní kultúrno-umeleckých podujatí, filmových a divadelných 

predstavení podľa aktuálnej ponuky a potreby školy, organizovala besedy so zaujímavými 

ľuďmi, pracovala s talentovanými žiakmi, usmerňovala vlastnú tvorbu žiakov a recitáciu ume-

leckej poézie a prózy, pomáhala pri príprave konkrétnych školských programov: podujatie k 

Medzinárodný deň študentstva, Týždeň vedy a techniky, Deň otvorených dverí, Medzinárod-

ný deň školských knižníc, stužkové slávnosti, vianočná výzdoba, zdobenie stromčeka, tvorba 

vianočných pozdravov.  

Režírovala Novoročný koncert - Koncert múdrostí, ktorý bol pripravený pre rodičov, učite-

ľov, študentov a priateľov školy. Jej umelecké zámery sa s veľkým úspechom podarilo zreali-

zovať vďaka všetkým účinkujúcim. Moderátorkou bola maturantka Miriam Slezáková. Hlav-

ným hosťom bol bývalý absolvent gymnázia, operný spevák Martin Koza. 

Koordinátorka spolupracovala i s kultúrnymi inštitúciami v okrese: Dom kultúry, Kysucká 

knižnica, Kysucké kultúrne centrum, Mestská galéria v Čadci aj so SND v Bratislave.  
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Novoročný koncert 

školy 

22.1. 

2016 

Mgr. Eva Kubalová Scenár programu, organizácia podu-

jatia, hľadanie talentov, konzultácie 

s ĽŠU, bulletin, výzdoba školy, re-

cepcia 

Beseda s bývalými 

absolventmi školy 

september 

– jún 

2016 

Mgr. Eva Kubalová Dominika Mariňáková, Ján Kočišek, 

Magdaléna Paluchová, Miroslava 

Pašrnáková 

Práca 

s talentovanými 

žiakmi 

celoročne Mgr. Eva Kubalová Príprava na prijímacie skúšky žiakov 

4. ročníka: Lenka Lašová, Miriam 

Slezáková. 

Plesová výzdoba január 

2016 

Mgr. Eva Kubalová Školský ples 

 

Koordinátor pre SOČ 

Aj v  školskom roku 2015/2016 si koordinátor SOČ – Mgr. Gabriela Chalupková sta-

novila za cieľ pokračovať v tradícii SOČ- Stredoškolskej odbornej činnosti. Táto súťaž po-

núkla priestor pre súťažiach žiakov už po 38 krát. 

Na začiatku školského roka sme žiakov a učiteľov informovali o možnosti zapojiť sa do SOČ. 

Zdôraznili sme dlhú tradíciu a výbornú úroveň tejto súťaže, samozrejme aj prepojenie 

s vysokoškolským štúdiom, kde žiaci môžu získať body navyše, ak sa dostanú na krajského 

alebo celoštátneho kola. Práve uvedená skutočnosť oslovila viacerých žiakov. Postupne  však 

niektorí zistili, že na túto súťaž musia ešte dozrieť. Snažili sme zdôrazňovať samostatnú prá-

cu, systematické štúdium, prebádanie nových problémov a odstránenie kompilačných prác.  

Napriek tomu, tieto skutočnosti neodradili žiakov a do SOČ sa zapojili.  

Prvý polrok školského roka 2015/2016 bol zameraný na konzultácie, písanie prác, prípravu 

prezentácii a podkladov k prezentácii SOČ. V druhom polroku sme postupovali od školského 

až po celoštátne kolo a v priloženej tabuľke poskytujeme vyhodnotenie. 

Naši žiaci majú stále záujem o vedeckú prácu, samostatnosť, rozvíjanie sa v tvorivosti, samo-

statnej práci, pretože uvedené skutočnosti sú zdrojom úspechov. Práce SOČ, ktoré vznikli 

v školskom roku 2015/ 2016 boli výborne hodnotené, o čom svedčia dosiahnuté výsledky. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Školské kolo SOČ 

Gymnázium J. M. 

Hurbana v Čadci 

10.3. 

2016 

1. miesto Filip Ciesarik 

(IV.F), konzultant Ing. 

Eva Körmendyová, 

PhD. 

1. miesto Natália Rac-

lavská (V.G), konzul-

tant: Mgr.                  

Gabriela Chalupková 

1. miesto Ema Prívaro-

vá, Aneta Gábrišová 

(Kvinta A),  

konzultant: 

Ing. Ľudovít Gábriš, 

Mgr. Gabriela Chalup-

ková 

1.miesto Simona Hýl-

lová (IV.F), konzultant 

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD 

 

Žiaci po príprave a konzultáciách 

s koordinátorom pre SOČ  

a s vybraným konzultantom predloži-

li svoju prácu do Stredoškolskej od-

bornej činnosti.  

Mali na výber z viacerých odborov, 

podmienkou bolo napísanie odbornej 

práce a následná prezentácia pred 

trojčlennou komisiou.  

Súťažné odbory: 

Zdravotníctvo a farmakológia 

 Filip Ciesarik, názov práce: 

Superbacil s menom MRSA. 

História, filozofia, právne vedy  

 Natália Raclavská, názov prá-

ce: Za každú cenu byť trendy 

Ekonomika a riadenie 

 Ema Prívarová, Aneta Gábri-

šová, názov práce: 

Finančná gramotnosť študentov ma-

turitných ročníkov gymnázií v Ky-

suckom regióne 

Chémia 

 Simona Hýllová, názov práce: 

Kyselina salicylová, jej deriváty a 

kryštalické štruktúry 

 

Okresné kolo SOČ 

Spojená škola Ky-

sucké Nové Mesto 

 

22.3. 

2016 

1.miesto Natália Rac-

lavská (V.G), konzul-

tant: Mgr.                       

Gabriela Chalupková 

1. miesto Simona Hýl-

lová (IV.F), konzultant 

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD. 

 

 

Okresné kolo sa konalo v KNM 

v Spojenej škole.  Žiaci sa svedomito 

pripravili a mnohí očarili aj porotu. 

Dve práce získali prvé miesto 

a postúpili do krajského kola. Úspech 

mala aj práca Anety Gábrišovej 

a Emy Prívarovej.  

Napriek tomu, že nezískali víťazne 

umiestnenie, porotu očarili svojou 

prácou a najmä oduševnením, nakoľ-

ko žiačky sú len v kvinte, majú mož-

nosť v práci pokračovať a zabojovať 

o postupové miesta. Žiačky so svojou 

prácou pokračovali ďalej a poskytli 

odborné prednášky svojim spolužia-

kom, pretože si dali za cieľ zlepšiť 

finančnú gramotnosť žiakov. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Krajské kolo SOČ 

Spojená škola Ky-

sucké Nové Mesto 

 

5. 4. 2016 1. miesto Simona Hýl-

lová (IV.F), konzultant 

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD. 

 

Kysucké prostredie prinieslo šťastie 

našej žiačke Simone Hýllovej, ktorá 

suverénne zvíťazila a postúpila do 

celoštátneho kola. Jej práca svedčí 

o svedomitom prístupe žiačky 

a ochoty jej vyučujúcej Ing. Evy Kö-

rmendyovej, PhD.  

Práca mala teoretickú a praktickú 

časť. V praktickej časti sa venovali 

pokusom, ktoré pozostávali 

v príprave kyseliny acetylsalicylovej 

a kyseliny salicylovej, salicátu sod-

ného. Všetky pokusy prebehli 

v školskom laboratóriu bilingválnej 

sekcie Gymnázia Jozefa Miloslava 

Hurbana, kde sa využil aj profesio-

nálny biologický mikroskop  a vďaka 

digitálnej kamere pripojenej 

k počítaču sa zhotovili fotografie. 

Celoštátne kolo 

SOČ 

Stredná priemysel-

nej elektrotechnická 

škola v Bratislave 

27.- 29.4. 

2016 

3.miesto Simona Hýl-

lová (IV.F), konzultant 

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD. 

 

SOČ mala vyvrcholenie v podobe 

celoštátneho kola a sme veľmi pyšní 

na našu žiačku Simonu Hýllovú, kto-

rej sa podarilo získať na celoštátnom 

kole 3. Miesto. Je to úžasne umies-

tnenie, dôkaz toho, že práca na SOČ 

mala zmysel a priniesla úspech. 

Vyhodnotenie SOČ Máj- Jún Patronát konzultantky 

SOČ Mgr. Gabriely 

Chalupkovej 

Vyhodnotenie prác SOČ, diskutova-

nie o úspechoch, o chybách.. Po-

vzbudenie pre ďalších žiakov, po-

skytnutie nápadov a priestor pre roz-

mýšľanie v čase prázdnin. 

 

Koordinátor pre školský časopis a mediálnu výchovu 

Koordinátorka školského časopisu a mediálnu výchovu  Mgr. Alena Nemcová spolu s  

redakčnou a študentskou radou pracovala v školskom roku 201ť/2016 na tvorbe nových čísel 

školského časopisu - GONG. Cieľom školského časopisu bolo viesť žiakov k samostatnej 

tvorivej činnosti, podporovať u žiakov sledovanie diania v škole, motivovať žiakov k čítaniu, 

a tiež vychovávať žiakov k originálnosti, k experimentovaniu a k iniciatíve. Tento cieľ bol  

v školskom roku 2015/2016 naplnený. Podarilo sa nám vydať 3 čísla. Zasadnutia redakčnej 

rady sa konali jedenkrát mesačne, schválili sme koncepciu časopisu a pravidelné rubriky.  

V rámci mediálnej výchovy žiaci dešifrovali a kriticky skúmali mediálne informácie,čím sme 

rozvíjali schopnosť kritického porozumenia médiám. Zoznámili sa s Etickým kódexom novi-

nára. Tiež boli vedení k novinárskej tvorbe. Precvičovali si rôzne techniky tvorivého písania a 

rozvíjali zručnosť s narábaním slova.Prinášali reportáže zo školských akcií,ktoré boli zverej-
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nené na stránke školy. Príležitostne prispievali aj do regionálnej tlače,konkrétne do týždenní-

ka Kysuce. 

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

 

obsah aktivity – zameranie 

Beseda o tradíciách 

Vianoc na Kysu-

ciach 

3.12. 

2016 

Mgr. Alena Nemcová 

a členovia redakčnej 

rady: Patrícia Chnúri-

ková (III.F), 

Jessica Nicol Kyseľová 

(II.F),Petronela Luká-

čová (II.F), grafik Pat-

rik Körmendy (II.F) 

Členovia redakčnej rady besedovali 

o vianočných tradíciách na Kysu-

ciach, čo ich inšpirovalo pri písaní 

prvého čísla časopisu GONg – špe-

ciál.  

 

GONg- špeciál 

 

18.12. 

2016 

Mgr. Alena Nemcová 

a členovia redakčnej 

rady: Patrícia Chnúri-

ková (III.F), 

Jessica Nicol Kyseľová 

(II.F), Petronela Luká-

čová (II.F), grafik Pat-

rik Körmendy (II.F) 

Finalizácia, tlač a predaj časopisu 

GONg-špeciál 

Akcia Valentínska 

pošta 

15.2. 

2016 

Mgr. Alena Nemcová 

a členovia redakčnej 

rady: Patrícia Chnúri-

ková (III.F), 

Jessica Nicol Kyseľová 

(II.F), Petronela Luká-

čová (II.F), grafik Pat-

rik Körmendy (II.F) 

Šéfredaktorka časopisu Patrícia 

Chnúriková navrhla realizovať akciu 

Valentínska pošta,Valentínky boli 

doručené adresátom. 

Beseda o knihách 

v školskej knižnici –  

aktuálne novin-

ky,recenzie kníh do 

rubriky Seriály 

Marec Nm a členovia redakč-

nej rady: Patrícia 

Chnúriková (III.F), 

Jessica Nicol Kyseľová 

(II.F), Petronela Luká-

čová (II.F),grafik Pat-

rik Körmendy (II.F) 

Študenti besedovali o aktuálnych 

novinkách, tvorili recenzie na knihy 

do rubriky Seriály. 

Vydanie časopisu 

GONg 

21.4. 

2016 

Nm a členovia redakč-

nej rady: Patrícia 

Chnúriková (III.F), 

Jessica Nicol Kyseľová 

(II.F), Petronela Luká-

čová (II.F), grafik Pat-

rik Körmendy (II.F) 

Finalizácia, tlač a predaj časopisu 

GONg-prvé číslo 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Vydanie časopisu 

GONg 

27.6. 

2016 

Nm a členovia redakč-

nej rady: Patrícia 

Chnúriková (III.F), 

Jessica Nicol Kyseľová 

(II.F), Petronela Luká-

čová (II.F),grafik Pat-

rik Körmendy (II.F) 

Finalizácia a tlač druhého čísla. 

Predaj posledného čísla v školskom 

roku 2015/2016. 

 

Koordinátor pre charitatívnu činnosť 

Koordinátorka pre charitatívnu činnosť Mgr. Anna Krellová sa prostredníctvom rôz-

nych projektov snažila viesť žiakov k prosociálnemu správaniu zameranému na pomoc iným 

ľuďom bez očakávania odmeny. Počas školského roka formovala u žiakov zodpovednosť za 

iných. Spolupracovala  s Charitou sv. Gianny v Čadci, Úniou nevidiacich v Čadci, Ústavom 

soc. služieb Slniečko v Oščadnici, so Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu-  pallotínmi a Det-

ským domovom v Turzovke. Medzi najaktívnejšiu triedu v pečení koláčov posledné dva roč-

níky patrila II.C. Do rôznych projektov sa ďalej aktívne zapájali mnohí žiaci rôznych roční-

kov. Už niekoľko rokov sa v kampani Červené stužky angažujú Katarína a Rebeka Dominové 

(IV.F), Peter Machovčak (IV.F) a Benedikt Krížek (IV.F). Do kultúrneho programu pre Úniu 

nevidiacich a Ústav Slniečko svojím talentom pravidelne prispievajú Lenka Lašová, Peter 

Prívara. Miriam Slezáková a ďalší študenti. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Zbierka oblečenia 

pre DD v Turzovke 

november 

2015 

Mgr. Anna Krellová Vedenie a výchova žiakov našej ško-

ly k prosociálnemu správaniu. 

Zbierka Biela pas-

telka 

Adopcia srdca (8. 

ročník) 

25.9. 2015 

 

september, 

október 

2015 

Mgr. Anna Krellová, 

vybraní žiaci III.E 

Mgr. Anna Krellová, 

1. a 2. ročník 4GY 

a 5GY, kvinta a sexta 

8GY 

Finančná zbierka pre Úniu nevidia-

cich a slabozrakých v Čadci 

Finančná zbierka na podporu vzde-

lania Mileny z Brazilie(200 EUR na 

rok), korešpondencia medzi Milenou 

a našimi študentmi. 

Program ku dňu 

Nevidiacich 

a slabozrakých 

v Čadci 

12.11. 

2015 

 

 

Mgr. Anna Krellová, 

výber žiakov 

 

 

V rámci spolupráce s Úniou nevidia-

cich a slabozrakých sme pripravili 

kult. Program, ktorým sme im sprí-

jemnili tento deň.  
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

 Prednáška Thlic J. 

Šošku: Biblický 

a vedecký pohľad 

na vznik sveta a 

vesmíru 

19.11. 

2015 

Mgr. Anna Krellová, 

I.C, I.D, I.E 

Prednáška zameraná na prehĺbenie 

učiva NBV o tejto téme. 

Kampaň Červená 

stužka 

1.12. 2015 Mgr. Anna Krellová, 

výber žiakov 

V rámci tejto kampane sa konali 

prezentácie na tému HIV/AIDS pre 

prvé ročníky, Živá stužka , týždeň 

nosenia červenej stužky na celej ško-

le. 

Mikuláš 

v Oščadnici 

v Ústave soc. sta-

rostlivosti Slniečko 

 

4.12. 2015 

 

 

 

 

 

Mgr. Anna Krellová, 

výber žiakov  

 

 

 

 

V rámci spolupráce pripravujeme pre 

klientov ústavu program, mikulášske 

baličky so sladkosťami a hračky, 

ktoré priniesli do školy naši študenti, 

čím sa podporuje ich prosociálne 

správanie. 

Návšteva Charity 

sv. Gianny v Čadci 

21.12.2015 Mgr. Anna Krellová, 

I.D 

Zbierkou potravín sa študenti snažili 

spríjemniť vianočné sviatky ľuďom 

v hmotnej núdzi a bezdomovcom. 

 

 

 

Valentinský predaj 

koláčov 

13.2. 2016 Mgr. Anna Krellová, 

celá škola 

Pečenie a predaj koláčov v škole. 

Tohtoročný zisk z predaja bol 435 

EUR. Zisk putoval pre rodiny 

v hmotnej núdzi a na podporu 

ďalších charitatívnych projektov.   

 

Koordinátor pre športové súťaže 

Plán práce koordinátora športových súťaží Mgr. Romana Ondrušku sa v školskom ro-

ku 2015/2016 uskutočňoval v súlade s naplánovanými aktivitami a športové súťaže boli pro-

striedkom, ako dať študentom vyniknúť v športe  nielen vo svojich kluboch, ale aj úspešne 

reprezentovať školu na mnohých súťažiach.  

Plán súťaží úzko súvisí s priestorovými podmienkami, množstvom postupových kôl a študij-

nými povinnosťami žiakov našej školy.  

Účasť na súťažiach bola v maximálnej možnej miere. Nešlo len o účasť samotnú, za všetko 

hovoria výsledky v okresných, krajských a celoslovenských kolách. 
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V rámci okresu sme najlepšia škola v športových súťažiach už po tri roky, a to v kategórii 

základných škôl, tak i medzi strednými školami.  Svedčí o tom i putovný pohár Olympijského 

klubu Kysuce, ktorý sme získali v tomto školskom roku do osobného vlastníctva našej školy 

Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. 

Úlohou koordinátora športových súťaží je zapájať do športových aktivít nielen študentov, ale i 

pedagógov, rodičov a priateľov školy. Poradilo sa nám zorganizovať cyklo-túru, na ktorej sa 

zúčastnilo okolo 200 študentov našej školy. Na bicykle vysadli i pedagógovia, ktorí robili 

dozor a takto sa aktívne zapojili do športových aktivít. Uskutočnil sa aj volejbalový rozlúčko-

vý zápas maturantov, kde nechýbali ani učitelia a rodičia. 

Koordinátor pre školskú knižnicu 

Činnosť koordinátorky pre školskú knižnicu Mgr. Márie Hnidkovej bola aj v školskom 

roku 2015/2016 zameraná na rozšírenie záujmu študentov o využívanie možností, ktoré kniž-

nica ponúka. Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti bolo jednou z hlavných úloh našej knižnice 

a aj v tomto školskom roku boli aktivity zamerané týmto smerom. Priestory školskej knižnice 

sme ponúkli nielen vyučujúcim SJL a UKL, ale aj vyučujúcim iných predmetov. Podarilo sa 

nám zvýšiť záujem o čítanie odporúčanej literatúry. Stále ešte napĺňame závery Projektu: Re-

vititalizácia a elektronizácia knižníc v spolupráci s kolegyňou Mgr. Zuzanou Strakovou. Ne-

podarilo sa nám oživiť fond knižnice o tituly zodpovedajúce požiadavkám nových štandar-

dov, čo by sme radi v budúcom školskom roku napravili. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Medzinárodný deň 

školských knižníc 

24.10. 2015 Mgr. Mária Hnidková 

- IV.F,IV.G, I.C 

Mgr. Eva Kubalová - 

IV.D, IV.E   

Štúrovci: interpretácia textov, reci-

tácia básní, literárny kvíz 

Beseda s autormi 

katolíckej moderny 

18.11.2015 Mgr. Zuzana Strako-

vá,  Kvinta A 

Jurinove dni v Kysuckej knižnici -

oboznámenie s tvorbou a životom 

P.H. Jurinu. 

Rok Ľ. Štúra/beseda    december 

2015 

Mgr. Mária Hnidko-

vá,  členovia krúžku 

Poobedia s dobrou 

knihou 

Prezentácie tvorby a života Ľudo-

víta Štúra 

Triedne kolá 

Hviezdoslavovho 

Kubína 

január/február 

2016 

vyučujúce SJL Prednes umeleckej poézie a prózy 

Školské kolo 

Hviezdoslavovho 

Kubína 

10.3. 2016 Mgr. Alena Sabolová, 

Mgr. Eva Kubalová 

Prednes umeleckej poézie a prózy 

Výstava encyklopé-

dií 

marec 2016 Mgr. Mária Hnidko-

vá, Mgr. Milan Ze-

man 

Oboznámenie sa s titulmi odbornej 

literatúry- BIO, GEG 

Návšteva Literárno-

vedného múzea 

Martin 

apríl 2016 Mgr. Mária Hnidková 

Mgr. Eva Kubalová 

Komentovaná prehliadka múzea 
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Správa o činnosti školského internátu 
 

V školskom roku 2015/2016 sa konali štyri zasadnutia metodického združenia vycho-

vávateľov, na ktorých sa hodnotila práca žiakov, výchovno-vzelávacie výsledky ako 

i úspechy, neúspechy, správanie žiakov a ich aktivity. Úlohy sa plnili priebežne podľa ročné-

ho plánu a mesačných úloh.  

Počas školského roka sa hospitačná činnosť realizovala štyrikrát a zameriavala sa na plnenie 

úloh výchovných skupín, pozorovanie činnosti v skupine ako aj samoobslužné činnosti a kon-

trolu pedagogickej dokumentácie /denník výchovnej skupiny, osobný spis žiaka a pod./. 

V školskom roku 2015/2016 bolo na ubytovanie prihlásených 90 žiakov, ale  počas školského 

roka sa priebežne vyskytli zmeny v počte ubytovaných žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch 

výchovných skupín: 

1. výchovná skupina- 1., 2. ročník – 30 žiakov 

Vedúca vychovávateľka: Mgr. Dana Bazelidesová 

2. výchovná skupina -  2., 3. ročník – 30 žiakov 

Vychovávateľka: Bc. Anna Smolková 

3. výchovná skupina -  3., 4.,  5. ročník – 30 žiakov 

Vychovávateľka: PhDr. Zdenka Straková 

 

Realizované aktivity, exkurzie a projekty v školskom roku 2015/2016 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Jazykové pobyty 22.9.15 Bazelidesová Akadémia vzdelávania - prednáška 

Výstava v KD- 

Tvorba mladých 

25.9.14 Straková Výstava fotografií 

Imatrikulácie 8.10.15 Všetky vychovávateľky Privítanie žiakov 1.ročníkov - súťaže 

Ochrana pred po-

žiarmi 

15.10.15 Bazelidesová Prednáška s odborníčkou – ako sa 

zachovať pri vzniknutom požiari 

Deň výživy 20.10.15 Všetky vychovávateľky Súťažou sa zaujímať o svoje zdravie 

Halloween 27.10.16 Všetky vychovávateľky Súťaže - Rozvoj zručností pri výrobe 

masiek 

Čo vieš o Slovensku 11.11.16 Bazelidesová, Smolko-

vá 

Súťaž v spoznávaní Slovenska 

Medzinárodná 

kuchyňa 

11.11.16 Straková  Nadväzovanie kontaktov, zručností 

s ľuďmi iných národností 

Horská záchranná 

služba 

19.11.16 Bazelidesová Beseda s členmi HZS- Vrátna dolina 

Deň otvorených 

dverí 

20.11.16 Bazelidesová Informácie o ŠI, sprevádzanie rodičov 

a žiakov 

Hry v snehu 23.11.16 Straková, Smolková Otužovanie organizmu 

Drozdajka 24.11.16 Straková Návšteva filmového predstavenia 

Lampióny šťastia 26.11.15 Bazelidesová, Smolko-

vá 

Vypúšťanie lampiónov 

Mikuláš 3.12.16 Všetky vychovávateľky Zábava, rozdávanie darčekov 

Medovníky 8.12.16 Bazelidesová Rozvoj zručností 

Vianočné trhy 10.12 Bazelidesová Prehliadka vianočných trhov v meste 
Beseda s J. Banášom 16.12.16 Smolková Knižnica- novinky knižnej tvorby 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Pečenie, zdobenie 

medovníkov 

17.12. Smolková, Straková Rozvoj zručností, trendy zdobenia 

Stolnotenisový tur-

naj 

27.1.16 Všetky vychováva-

teľky 

Turnaj medzi žiakmi 

Ľudské práva 28.1.16 Bazelidesová Prednáška 

Starostlivosť opleť 09.02.16 Straková Vyznať sa a vedieť použiť koz-

metiku na rôzne príležitosti 

Pečenie koláčov na 

Valentína 

11.02.16 Smolková Rozvoj tvorivých schopností žia-

kov 

Súťaž vo varení: Fit 

večera 

24.02.16 Bazelidesová Prehlbovanie zdravého životného 

štýlu  

Ako zvládať záťa-

žové situácie 

09.03.16 Straková Relaxačné cvičenia ,racionálne 

myslenie  

Literárno súťažný 

večer 

13.03.16 Bazelidesová Rozvoj vedomostí, schopností 

prostredníctvom súťaže 

Úprava okolia ku 

dňu Zeme 

4.04.16 Straková Kooperácia s dôrazom na ochranu 

Zeme pre ďalšie generácie 

Čistenie Lesoparku 

Lány 

7.04.16 Smolková Upevňovať praktické zručnosti 

pri ochrane prírody 

Opakačka -

Bezpečné zaklada-

nie ohňa 

12.04.16 Straková Schopnosť prežiť v prírode, 

ochrana prírody 

Výstava obrazov v 

KD 

13.04.16 Bazelidesová Kultúrny dom -  prejavovanie 

vzťahu k výtvarnej tvorbe 

Súťaž- Príroda a Ty 20.04.16 Bazelidesová Rešpektovať ochranu životného 

prostredia 

Čistota okolia ŠI 21.04.16 Bazelidesová Rozvoj praktických zručností 

žiaka 

Skrášľovanie okolia 

kvetmi  

25.04.16 Smolková Rozvíjať využitie prírodného ma-

teriálu 

Súťaž vo varení- 

Cestoviny na rôzne 

spôsoby 

26.04.16 Všetky vychováva-

teľky 

Rozvoj samostatnosti pri práci 

Obchodovanie s 

ľuďmi 

5.05.16 Straková Všeobecný prehľad, prevencia 

Opakačka -

Bezpečné zaklada-

nie ohňa 

10.5.16 Smolková Dodržiavať základné bezpečnost-

né požiadavky 

Osobnosti športu 11.05.16 Bazelidesová Prehlbovanie vedomosti 

v slovenskom športe 

Koncert Z. Smata-

novej 

19.05.16 Bazelidesová Športová hala- zábava 

Diskusný súboj –

zdravej výživy 

31.05.16 Straková Rozširovanie vedomostí, komuni-

kačných zručností 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

MDD- pobyt v prí-

rode 

1.06.16 Bazelidesová Pobyt v prírode, ochrana, hry 

Husárik 7.06.16 Straková Skupinový relax v prírode 

Študentský účet, 

poistenie do zahra-

ničia 

8.06.16 Straková Schopnosť racionálneho využitia 

ponúk 

Milionár 11.06.16 Bazelidesová, 

Smolková 

Rozšírenie vedomostí z celého 

sveta 

 

Iné  

Rôznorodé aktivity školy za uplynulý školský rok boli prezentované v 15. ročníku Ro-

čenky Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (šéfredaktorka Mgr. Ingrid Mikovčáková, tech-

nické spracovanie PaedDr. Anna Zeljenková), v kalendári školy, v školskom časopise Gong 

(Mgr. Alena Nemcová) i na webovom sídle školy, ktoré bolo kompletne inovované Ing. Ale-

xandrom Kubánim. Škola vďaka podpore Neziskovej organizácie pri Gymnáziu Jozefa Mi-

loslava Hurbana v Čadci pripravila nové propagačné materiály, ktoré boli použité na prezen-

tovanie školy žiakom aj širokej verejnosti počas rodičovských združení, na burzách stredných 

škôl, dňoch otvorených dverí a pri iných vhodných príležitostiach.  

Tradične veľmi dobrá bola aj spolupráca s Radou rodičov a Radou školy, rovnakou 

mierou vo výchovnej, vzdelávacej aj ekonomickej oblasti. 
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 b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016 (§ 2 ods. 1 písm. b vyhlášky) 

 

Gymnázium – 4-ročné štúdium 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 3 82 - 3 84 - 

II. 3 78 - 3 78 - 

III 3 88 - 3 89 - 

IV. 3 91 - 3 91 - 

Spolu 12 339 - 12 342 - 

 

 

 

Gymnázium – 5-ročné bilingválne štúdium 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 2 64 - 2 63 - 

II. 2 60 - 2 60 - 

III 2 58 - 2 58 - 

IV. 2 55 - 2 55 - 

V. 2 54 - 2 54 - 

Spolu 10 291 
- 

 
10 290 

- 

 

 



 

 

 

 

55 

Gymnázium – 8 ročné štúdium 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 1 28 - 1 27 - 

II. 1 16 - 1 16 - 

III 1 18 - 1 17 - 

IV 1 23 - 1 23 - 

V. 1 18 - 1 17 - 

VI. 1 16 - - 16 - 

VII. 0 0 - 0 0 - 

VIII. 1 20 - 1 20 - 

Spolu 7 139 - 7 136 - 

 

 

c) – –  

 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm 2. d vyhlášky) 

 

 

Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých  žiakov 

do 1. ročníka strednej školy 

 

Do ročníka 

 

Počet pri-

hlásených 

žiakov 

Počet žia-

kov, ktorí 

konali pri-

jímaciu 

skúšku 

 

Počet úspeš-

ných žiakov 

v prijímacom 

konaní 

 

Počet prija-

tých  žiakov 

 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

I. ročníka OG 25 24 24 24 0 

I. ročníka  4G 163 133 58 72 14 

I. ročníka 

slov.-ang. bi-

ling. sekcie 

194 176 56 56 0 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e vyhlášky)   

 

e 1)  Priemerný prospech jednotlivých tried strednej školy koncoročnej klasifikácie –                       

PRÍLOHA 2. 

 

e 2)  Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

 

Žiaci maturitných tried v šk. roku 2015/2016: 

Ok A, IV. C, IV. D, IV. E 

IV. F., IV. G - 1. vyučovací jazyk (SJL), 2. vyučovací jazyk (ANJ) 

V. F, V. G – ostatné predmety (minimálne 2 povinné) 

Prehľad o externej časti maturitnej skúšky 

Predmet 

Počet žiakov 

prihlásených na MS 

spolu 

(PFIČ, PFEČ 

a ÚFIČ) 

Z toho: počet žiakov, 

ktorí konali externú 

časť MS 

Počet prihlásených žiakov na MS: 220 184 

slovenský jazyk a literatúra 166 166 

anglický jazyk 157 155 

nemecký jazyk 28 11 

matematika 36 36 

Externá časť MS: 

PREDMET 
Počet prihlá-

sených na MS 

Z toho písalo 

EČMS 

Priemerná ús-

pešnosť % 

Priemerný 

percentil školy  

slovenský jazyk a 

literatúra 
166 166 69,16 77,71 

anglický jazyk B2 155 155 68,32 57,28 

nemecký jazyk B2 13 11 47,08 41,38 

matematika 36 36 64,75 58,90 

Prehľad o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky: 

Predmet 
Počet žiakov, ktorí konali písomnú 

formu internej časti  MS 

slovenský jazyk a literatúra 166 

2. vyučovací jazyk v BG sekcii: anglický jazyk (4. 

ročník v BG) 
55 

anglický jazyk (4-, 8- ročné štúdium) 100 

nemecký jazyk 11 

SPOLU 220 
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Prehľad o ústnej forme MS 

Ústnu formu IČMS v riadnom termíne konali:   217 

                                                                nekonali :  3  

(3  budú konať maturitnú skúšku v náhradnom termíne) 

 

Predmety v povinnej MS: 

 

PREDMET PRIEMER 

anglický jazyk 1,85 

biológia 1,45 

biológia v ANJ 1,46 

dejepis 1,60 

dejepis v ANJ 1,50 

francúzsky jazyk 1,00 

fyzika 1,00 

fyzika v ANJ 2,00 

geografia 1,13 

geografia v ANJ 1,90 

chémia 1,49 

chémia v ANJ 1,50 

informatika 1,89 

informatika v ANJ 1,00 

matematika 1,44 

matematika v ANJ 1,72 

nemecký jazyk 1,88 

občianska náuka 1,73 

občianska náuka v ANJ 1,67 

ruský jazyk 2,00 

slovenský jazyk a literatúra 1,47 

umenie a kultúra 1,50 

Predmety dobrovoľnej MS: 

PREDMET PRIEMER 

nemecký jazyk B2 1,50 

geografia  1,00 

umenie a kultúra 1,00 

fyzika v ANJ 1,00 

Priemerný prospech  povinných predmetov ÚFIČ MS : 1,49 

Priemerný prospech  dobrovoľných predmetov ÚFIČ MS : 1,13 

V riadnom termíne neprospeli  - EČ: 2 žiaci (MAT) 

ŠMK povolila opravnú EČ MS v mimoriadnom termíne (2)  a ÚFIČ MS v náhradnom termí-

ne (3) – september 2016. 

 

Spolu v septembri zmaturovali 4 žiaci (1 žiak EČ MAT, 3 žiačky ÚFIČ). 

ŠMK povolila 2. opravnú MS EČ (MAT) v mimoriadnom termíne – marec 2017. 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2015/2016    (§2 ods.1 písm. f vy-

hlášky) 

 

Gymnázium 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedago-

gických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

Stredná škola Počet Školský internát Počet 

zamestnanci  SŠ 72 
zamestnanci školského 

internátu 
5 

Z toho PZ 56 Z toho PZ 3 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 56 - kvalifikovaní 3 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ  Z toho NZ  

Z počtu NZ  Z počtu NZ 0 

- upratovačky 9 - upratovačky 1 

- údržbár 2 
- pomocná  

vychovávateľka 
1 

- školník-údržbár 1 Školská  jedáleň  

- THP 4 zamestnanci -spolu 12 

Spolu počet zamestnancov  

SŠ + ŠI + ŠJ 
89 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
59 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

Trieda Študijný odbor, zameranie Učebný pán 

I. C, D, E 7902 J  2015-7846/10840:1-10B0 

II. C, D,E 7902 J  ISCED 3A 

III.  C, D, E 7902 J  ISCED 3A 

IV.  C, D, E 7902 J  ISCED 3A  

Príma A 7902 J  2015-7846/10840:1-10B0 

Sekunda A 7902 J  ISCED 2A 

Tercia  A 7902 J  ISCED 2A 

Kvarta A 7902 J  ISCED 2A 

Kvinta A 7902 5  ISCED 3A  

Sexta A 7902 5  ISCED 3A  

Oktáva A 7902 5  ISCED 3A  

I. F, G 7902 J 74 – bilingválne štúdium 2015-7846/10840:1-10B0 

II. F, G 7902 J 74 – bilingválne štúdium 2011-7915/18755:3-922 

III. F, G 7902 J 74 – bilingválne štúdium 2011-7915/18755:3-922 

IV. F, G 7902 J 74 – bilingválne štúdium 2011-7915/18755:3-922 

V. F, G 7902 J 74 – bilingválne štúdium 2011-7915/18755:3-922 
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g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia – Príloha 3  

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2015/2016 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

-  - - 0 

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods.1 písm. h vy-

hlášky) v školskom roku 2015/2016 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Počet 

vzdelávaní 

Priebeh vzdelávania/ počet 

ukončené pokračujúce 

Adaptačné vzdelávanie 2 2 2 - 

Aktualizačné vzdelávanie 2 2 2 - 

Inovačné vzdelávanie - - - - 

Špecializačné vzdelávanie - - - - 

Funkčné vzdelávanie 1 1 - 1 

Funkčné vzdelávanie ino-

vačné 
- - - - 

Kvalifikačné vzdelávanie 1 - 1 - 

Absolvované štúdium v 

zahraničí 
3 3 3 - 

 

 

Konkrétne mená učiteľov zapojených do kontinuálneho vzdelávania sú súčasťou Plánu konti-

nuálneho vzdelávania.  

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola  

zapojila 

Deň otvorených dverí pre 4-ročné štúdium Veľtrh informácií, vzdelávania a zamestnanosti 

v Čadci 

Deň otvorených dverí pre 8-ročné štúdium Svetový deň pohybu - Aerobik maratón 

Deň otvorených dverí pre bilingválne štúdium Svetový deň životného prostredia 

Okresné a krajské kolá olympiád CUJ Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a 

ohrozovaniu s drogami 

Študentský ples Kampaň „Červené stužky“ 

Imatrikulácia pre prvákov Deň narcisov 

Halloween Party na školskom internáte Biela pastelka 

Stužkové slávnosti Okresné a krajské kolá súťaží organizované 

CVČ v Čadci a v Žiline 

Mikulášska nádielka Európsky týždeň boja proti rakovine 

Mikulášska akcia v ústave sociálnych služieb 

v Oščadnici 

Svetový deň zdravia 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola  

zapojila 

Vianočná akadémia Týždeň duševného zdravia 

Christmas Party Svetový deň bez tabaku – kampaň Stop fajčeniu 

Novoročný koncert Besedy, prednášky odborníkov z iných inštitúcií 

(Kysucká Knižnica, Kysucké múzeum, Kysuc-

ká galéria, Dom kultúry, Osvetové stredisko, 

CVČ, Matica slovenská v Martine, Okresný súd 

a pod.) 

Tradičný ples gymnázia Medzinárodný deň školských knižníc 

Valentínsky predaj koláčov  Týždeň vedy a techniky 

Valentínska pošta Krajský študentský parlament 

Deň študentov netradične Medzinárodný týždeň bezpečnosti na cestách 

Deň učiteľov Filmové festivaly Etnofilm, Ekofilm – laická 

porota študentov, Naturafilmy, Palárikova Ra-

ková – laická porota študentov 

1.apríl Olympijský rok (Olympijský klub Kysuce) – 

Putovný pohár 2015 

Deň detí Jurinove dni – beseda s autormi katolíckej mo-

derny 

Noc v škole Informačný deň pre mladých – dobrovoľníctvo 

Cyklotour Gymo 2015 Adopcia srdca 

Koncerty školského speváckeho krúžku „Ra-

dosť“ 

Študentská  kvapka krvi 

Stretnutie (nielen) s robotmi Valentínska kvapka krvi  

ČADMUN Úsmev ako dar 

Tematické exkurzie Zbierka potravín pre Charitu sv. Gianny 

Účelové cvičenia Čitateľský maratón 

Plavecké kurzy Deň Zeme – pomôž svojmu mestu 

Lyžiarske kurzy Prezentácia univerzít zo SR a ČR 

Kurz ochrany a obrany zdravia PZ Čadca – polícia a jej činnosť  

Vydávanie študentského časopisu GONG Kráľovstvo kysuckých vedomostí a zručností 

Zber použitých batérií Trestná činnosť páchaná pod vplyvom návyko-

vých látok 

Zber odpadkov v okolí školy Zber papiera 

Zlatý Ámos Zber použitých batérií 

Program ku dňu Nevidiacich a slabozrakých 

v Čadci 

Mliečny program 

Basketbalový turnaj zmiešaných družstiev pri 

príležitosti Dňa študentov 

Medzinárodný deň ľudských práv 

Futsalový Mikulášsky turnaj Kyberšikanovanie 

Vianočný florbalový turnaj Interpersonálne vzťahy, prevencia šikanovania 

Zdravou výživou proti obezite „Alkohol a ženy“, „Stop fajčeniu“ – regionálny 

úrad zdravotníctva Čadca 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola  

zapojila 

Zbierka oblečenia pre domov dôchodcov 

v Turzovke 

Debatný klub 

Výsadba zelene v areály školy Medzinárodná kuchyňa – spolupráca s Kericom 

Lampióny šťastia na školskom internáte Európsky deň jazykov 

 

i.1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

 Úspešným zosúladením výchovno-vzdelávacej práce pedagógov našej školy 

s mimoškolskými aktivitami sú výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach 

a súťažiach.  

Vedenie školy v spolupráci s jednotlivými predmetovými komisiami a s finančnou pomocou 

od Rady rodičov, sponzorov a Neziskovej organizácie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurba-

na v Čadci mohlo tieto aktivity žiakov aj v  školskom roku 2015/2016 podporovať, vytvárať 

pre ne vhodné podmienky a zachovať ich na tradične pestrej úrovni. Úspešné umiestnenia 

žiakov na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach sú toho potvrdením. Sú uvedené 

prehľadne v tabuľkách.  

OKRESNÉ SÚŤAŽE (1. - 3. MIESTO) 

Fyzika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Čo vieš o hviezdach/ 3 1. miesto Mária Krutáková III.C 

Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Fyzikálna olympiáda/ E 3. miesto Peter Grochal Kvinta A 

Matematická olympiá-

da/ Z8 
1. miesto 

Timotej Gábriš 

 
Tercia A 

Matematická olympiá-

da/ Z9 

2. miesto Viktor Čečotka Kvarta A 

3. – 6. miesto Samuel Slávik Kvarta A 

3. – 6. miesto Peter Grochal Kvarta A 

Biblická olympiáda 

2. miesto Michal Kubinec II.E 

2. miesto Peter Krkoš II.E 

2. miesto Patrik Honíšek III.C 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2A 
1. miesto Stanislav Stráňava Kr.A 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2B 
2. miesto Zuzana Václaviková IV.D 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 1B 
1. miesto Filip Moskál II.D 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 1B 
2. miesto Gabriel Drahňák Tercia A 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2A 
1. miesto Radoslav Švaňa III.G 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2B 
1. miesto Peter Tvrdý IV.E 
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SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

História, filozofia, 

právne vedy 
2. miesto Natália Raclavská V.G 

Chémia 1. miesto Simona Hyllová IV.F 

Športové súťaže  

Súťaž Umiestnenie Žiak Trieda 

Cezpoľný beh/ SŠ 

3. miesto Peter Jašurek  II.C 

3. miesto Dominik Kubalák  I.E 

3. miesto Dominik Slaninák  Sexta A 

Cezpoľný beh/ SŠ 

1. miesto Aneta Kašubová  II.G 

1. miesto Nikola Kvašňovská  III.G 

1. miesto Kristina Trebulová  IV.F 

Rope skipping/ ZŠ 1. miesto Stanislav Stráňava  Kvarta A 

Rope skipping/ SŠ 
1. miesto Timotej Devečka  IV.D 

1. miesto Alica Klieštiková  II.G 
ABC Futbalistu/ ZŠ 1. miesto Stanislav Stráňava  Kvarta A 

ABC Futbalistu/ SŠ 
1. miesto Matej Vakula Sexta A 

1. miesto Andrej Mazanec II.E 

Bedminton/ SŠ 
3. miesto Sylvia Brišová  II.G 

3. miesto Adriána Kyrcová  II.G 

Bedminton/ SŠ 
3. miesto Marúš Surovčák  III.G 

3. miesto Timotej Devečka  IV.D 

Florbal/ SŠ 

1. miesto Romana Behúňová  IV.D 

1. miesto Monika Kocúrková  IV.D 

1. miesto Aneta Gábrišová  Kvinta A 

1. miesto Simona Gužíková  III.D 

1. miesto Romana Jančíková  II.F 

1. miesto Adriana Prengelová  II.C 

1. miesto Nikoleta Randová  III.F 

1. miesto Ema Šlopková  IV.G 

1. miesto Laura Šmatlavová  IV.F 

1. miesto Daniela Vorecová  I.E 

1. miesto Lucia Gašparíková  II.C 

1. miesto Terézia Grochalová  I.E 

1. miesto Alžbeta Šavelová  I.C 
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Súťaž Umiestnenie Žiak Trieda 

Florbal/ SŠ 

 

1. miesto Jakub Baliga  Kvinta A 

1. miesto Adam Drexler  Kvinta A 

1. miesto Lukáš Imrišík  III.E 

1. miesto Denis Kajánek  Kvinta A 

1. miesto Daniel Kupka  II.D 

1. miesto Matej Masiarčin  III.E 

1. miesto Richard Pastierik  V.G 

1. miesto Dominik Slaninák  Sexta A 

1. miesto Jozef Šimčisko  Sexta A 

1. miesto Pavol Turiak  Sexta A 

1. miesto Adam Trúchly  III.D 

1. miesto František Vangel  Kvinta A 

Šach/ SŠ 
1. miesto Kristián Hanec  Kvinta A 

1. miesto Branislav Dubec  IV.G 

Šach/ ZŠ 1. miesto Peter Grochal Kvarta A 

Oxdog florbal/ ZŠ 

1. miesto Martin Špilák  Kvarta A 

1. miesto Matúš Hudec  Kvarta A 

1. miesto Dávid Mičo  Kvarta A 

1. miesto Mirko Murčo  Kvarta A 

1. miesto Richard Putyra  Kvarta A 

1. miesto Stanislav Stráňava  Kvarta A 

1. miesto Gabriel Jurga  Kvarta A 

1. miesto Viktor Čečotka  Kvarta A 

1. miesto Jakub Zajac  Tercia A 

1. miesto Filip Bocko  Tercia A 

1. miesto Gabriel Drahňák Tercia A 

Stolný tenis/ SŠ 

1. miesto Mária Krutáková  III.C 

1. miesto Lívia Melicherová  II.F 

1. miesto Denisa Valáriková  III.D 

1. miesto Jana Urbánková  III.C 

Stolný tenis/ SŠ 

1. miesto Robert Kubinec  II.E 

1. miesto Michal Kubinec  II.E 

1. miesto Michal Čič  II.E 

Futsal/ SŠ 

1. miesto Filip Ciesarik  IV.F 

1. miesto Stanislav Hulák  III.D 

1. miesto Ondrej Chmurčiak  IV.C 

1. miesto Michal Maslík  I.C 

1. miesto Tomáš Maslík  III.D 

1. miesto Andrej Mazanec  II.E 

1. miesto Matej Vakula  Sexta A 

1. miesto Šimon Mitrenga  II.C 

1. miesto Ondrej Prívara  IV.C 

1. miesto Matej Špila  III.D 

1. miesto Peter Tvrdý  IV.C 
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Súťaž Umiestnenie Žiak Trieda 

Futsal/ SŠ 

1. miesto Simona Gužíková  III.D 

1. miesto Sabína Pretáková  III.C 

1. miesto Anežka Slivková  III.C 

1. miesto Adriana Prengelová  II.C 

1. miesto Lucia Gašparíková  II.C 

1. miesto Laura Sobčáková  I.D 

1. miesto Romana Behúňová  IV.D 

1. miesto Nikoleta Randová  III.F 

1. miesto Kristína Trebulová  IV.F 

Vianočné plávanie/ SŠ 

ZŠ 

1. miesto Juraj Serafín  Príma A 

1. miesto Juraj Serafín  Príma A 

1. miesto Anika Demanová  Kvarta A 

 

3. miesto Ema Padyšáková  Tercia A 

2. miesto Peter Prívara  II.G 

3. miesto Roman Malich  II.G 

1. miesto Júlia Minarovičová  II.D 

2. miesto Aneta Kašubová  II.G 
2. miesto Peter Prívara  II.G 
3. miesto Roman Malich  II.G 
1. miesto Aneta Kašubová  II.G 
2. miesto Minarovičová Júlia II.D 
3. miesto Martin Kapitulčin  IV.F 
1. miesto Martin Kapitulčin  IV.F 
1. miesto Martin Kršák  IV.F 
1. miesto Simona Poláčková  II.C 

Plávanie – štafeta/ ZŠ 1. miesto Gymnázium J.M. Hurbana 

Čadca 
 

Plávanie – štafeta/ SŠ 1. miesto Gymnázium J.M. Hurbana 

Čadca 
 

Basketbal/ SŠ 

3. miesto Karin Beláková  III.E 

3. miesto Monika Čečotková  III.E 

3. miesto Alexandra Ambrušová  III.D 

3. miesto Silvia Bulejová  Oktáva A 

3. miesto Simona Ďuranová  IV.E 

3. miesto Katarína Franeková  IV.E 

3. miesto Lucia Gašparíková  II.C 

3. miesto Diana Gulčíková  II.G 

3. miesto Ivana Mišová  IV.G 

3. miesto Sabína Pretáková  III.C 

3. miesto Katarína Pijáková  III.E 

3. miesto Monika Saksonová  IV.E 

Skokan roka/ 2000 1. miesto Dominika Súkeníková  I.F 

Skokan roka/ 2001 
1. miesto Mirkó Murčo  Kvarta A 
2. miesto Matúš Hudec  Kvarta A 
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Súťaž Umiestnenie Žiak Trieda 

Florbal/ZŠ 

1. miesto Oliver Budoš  Sekunda A 

1. miesto Martin Hamran  Príma A 

1. miesto Juraj Serafín  Príma A 

1. miesto Adam Čečotka  Príma A 

1. miesto Jakub Zajac  Tercia A 

1. miesto Matúš Hudec  Kvarta A 

1. miesto Dávid Mičo  Kvarta A 

1. miesto Mirkó Murčo  Kvarta A 

1. miesto Richard Putyra  Kvarta A 

1. miesto Stanislav Stráňava  Kvarta A 

1. miesto Martin Špilák  Kvarta A 

Volejbal/ SŠ 
2. miesto Romana Behúňová  IV.D 

2. miesto Barbora Kožáková  IV.D 

 

2. miesto Katarína Dašková  III.G 

2. miesto Katarína Dominová  IV.F 

2. miesto Monika Jurišová  IV.E 

2. miesto Alica Klieštiková  II.G 

2. miesto Miriam Máčková  I.F 

2. miesto Nikola Mináriková  I.G 

2. miesto Simona Poláčková  II.D 

2. miesto Dominika Súkeniková  I.F 

2. miesto Kristína Trebulová  IV.F 

Volejbal/ SŠ 

1. miesto Filip Ciesarik IV.F 

1. miesto Martin Kapitulčin  IV.F 

1. miesto Martin Kršák  IV.F 

1. miesto Peter Machovčák  IV.F 

1. miesto Timotej Devečka  IV.D 

1. miesto Peter Poláček  IV.D 

1. miesto Kristián Michalec  IV.D 

1. miesto Branislav Dubec  III.G 

1. miesto Radovan Koričár  V.F 

1. miesto Jakub Kozák  V.G 

Veľký futbal/ SŠ 

3. miesto Ciesarik Filip IV.F 

3. miesto Gašper Marek I.C 

3. miesto Jašurek Peter I.D 

3. miesto Krenžel Miroslav I.C 

3. miesto Kubalák Dominik I.E 

3. miesto Kubanda Michal I.E 

3. miesto Maslík Michal I.C 

3. miesto Michalina Adrián III.D 

3. miesto Prívara Jakub I.E 

3. miesto Špila Matej III.D 

3. miesto Šplhák Adam I.C 

3. miesto Vaňovec Róbert I.D 
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Súťaž Umiestnenie Žiak Trieda 

Atletika/ SŠ 

1. miesto Kajánek Denis Kvinta A 

1. miesto Slaninák Dominik Sexta A 

1. miesto Gašparíková Lucia II.C 

1. miesto Ciesarik Filip IV.F 

1. miesto Pretáková Sabína III.C 

1. miesto Trebulová Kristína IV.F 

1. miesto Kubalá Dominik I.E 

1. miesto Kašubová Aneta II.G 

2. miesto Devečka Timotej IV.D 

3. miesto Gašparíková Lucia II.D 

3. miesto Devečka Timotej IV.D 

3. miesto Vakula Matej Sexta A 

3. miesto Šprláková Veronika II.G 

3. miesto Kajánek Denis Kvinta A 

3. miesto Slivková Anežka III.C 

 
3. miesto Vorková Daniela I.E 

3. miesto Gašper Marek I.C 

Devils Cup – Florbal/ 

SŠ 

1. miesto Jakub Baliga  Kvinta A 

1. miesto Adam Drexler  Kvinta A 

1. miesto Lukáš Imrišík  III.E 

1. miesto Matej Masiarčin  III.E 

1. miesto Dominik Slaninák  Sexta A 

1. miesto Jozef Šimčisko  Sexta A 

1. miesto Pavol Turiak  Sexta A 

1. miesto Adam Trúchly  III.D 

1. miesto František Vangel  Kvinta A 

1. miesto Daniel Kupka II.D 

KRAJSKÉ SÚŤAŽE (1. - 5. MIESTO, ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ) 

Fyzika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Čo vieš o hviezdach/ 3 1. miesto Mária Krutáková III.C 

Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda 

v anglickom jazyku/ 

2C1 

2. miesto Kristína Smolková IV.F 

Olympiáda vo francúz-

skom jazyku/ 2B 
2. miesto Richard Kotrč IV.G 

Olympiáda 

v nemeckom jazyku/ 

2A 

2. miesto Radoslav Švaňa III.G 
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Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda 

v nemeckom jazyku/ 

2B 

2. miesto Peter Tvrdý IV.E 

Olympiáda v ruskom 

jazyku/ 2B 
2. miesto Kristína Smolková IV.F 

Olympiáda zo sloven-

ského jazyka/ A 
2. miesto Jana Kolenová IV.D 

Fyzikálna olympiáda/ C 3. miesto Monika Zemaníková IV.E 

SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Chémia 1. miesto Simona Hyllová IV.F 

Športové súťaže  

Súťaž Umiestnenie Žiak Trieda 

Cezpoľný beh/ SŠ 

3. miesto Aneta Kašubová  II.G 

3. miesto Nikola Kvašňovská  III.G 

3. miesto Kristína Trebulová  IV.F 

Oxdog florbal/ ZŠ 

3. miesto Martin Špilák  Kvarta A 

3. miesto Matúš Hudec  Kvarta A 

3. miesto Dávid Mičo  Kvarta A 

3. miesto Mirko Murčo  Kvarta A 

3. miesto Richard Putyra  Kvarta A 

3. miesto Stanislav Stráňava  Kvarta A 

3. miesto Gabriel Jurga  Kvarta A 

3. miesto Viktor Čečotka  Kvarta A 

3. miesto Jakub Zajac  Tercia A 

3. miesto Filip Bocko  Tercia A 

3. miesto Gabriel Drahňák Tercia A 

Aerobik maratón/ SŠ 

1. miesto Karolína Byrtusová  IV.G 

1. miesto Miriam Cabadajová  IV.G 

1. miesto Nikola Kvašňovská  III.G 

1. miesto Aneta Šteinigerová  III.G 

Futsal/ SŠ 

3. miesto Filip Ciesarik  IV.F 

3. miesto Stanislav Hulák  III.D 

3. miesto Ondrej Chmurčiak  IV.C 

3. miesto Michal Maslík  I.C 

3. miesto Tomáš Maslík  III.D 

3. miesto Andrej Mazanec  II.E 

3. miesto Matej Vakula  Sexta A 

3. miesto Šimon Mitrenga  II.C 

3. miesto Ondrej Prívara  IV.C 

3. miesto Matej Špila  III.D 

3. miesto Peter Tvrdý  IV.C 
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Súťaž Umiestnenie Žiak Trieda 

Stolný tenis/ SŠ 

2. miesto Mária Krutáková  III.C 

2. miesto Lívia Melicherová  II.F 

2. miesto Denisa Valáriková  III.D 

Florbal/ ZŠ 

1. miesto Oliver Budoš  Sekunda A 

1. miesto Martin Hamran  Príma A 

1. miesto Juraj Serafín  Príma A 

1. miesto Adam Čečotka  Príma A 

1. miesto Jakub Zajac  Tercia A 

1. miesto Matúš Hudec  Kvarta A 

1. miesto Dávid Mičo  Kvarta A 

1. miesto Mirkó Murčo  Kvarta A 

1. miesto Richard Putyra  Kvarta A 

1. miesto Stanislav Stráňava  Kvarta A 

1. miesto Martin Špilák  Kvarta A 

Šach 1. miesto Kristián Hanec  Kvinta A 

 
2. miesto Branislav Dubec  IV.G 

3. miesto Peter Grochal Kvarta A 

Atletika/SŠ 
1. miesto Dominik Kubalák I.E 

1. miesto Aneta Kašubová II.G 

 

CELOSLOVENSKÉ  SÚŤAŽE (ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ) 

Anglický jazyk 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Angličtinár roka 5. miesto Klára Byrtusová IV.G 

Francúzsky jazyk  

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Spievame po francúz-

sky 
3. miesto 

Gabriela Murínová IV.G 

Kristína Trebulová IV.F 

Viktória Mária Jurgová IV.F 

Lívia Hrebíčková IV.G 

Matematika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Matematický klokan/ 

Benjamín 8 
1. miesto  Timotej Gábriš Tercia A 

Pangea 3. miesto Patrik Kuric Tercia A 

MAKS 

87. miesto – 

titul MAKSi 

Frajer  

Jakub Tuchyňa Sekunda A 
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SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Chémia 3. miesto Simona Hyllová IV.F 

Športové súťaže  

Súťaž Umiestnenie Žiak Trieda 

Aerobik maratón/ SŠ 
1. miesto Nikola Kvašňovská  III.G 

5. miesto Aneta Šteinigerová  III.G 

Školské dni športu – 

Rope skipping/ SŠ 
2. miesto Alica Klieštiková II.G 

Florbal/ ZŠ 

3. miesto Oliver Budoš  Sekunda A 

3. miesto Martin Hamran  Príma A 

3. miesto Juraj Serafín  Príma A 

3. miesto Adam Čečotka  Príma A 

3. miesto Jakub Zajac  Tercia A 

3. miesto Matúš Hudec  Kvarta A 

3. miesto Dávid Mičo  Kvarta A 

3. miesto Mirkó Murčo  Kvarta A 

3. miesto Richard Putyra  Kvarta A 

3. miesto Stanislav Stráňava  Kvarta A 

3. miesto Martin Špilák  Kvarta A 

Atletika/ SŠ 7. miesto Dominik Kubalák I.E 

 5. miesto Aneta Kašubová II.G 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j vyhlášky) 
V školskom roku 2015/2016 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pokračo-

valo v začatých projektoch a aktívne sa zapájalo i do nových. Vytváraním vhodných  podmie-

nok dáva priestor pedagógom i žiakom zapájať sa do rôznych projektov s cieľom nielen vy-

lepšiť materiálno-technické zabezpečenie vyučovania, ale i naďalej pokračovať v dosahovaní 

kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov ako i možnosti zapájať sa do rôznych foriem 

mimoškolskej činnosti.  

 

Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

INFOVEK II  
poskytnutie bezplatného internetu a WIFI 

siete v rámci siete škôl na Slovensku 
celá škola 

Škola podporujúca zdra-

vie 

vytvorenie podmienok na škole pre zdra-

vý životný štýl a estetické prostredie 
celá škola 

Úsmev pre strom 

podpora environmentálnej výchovy, 

edukácie a osvety žiakov v rámci envi-

ronmentalistiky, ochrany životného pro-

stredia a recyklácie papiera; naši žiaci sa 

zapojili do troch súťažných aktivít: zber 

papiera, sadenie stromčekov a tvorbu 

kreatívnych eko-projekov 

celá škola 

Zelená škola 

environmentálne zameraný projekt zame-

raný na zlepšenie environmentálneho 

povedomia žiakov 

Mgr. Zuzana Gunčá-

gová, vybraní žiaci 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Modelové zasadnutie 

OSN - ČADMUN 

napodobňovanie zasadnutia OSN, uve-

domenie si nevyhnutnosti zapájať sa do 

riešenia problémov globálneho charakte-

ru 

žiaci 3., 4. a 5. roční-

ka bilingválnej sek-

cie 

Európa v škole písanie esejí na zvolenú tému 
žiaci  v rámci hodín 

NAS, OBN a SPS 

Angličtinár roka 

online testovanie anglického jazyka – 

gramatika, čítanie a počúvanie 

s porozumením (úroveň B2 –C1) 

Mgr. Michala Paty-

ková, Mgr. Zuzana 

Gavlasová, výber 

žiakov (sexta A, 3. 

a 4. ročník 4GY, 4. 

ročník 5GY) 

Noc výskumníkov 
priblíženie najzaujímavejších výsledkov 

slovenskej vedy žiakom 
exkurzia tried 8GY 

Pilotné testovanie matu-

rantov z ANJ C1 

pilotné overovanie priebehu MS ANJ na 

úrovni C1 
4. ročník 5GY  

Generálna skúška z ANJ 

C1 

simulácia priebehu PFIČ a EČ MS ANJ 

na úrovni C1 
3. ročník 5GY 

Moderné vzdelávanie –

digitálne vzdelávanie pre 

všeobecno-vzdelávacie 

predmety 

získanie materiálového vybavenia pre 

školu – notebook, reproduktorová sústa-

va, interaktívna tabuľa - BIO/CHE labo-

ratórium bilingválnej sekcie – pokračo-

vanie v projekte 

celá škola 

Elektronizácia vzdeláva-

cieho systému regionál-

neho školstva   

získanie materiálového vybavenia table-

tovej učebne – 20 ks tabletov, interaktív-

na tabuľa, notebook; zapojenie sa do pro-

jektových aktivít „Máme radi Sloven-

sko“, „Učím sa, učím ťa“ – pokračovanie 

v projekte 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexander 

Kubáni , Mgr. Gab-

riela Chalupková, 

PaedDr. Anna Zel-

jenková, vybrané 

triedy 

Elektronická triedna kni-

ha 

pilotné overovanie uplatnenia elektronic-

kej triednej knihy ako plnohodnotnej ná-

hrady za tlačenú verziu 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexander 

Kubáni, vybraní vy-

učujúci a triedy 

Národný projekt  - Pro-

fesijný a karierový rast 

pedagogických zamest-

nancov 

poskytnutie vzdelávacích aktivít MPC na 

rozvíjanie kľúčových kompetencií peda-

gogických a odborných zamestnancov 

v rámci kontinuálneho vzdelávania 

pedagógovia našej 

školy podľa záujmu 

Erasmus + „Step up“ 

realizácia (účasť na kurzoch v Cambridge 

a následná implementácia získaných po-

znatkov a zručností na úrovni školy, pri-

padne mesta a regiónu) a vyhodnotenie 

projektu 

PK ANJ a vedenie 

školy 

Google Apps for Educa-

tion 

spoločnosť Google poskytuje školám 

cloudový systém poskytujúci žiakom 

a učiteľom úložisko dokumentov, spo-

ločný kalendár, e-mail 

učitelia a triedy pod-

ľa záujmu 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Projekt – Ľudovít Štúr 

spracovanie rôznych tém zo života Ľudo-

víta Štúra žiakmi našej školy na hodinách 

dejepisu spojené s nasledovnou verejnou 

prezentáciou 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, všetci vyu-

čujúci dejepisu 

Kysucké kráľovstvo ve-

domostí a zručností 

projekt realizovaný formou súťaže pre 

žiakov čadčianskych stredných škôl, kto-

ré organizoval Mládežnícky parlament 

mesta Čadce, zameraný na vedomosti 

a zručnosti súvisiace s Kysucami 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, žiaci II.D 

EUSTORY 

projekt realizovaný formou súťaže zame-

raný na spoznávanie novodobej histórie 

Európy 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, vybraní 

žiaci 

zborovna.sk 
webový priestor poskytujúci učebné ma-

teriály, inšpirácie pre učiteľov a žiakov 

všetci členovia peda-

gogického zboru 

a vybrané triedy 

eaktovka 
sprístupnenie učebníc schválených minis-

terstvom školstva v elektronickej podobe 

učitelia a žiaci podľa 

záujmu 

Planéta vedomostí 

vzdelávací portál pre školy, učiteľov, 

žiakov a širokú verejnosť poskytujúci 

vzdelávacie materiály pre všeobecno-

vzdelávacie predmety 

registrovaní učitelia 

školy 

Mliečny program 

výzva deťom – žiakom, aby konzumovali 

mliečne výrobky a prijímali vyváženú 

stranu 

Mgr. Alena Sabolo-

vá, Mgr. Mária Štr-

báková, všetci žiaci 

školy 

Červené stužky 
zapojenie sa do aktivít na pomoc chorým 

na AIDS 
celá škola 

Adopcia srdca 

prosociálny projekt zameraný na podporu 

vzdelania detí v chudobných častiach 

sveta – naša adoptívna dcéra - Milena 

celá škola 

Biela pastelka spolupráca s úniou nevidiacich celá škola 

Deň narcisov spolupráca s ligou proti rakovine celá škola 

SCIO testovanie 

zapojenie žiakov maturujúcich 

v školskom roku 2015/2016 do skúšob-

ného SCIO testovania na Slovensku 

maturanti, RNDr. 

Mária Rovňaníková 

Nepotrebné veci nemusia 

skončiť v odpade 

zber použitých vecí , ktoré by inak sme-

rovali do koša, a ich následné znovu vyu-

žitie v rodinách so slabým sociálnym 

zázemím  

celá škola 

Zbieraj baterky 
vyzdvihnutie dôležitosti zberu nebezpeč-

ného odpadu 
celá škola 

Chráňme deti pred nási-

lím 

výtvarný  projekt Naša škola náš hrad – 

hlavnou myšlienkou bola snaha elimino-

vať násilie páchané na deťoch páchané v 

rôznych prostrediach a zo strany rôznych 

osôb 

Mgr. Alena Nemco-

vá, Mgr. Beáta 

Chmurová, Tercia A 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Patrí politika do školy 

projekt realizovaný Centrom pre európ-

sku politiku sa anží prispieť k zaplneniu 

medzery, ktorá vznikla minimálnym ref-

lektovaním aktuálneho diania a reality v 

spoločenskej oblasti v škole ako i nezá-

ujmom mladých ľudí o politiku 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá, 3. ročník 4GY 

a 5GY 

Záložka do knihy spája 

školy 

celoslovenský projekt zameraný na torba 

a výmenu záložiek so žiakmi  Gymnázia 

sv. J. Zlatoústeho v Humennom 

Mgr. Eva Kubalová, 

vybraní žiaci školy 

Percentá pre školu 

projekt zameraný na podporu školy ná-

kupom  rodičov (v podstate kýmkoľvek) 

u  partnerov – obchodov (e-shopoch) 

prostredníctvom 

www.percentapreskolu.sk  

škola a rodičia 

 

 

k) - - 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l vyhlášky)   

 

 

V školskom roku 2015/2016 uplynulo 33 rokov od zmeny sídla školy. Gymnázium Jo-

zefa Miloslava Hurbana v Čadci dnes tvorí ucelený komplex budov, ktorý sa dobudoval po-

stupne v priebehu niekoľkých desaťročí.  Modernú architektúru školy, terasovito zasadenú do 

horského terénu tvorí hlavná 5-poschodová budova školy s dominantnou aulou, učebňami, 

laboratóriami, školskou knižnicou, konferenčnou miestnosťou, odbornými multimediálnymi 

a tabletovými  učebňami, v školskom roku 2009/2010 rekonštruovaná podľa projektu „Zvýše-

nie energetickej efektívnosti stavebnými úpravami v hlavnej budove“. Areál školy dotvára 

telovýchovný komplex s veľkou športovou telocvičňou,  v školskom roku 2015/2016  omaľo-

vanou a dovybavenou ochrannými sieťami na okná a  novým športovým náradím (multifunk-

čné brány, basketbalové koše,...), malou športovou telocvičňou dovybanenou gymnastickým 

náradím a kobercom, posilňovňou  a pohybovým štúdiom, ako aj žiacke šatne, prezliekarne  

a sprchy s novou, v školskom roku 2015/2016, vymenenou podlahou.  Telovýchovný areál 

školy je prepojený so školskou jedálňou s kuchyňou. V školskom roku 2015/2016 sa stravo-

vacie podmienky skvalitnili modernizáciou jej vybavenia  konvektomatom, elektrickou pan-

vicou a zjemňovačom mäsa, no najmä vyriešením havarijného stavu zapríčineného nefunk-

čnosťou  hydroizolačnej vrstvy podlahy. Hlavná budova školy je chodníkom v areáli prepoje-

ná s  budovou bilingválnej sekcie školy s priľahlou samostatnou telocvičňou a školským in-

ternátom, v ktorom sa v školskom roku 2015/2016 vymaľovali izby, nad postele namontovali 

protioderné dosky a postupne rekonštruovali sprchovacie kúty. Rozsiahly zelený pozemok 

v okolí školy bol aj v tomto školskom roku oživený výsadbou nových drevín. 

 S cieľom splniť požiadavky, ktoré na školu kladie súčasná doba, aby mohla slúžiť žia-

kom a ich pedagógom, bolo potrebné neustále vylepšovať a pretvárať  jej materiálne 

a priestorové vybavenie, lebo od neho sa v značnej miere odvíja aj jej rozvoj. 

 Vedenie školy aj naďalej pokračovalo v úprave, údržbe a modernizácii školských 

priestorov a to nielen z hľadiska estetického, ale najmä v oblasti materiálno-technického vy-

bavenia. V školskom roku 2015/2016 sa nám v tejto oblasti podarilo postupne odstraňovať po 

revízii zistené nedostatky elektrických zariadení v priestoroch školskej  kuchyne a jedálne, 
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omaľovať znečistené priestory školy, vymeniť 3 ks protipožiarnych dverí, skompletizovať 

nábytok v tabletovej učebni a iné, už spomínané, no najmä získať finančné prostriedky na 

riešenie havarijného stavu zapríčineného absenciou hydroizolačnej vrstvy podzemnej časti 

obvodového plášťa veľkej športovej telocvične. 

 Pri riešení problému s nedostatkom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 

inováciu a modernizáciu  učebných pomôcok, didaktickej a výpočtovej techniky  škola musí 

naďalej hľadať aj iné alternatívne možnosti ich získavania. A to aj s finančným prispením 

Neziskovej organizácie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana a prostriedkov Rodičovské-

ho združenia  pri škole, aj vďaka ktorým sa nám podarilo pre žiakov zakúpiť elektronické 

LEGO – roboty a pre učiteľov tablety k spusteniu elektronickej triednej knihy a elektronickej 

žiackej knižky pre nasledujúci školský rok 2016/2017, či zrýchliť internet vďaka novým 

switchom. 

 Dobrá spolupráca a porozumenie zriaďovateľa Okresného úradu v Žiline, riaditeľky 

Neziskovej organizácie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci RNDr. Anny Čer-

chlovej, bývalej riaditeľky školy a Rady rodičov nám umožňuje realizovať aj ďalšie plány 

v dotváraní a udržiavaní školského  areálu a vytváraní tých najvhodnejších podmienok pre 

výchovno-vzdelávací proces. 

 

       

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m vyhlášky).   

 Príloha 4:  Správa o hospodárení  za predchádzajúci rok 2015. 

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

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n vyhlášky).   
 

 Návrhu koncepcie rozvoja školy predchádzalo vytýčeniu koncepčného zámeru pri 

zohľadnení meniaceho sa spoločenského prostredia kladúceho na výchovu a vzdelávanie nové 

nároky. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho  procesu postavilo pred manažment školy, riaditeľku a pedagógov náročné úlo-

hy a požiadavky. Dôraz sa kládol na zvýšenie kvality vzdelávania, zvyšovanie kvality kľúčo-

vých kompetencií, zručnosti a tvorivosti žiakov.  

V súlade  so zameraním školy, plánom práce na školský rok 2015/2016 a jej koncep-

ciou rozvoja na školské roky 2015/2016 až 2019/2020, ciele, ktoré si škola určila, postupne 

plnila: 

o odstraňované nedostatky po revízii elektrických zariadení v priestoroch školskej 

kuchyne a jedálne, 

o skvalitnenie stravovacích podmienok modernizáciou vybavenia školskej kuchyne 

konvektomatom, elektrickou panvicou a zjemňovačom mäsa, 

o vyriešenie havarijného stavu zapríčineného nefunkčnoťou hydroizolačnej vrstvy 

v kuchynskej podlahe, 

o vymaľovanie veľkej športovej telocvične a zabepečenie ochrany nových okien 

ochrannými sieťami, 

o v spolupráci s Neziskovou organizáciou pri Gymnáziu J. M. Hurbana dovybavenie 

telocvične novými multifunkčnými bránami, basketbalovými košmi, gymnastic-

kými kobercami a odrážadlami, 

o vymenenie dlažby v žiackych šatniach v telovýchovnom trakte školy, 

o vymaľovanie znečistených priestorov školy a študentských izieb v školskom inter-

náte,  

o montáž protioderných dosiek v internátnych izbách, 
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o opravenie sprchovacích kútov v školskom internáte, 

o vysadenie zelene okolo školského areálu, 

o zrýchlenie internetu vďaka novým switschom, 

o dovybavenie tabletovej učebne nábytkom, 

o získanie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu zapríčineného ab-

senciou hydroizolačnej vrstvy podzemnej časti obvodového plášťa veľkej športo-

vej telocvične, 

o vymenenie 3 protipožiarnych dverí, 

o zakúpenie elektronických legorobotov, 

o zabezpečenie tabletov pre všetkých vyučujúcich k spusteniu elektronickej triednej 

knihy a elektronickej žiackej knižky. 

 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             

1 písm. o vyhlášky).   
 

SILNÉ (strengths)  STRÁNKY: 

 

 Štúdium 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana ponúka: 

1. 3 formy štúdia 

 4-ročné 

 8-ročné 

 5-ročné bilingválne štúdium s možnosťou získania všeobecnej štátnej jazykovej 

skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 – C2 vo 4. ročníku a v 5. ročníku odbornej 

štátnej jazykovej skúšky na úrovni C1 

2. kvalifikované vyučovanie jednotlivých predmetov 

3. v bilingválnej sekcii vyučovanie všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetov 

v pracovnom – anglickom jazyku 

4. možnosť využívať a pracovať s e-learningovým systémom Moodle počas štúdia 

5. veľký výber voliteľných predmetov 

 4-ročné – v 3. ročníku 6 hodín a vo 4. ročníku 8 hodín 

 8-ročné – v 7. ročníku 6 hodín a v 8. ročníku 8 hodín 

 5-ročné bilingválne štúdium – vo 4. ročníku 10 hodín a v 5. ročníku 16 hodín 

 

 Ďalšie možnosti pre žiakov, mimoškolské a voľnočasové aktivity 

1. žiaci našej školy majú možnosť zapájať sa do rôznych projektov, vedomostných 

a športových súťaži (florbal, futsal, stolný tenis) a dosahujú v nich úspechy na krajskej 

i celoslovenskej úrovni.  

Gymnázium J.M. Hurbana ponúka svojim žiakom široký výber krúžkov realizovaný-

mi pod vedením vyučujúcich našej školy s dôrazom na sebarozvoj a tvorivosť detí 

 

 

 Personálne a materiálovo-technické zabezpečenie štúdia 

1. škola poskytuje výchovné poradenstvo 

2. na škole pôsobia zahraniční lektori anglického, francúzskeho a ruského jazyka 

3. škola používa účinný komunikačný systém (žiak, rodič, škola) : 
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   elektronická triedna kniha 

   elektronická žiacka knižka 

4. škola umožňuje stravovanie vo vlastnej školskej jedálni, školskom bufete 

5. pre žiakov dochádzajúcich do školy zo vzdialenejších oblastí Slovenska ponúka 

      ubytovanie na školskom internáte (s kapacitou 120 miest)s pripojením na internet  

6. škola má moderne vybavené odborné a poloodborné učebne, laboratória, počítačo- 

      vé miestnosti, knižnicu, konferenčnú miestnosť a Wi-fi pripojenie na internet 

7. naša škola umožňuje svojim žiakom bohaté športové vyžitie i vďaka 2 veľkým te-

      locvičniam, posilňovni a pohybovému štúdiu 

 

 Príležitosti (opportunities) pre rozvoj školy 
1. pekné prírodné prostredie nad centrom mesta 

2. možnosť spolupráce s rôznymi inštitúciami v meste – Mestský úrad Čadca, knižni-

ca, kultúrny dom, Kysucké múzeum 

3. možnosť spolupráce s vysokými školami so Slovenska a vďaka geografickej polo-

he i z Českej republiky 

4. výhodná prihraničná geografická poloha s dobrými možnosťami cezhraničnej spo-

lupráce, možnosť využiť sponzorské príspevky a 2% z daní, projekty na dovyba-

venie odborných učební, tried, priestorov školy 

 

SLABÉ (weaknesses) STRÁNKY: 

 

1. absencia školského psychológa v škole 

2. stárnuci pedagogický zbor 

3. absencia vonkajšieho športového areálu 

4. nedostatok finančných prostriedkov na priebežnú údržbu rozsiahleho školského 

      areálu, nedostatok finančných prostriedkov na sústavnú a systematickú inováciu 

      a modernizáciu učebných pomôcok, didaktickej a výpočtovej techniky 

 

Ohrozenia (threats) brzdiace ďalší rozvoj školy 
1. normatívne financovanie na žiaka 

2. nedostatok mladých – kvalitne pripravených absolventov vysokých škôl 

3. demografický vývoj – pokles počtu novonarodených detí 

4. narastajúci počet detí s poruchami učenia sa 

5. lokalita, v ktorej sa škola nachádza, je bez kvalitného vysokorýchlostného interne-

      tového pripojenia 

6. časté zmeny v školskej legislatíve neumožňujúce vytvoriť dlhodobo stabilné pro-

      stredie v škole aj v školstve 

 

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

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p 

vyhlášky) 

 

 V školskom roku 2015/2016 dosiahla úspešnosť prijatia na VŠ 89,16% zo všetkých 

maturantov. Z dôvodu nástupu do zamestnania si na VŠ nepodalo prihlášku 7 žiakov. Žiaci 

tried 4-ročného a 8-ročného štúdia, ale aj žiaci bilingválnej sekcie gymnázia si volili vysoko-

školské štúdium na lekárskych fakultách, štúdium humanitných predmetov, ale aj štúdium 

technického smeru, najmä informatiky. Naši maturanti mali záujem o štúdium na slovenských 
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vysokých školách a tiež o štúdium v zahraničí. Zo zahraničných vysokých škôl to boli vysoké 

školy v Českej republike, v Dánsku, ale aj v Austrálii. 

 

ÚSPEŠNOSŤ MATURANTOV V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 

 

Počet študentov v maturitnom ročníku: 166      

 

Počet prihlásených na VŠ:   159 ........................... 95,78 % 

 

Počet prijatých na VŠ:   148 ........................... 89,16 %   

Počet neprijatých na VŠ:     11 ...........................   0,07 % 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole: 
 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci je škola so 67-ročnou tradíciou. Pri 

príležitosti 50. výročia založenia jej bol za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky MŠ SR 

prepožičaný čestný názov Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana. Kvalifikovaný pedagogic-

ký zbor a zahraniční lektori pre vyučovanie cudzích jazykov boli  a sú zárukou kvality vý-

chovno-vzdelávacieho procesu. Za inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní, za Projekt 

Gymnázium bilingválne Višegradskej 4, škola získala certifikát Európska značka 2005, ude-

ľovaný Európskou komisiou a MŠ SR. 

 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci  študentom ponúka 3 formy štúdia. 

Okrem klasického 4-ročného štúdia ponúka 8-ročné gymnaziálne štúdium, ktoré bolo otvore-

né v školskom roku 1992/93 medzi prvými na Slovensku a od školského roku 2002/2003 5- 

ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku v slovensko-anglickej bilingválnej sekcii ško-

ly, realizované podľa Projektu Gymnázium bilingválne Višegradskej štvorky v Čadci 

 V súlade so ŠVP a i ŠVP škola využíva možnosť profilácie prostredníctvom vlastných 

školských vzdelávacích programov a inovovaných školských vzdelávacích programov. 

 Školský rok 2015/2016 bol opäť rokom plným práce a podujatí. Plnením každoden-

ných študijných a pracovných povinností žiaci i učitelia nadobúdali nové skúsenosti, vedo-

mosti a zručnosti, zdokonaľovali svoje schopnosti a zároveň upevňovali svoje spoločenské 

väzby. Obohacovali sa navzájom svojou tvorivosťou, nadaním ale aj nárokmi. 

 Chuť po poznaní, napredovaní a raste viedla okrem pokračovania v už tradičných pod-

ujatiach zavádzať aj  nové. Úspech nových nápadov ako Cyklotour gymo 2015, Noc v škole 

pre žiakov nižších ročníkov 8-ročného štúdia, po rokoch obnovený Ples rodičov a priateľov 

školy, stretnutie s robotmi a podobne školu zaväzujú k pokračovaniu spolu s  už tradičnými 

podujatiami ako  Novoročný koncert, Študentský ples, Vianočná akadémia, Deň študentov 

s imatrikuláciami, či tradičné vedomostné súťaže a športové turnaje žiakov, rodičov 

i absolventov školy. 

 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci je škola otvorená poznaniu i ľuďom, 

ktorí  ho nosia. Aj preto sa tradičné vyučovacie hodiny neraz menili na debatné krúžky 

a školská knižnica, aula, konferenčná miestnosť či multimediálne učebne vítali významných 

hostí. V školskom roku 2015/216 školu okrem iných navštívil dlhoročný veľvyslanec SR pô-

sobiaci už v mnohých krajinách  sveta, kysucký rodák, František Dlhopolček, hostili sme za-

sadnutie Regionálneho študentského parlamentu s účasťou poslanca NR SR Jána Podmanic-

kého, odborníkov z oblasti vedy, umenia i spoločenského života. 

 Zaznamenali sme úspechy nielen na okresnej, krajskej, ale aj celoslovenskej úrovni – 

SOŠ, angličtinár roka, aerobik, florbal a iné. Okresný úrad v Žiline pri príležitosti Medziná-
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rodného dňa študentov ocenil prácu študentky Miriam Slezákovej a pri príležitosti Dňa učite-

ľov prácu riaditeľky školy Ingrid Mikovčákovej. 

 Aktivity školy sa tradične odrazili v kalendári Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana 

v Čadci, ktorý poskytuje ich fotodokumentačné svedectvo, v Ročenke Gymnázia Jozefa Mi-

loslava Hurbana v Čadci, v školskej kronike a na inovovanom webovom sídle školy. 

 

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b vyhlášky) 

 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci prijalo od žiakov 546  vzdelávacích 

poukazov, krúžky viedlo 23 pedagógov + 1 externý (Fides), z toho 8 vyučujúcich pracovalo 

v dvoch alebo troch  krúžkoch. Krúžky sa realizovali v rôznych oblastiach, pravidelne raz(2 

hodiny), resp. dvakrát( po 1 hodine)  do týždňa: 

  

Záujmové aktivity Počet krúžkov/ klubov Počet žiakov 

jazykové 8 91 

spoločenskovedné 6 78 

prírodovedné 10 170 

počítačové 3 37 

športové 8 170 

spolu 35 546 

  

c) Spolupráca školy s rodičmi,  poskytovanie služieb žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. 

c vyhlášky) 

 Spolupráca školy s rodičmi v oblasti výchovno-vzdelávacej,  mimoškolskej  i ekono-

mickej (Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. H. v Čadci) bola tradične  na dobrej úrov-

ni. Prebiehala formou pravidelných stretnutí vedenia školy s Radou rodičov, s Radou školy 

a s Radou žiakov. Tiež formou triednych schôdzí rodičovských združení a individuálnych 

konzultácií pedagógov s rodičmi. Spolupráca školy s rodičmi prebiehala aj prostredníctvom 

projektu INFOVEK – otvorená škola.  To, že sú rodičia pevnou súčasťou školského spoločen-

stva dokazuje aj ich účasť na mnohých spoločenských akciách školy (napr. Deň študentov 

netradične, novoročný koncert, stužkové slávnosti), vrátane športovej oblasti (napr. spoločný 

volejbalový turnaj rodičov, učiteľov a žiakov školy).  

 

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

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

 

 Pri realizácii školských a mimoškolských aktivít škola dlhodobo, tradične úzko spolu-

pracuje s mnohými inštitúciami v rámci mesta, regiónu i Slovenska (Mestský úrad v Čadci, 

Dom kultúry v Čadci, Kysucká knižnica, Kysucké múzeum, Kysucká galéria, Kysucké osve-

tové centrum, CPPPaP v Čadci a v Liptovskom Mikuláši, Centrum voľného času v Čadci 

a v Žiline, Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica, Metodicko-pedagogické cen-

trum Bratislava, Matica slovenská, Národná knižnica v Martine, VŠ – pedagogické – pedago-

gická prax ich študentov, Okresný súd v Čadci, Okresná prokuratúra v Čadci, polícia, Štátny 

archív v Čadci, ZŠ v okrese atď). Tradične veľmi dobrá je aj spolupráca s ostatnými stredný-

mi školami v regióne Kysúc.  Pri práci s integrovanými žiakmi gymnázium spolupracuje 

so CPPPaP v Čadci. Podarilo sa nám zrealizovať stretnutia s pedagógmi a žiakmi s partner-

ských škôl – ČADMUN, ERASMUS+, spoločné projekty, účasť na súťažiach organizovaných 

českým a poľským gymnáziom a Gymnáziom v Ostrave (francúzsky jazyk) 

   


