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Vyjadrenie rady školy:  
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Okresnému úradu v Žiline 
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správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2016/2017. 
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Stanovisko zriaďovateľa:  
 

 

 

Okresný úrad v Žiline 

 

 

s ch v a ľ u j e – n e s c h v a ľ u j e 
 

 

správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2016/2017. 
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Správa o výsledkov a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2016/2017 bola prerokovaná a schválená 

v pedagogickej rade  školy dňa 25. septembra 2017 

 

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 

zariadení (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 2014/15 - 2019/20. 

4. Plánu práce Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci na školský rok 2016/2017. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a plánov 

práce koordinátorov za školský rok 2016/2017. 

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 2016/2017 

 
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 

2016/2017 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 školskému vzdelávaciemu programu.  

 

 

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

zástupca: 

1.  Mgr. Gabriela Chalupková 
zvolený zástupca pedagogických 

zamestnancov školy  

2.  Mgr. Beáta Chmúrová 
zvolený zástupca pedagogických 

zamestnancov 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 

Gábrišová 
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 
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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. Jana Harvaníková 

3 Anglický jazyk (ANJ 2) Mgr. Michala Patyková 

4 Francúzsky jazyk (FRJ) Mgr. Danka Kocifajová 

5 Nemecký jazyk (NEJ) Mgr. Beáta Chmúrová 

6 Ruský jazyk ( RUJ) Mgr. Milada Rypáková 

7 Občianská náuka (OBN) Mgr. Zuzana Gavlasová 

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) 

Programovanie (PRO) 

 

Ing. Anna Sekáčová 

 

12 Fyzika (FYZ) RNDr. Slávka Králová 

13 Chémia (CHE) Ing. Eva Körmendyová  

14 Biológia (BIO) PaedDr. Anna Zeljenková 

15 Geografia (GEG) 
PaedDr. Anna Zeljenková (I. polrok) 

PaedDr. Miroslav Truchlik  (II. polrok) 

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 

zamestnancoch 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. Zuzana Gavlasová 

 

Koordinátor pre Radu žiakov     Mgr. Gabriela Chalupková 

 

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. Zuzana Straková 

 

Koordinátor pre MS      Mgr. Ivana Zemiaková 

 

Koordinátor pre tvorbu ŠKVP    Mgr. Ivana Zemiaková 



 

 

 

 

9 

Zhodnotenie činnosti predmetových komisií, koordinátorov a 

školského internátu v školskom roku 2016/2017  

 Školským rokom 2016/2017 Gymnázium J. M.Hurbana v Čadci vstúpilo do obdobia 

veľkých výziev.  Aj v tomto školskom roku sme aktualizovali Školský vzdelávací program. 

Dominantnou úlohou vedenia školy v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a pod vedením 

koordinátora pre informatizáciu Ing. A. Kubániho a zástupkyne riaditeľky Mgr. I. Zemiakovej 

bolo  zavedenie elektronickej triednej knihy. 

 V súlade so Štátnym vzdelávacím programom, inovovaným Školským vzdelávacím 

programom,  odporúčaniami MŠ VVaŠ SR a Pedagogicko-organizačnými pokynmi na 

školský rok 2016/2017 vedenie školy vypracovalo Plán práce školy a jednotlivé PK, 

koordinátori a vedúca  školského internátu svoje plány činnosti, učebné plány a osnovy pre 

jednotlivé formy štúdia.  

V obsahu vzdelávania Školského vzdelávacieho programu vedenie školy dbalo na 

uplatňovanie globálnych súvislosti a globálnej dimenzie. Aj preto všetky predmetové komisie 

rozvíjali osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na uvedomenie si globálnej 

previazanosti udalostí a problémov na miestnej,  regionálnej, národnej i medzinárodnej 

úrovni. Podľa Školského vzdelávacieho programu boli v školskom roku 2016/2017 do 

vyučovacieho procesu zavedené i povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, 

výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, 

rovnosti muža a ženy a predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu, intolerancie,  rasizmu a extrémizmu. 

 Keďže MŠ VV a Š SR vyhlásilo školský rok 2016/2017 za rok čitateľskej gramotnosti, 

jednou z prioritných úloh našej školy sa stal jej intenzívny rozvoj vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Taktiež  na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti zapracovaného do 

Školského vzdelávacieho programu sme pri výučbe finančnej gramotnosti kládli dôraz na 

čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcií a ochrane spotrebiteľa. Naďalej sa 

však rozvíjala aj informačná a digitálna gramotnosť pedagogických zamestnancov a žiakov, 

ako aj ich mediálna gramotnosť , pričom sa osobitá pozornosť venovala téme bezpečnosti na 

internete. 

 V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie sme  posilnili vo vyučovaní 

všetkých predmetov témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia a občianstva. 

 Dbali sme, aby bol v pedagogickom procese i výchovnej činnosti školského internátu 

rešpektovaný Dohovor o právach dieťaťa. V súlade s Európskym  politickým rámcom Zdravie 

2020 , Akčným plánom prevencie  obezity  na roky 2015-2025 sme v rámci všetkých 

predmetových komisií i v činnosti krúžkov a školského internátu venovali pozornosť výchove 

k zdraviu v zmysle holistického princípu k zdraviu a zdravému životnému štýlu a vzdelávaciu 

a výchovnú činnosť sme rozvíjali s dôrazom na zdravú výživu (Mliečny program školy, Deň 

vody, .....). 

 Avšak najdominantnejšou  témou  celého školského roka bolo 200-té výročie 

narodenie J. M. Hurbana, ktorého meno škola nesie vo svojom čestnom názve. Aj preto ROK 

Hurbana, vyhlásený Národnou radou SR, bol predovšetkým  Rokom Hurbana na Gymnáziu J. 

M.Hurbana v Čadci a motivoval  činnosť a  celoročné aktivity všetkých predmetových 

komisií podobne, ako pre nás v školskom roku 2016/2017 víťazné podujatie Škola ako tvorivá 

knižnica. 
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PRÁCA PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

Vedúca PK SJL: Mgr. Eva Kubalová 

Členovia PK SJL: Mgr. Eva Kubalová, Mgr. Mária Štrbáková, Mgr. Mária Hnidková, 

 Mgr. Alena Sabolová, PhDr. Lenka Slezáková Neherová, Mgr. Zuzana Straková, Mgr. Alena 

Nemcová  

MŠVVaŠ SR vyhlásilo školský rok 2016/2017 za ROK čitateľskej gramotnosti, a 

preto členovia PK SJL venovali zvýšenú pozornosť čitateľskej gramotnosti, čítaniu   s 

porozumením, jazykovému prejavu, práci s informáciami a rozvíjaniu schopnosti 

argumentovať. Vo svojej práci využívali odbornú literatúru, detskú literatúru, dostupné 

učebnice, učebné pomôcky a didaktickú techniku. Vo výchovno-vzdelávacom procese a 

organizovaním rôznych aktivít kládli dôraz na vypestovanie kladného vzťahu detí a žiakov ku 

knihe a literatúre. Venovali sa multikultúrnym témam, environmentálnej problematike, 

zdôrazňovali význam zdravého životného štýlu a do časovo-tematických plánov zaradili témy 

týkajúce sa finančnej gramotnosti. Počas celého roka sa  zamerali na prípravu žiakov na 

maturitnú skúšku - EČMS a IČMS zo SJL. 

Špecifikum PK SJL je, že sa v jazykovej zložke zameriava na komunikačné kompetencie a 

rozvíjanie schopnosti učiť sa učiť. V literárnej zložke rozvíja predmetové kompetencie: 

technika čítania, verejná prezentácia textu, pamäťové, klasifikačné, aplikačné kompetencie, 

analytické, interpretačné, tvorivé kompetencie a informačné zručnosti. Všetky tieto 

kompetencie SJL sú  dôležitou súčasťou všetkých učebných predmetov. V tomto školskom 

roku sa PK SJL zapojilo do čitateľských a tvorivých aktivít naozaj celú školu. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

Už v septembri sa členovia rozhodli, že tento školský rok budú venovať aj aktivitám k 

Roku Jozefa Miloslava Hurbana, a preto zrealizovali štyri exkurzie - žiaci navštívili Beckov, 

Devín, Hlboké.  PK SJL vyhlásilo literárnu súťaž určenú pre žiakov ZŠ a SŠ pod názvom List 

Hurbanovi. Všetci členovia PK ako i celá škola sa zapojili do celoslovenského projektu: 

Medzinárodný deň školských knižníc - „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 

a vytvorili úspešné podujatie pod názvom Škola ako tvorivá knižnica. Dôraz kládli hlavne na 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Podujatie prezentovala Mgr. Eva Kubalová na 11. ročníku 

medzinárodnej konferencie  Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá, ktorá sa 

uskutočnila v Bratislave 4.5. 2017. (Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana získalo 1. miesto 

za podujatie „Škola ako tvorivá knižnica“ a zakúpili sme do školskej knižnice knihy 

v hodnote 500 €). 

PK SJL spolupracuje s kultúrnymi organizáciami v Čadci. Kysucká knižnica 

zabezpečila besedu s literárnou vedkyňou Máriou Bátorovou. Mgr. Alena Nemcová 

zorganizovala prednášku o J. M. Hurbanovi s Mgr. Ľubošom Kačírkom, PhD.  Z Katedry 

etnológie a muzeológie na FF UK Bratislava. Počas školského roka poverení členovia PK 

zorganizovali školské kolo Olympiády zo SJL, pripravovali žiakov na súťaže v recitácii: 
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Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, zapájame žiakov do vyhlásených  literárnych súťaží. 

Tak ako každý rok, i tento realizovali školské zájazdy na divadelné predstavenia do  SND 

v Bratislave.  

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Projekt: 

,,Najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice“ 

k Medzinárodnému 

dňu školských 

knižníc. 

24.10.2016 

Mgr. Eva Kubalová 

celá škola 

Slovenská pedagogická knižnica 

vyhlásila 12. ročník celoslovenského 

projektu „Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice“. Do projektu sa 

odnému dňu školských knižníc 24 

prihlásilo 244 školských knižníc. 

Gymnázium J. M. Hurbana získalo 1. 

miesto za podujatie Škola ako 

tvorivá knižnica a zakúpili sme do 

školskej knižnice knihy v hodnote 

500 eur. 

Literárne exkurzie: 

Po stopách J. M. 

Hurbana: 

21.10.2016 

 

 

 

 

 

20.10. 016 

 

 

 

 

 

16.03.2017 

 

 

 

 

06.06.2017 

Mgr. Eva Kubalová, 

Mgr. Anna 

Zeljenková 

1. C, Sx. A 

 

Mgr. Mária 

Štrbáková,  

Mgr. Alena Sabolová 

I.E, III.D 

 

Mgr. Mária 

Štrbáková,  Mgr. 

Alena Nemcová 

I. D 

 

Mgr. Alena Sabolová, 

Mgr. Jana Nečedová,  

Te A, I. G 

Žiaci spoznali jeho rodisko, 

Evanjelické lýceum v Bratislave  

 Devín a SND 

 

 

 

J. M. Hurban pôsobil na fare 

v Hlbokom, kde je v súčasnosti 

múzeum, ktoré žiaci tiež navštívili. 

 

 

 

Exkurzia Hlboké, Košariská mala za 

cieľ spoznať rodný dom J. M. 

Hurbana a M. R. Štefánika 

 

 

 

Exkurzia na Devín a návšteva SND 

Olympiáda zo SJL, 

školské kolo C, 

 kategória 

 

Olympiáda zo SJL, 

školské kolo B, 

A kategória 

30.11.2016 

 

 

 

30.11.2016 

 Mgr. Alena Nemcová 

Ján Čupka, Kr.A 

 

 

Mgr. Eva Kubalová 

Zuzana Šusteková, I.C 

Patrik Honíšek, IV.C 

Žiaci sa pripravovali na Olympiádu 

zo SJL v C, A, B kategórii. 

súťaž Šaliansky 

Maťko 
25.01.2017 

Mgr. Zuzana Straková 

Chiara Hrdiňáková, 

Príma A 

Súťaž v prednese povesti 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Beseda s Máriou 

Bátorovou 
06.12.2017 Mgr. Mária Hnidková 

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. 

Je významnou absolventkou 

gymnázia, a preto beseda mala veľký 

prínos pre našich študentov. 

Besedovali na tému: Dominik 

Tatarka Slovenský Don Quijote. 
 

Jašíkove dni 03.12.2016 
Mgr. Alena Nemcová, 

Patrícia Chnúriková, 

IV. F 

Patrícia Chnúriková sa zúčastnila 

svojou prozaickou tvorbou súťaže 

Jašíkove dni v Kysuckej knižnici  

 Súťaž 

Hviezdoslavov 

Kubín 

Školské 

kolo 

07.02. 

a 06.03. 

2017 

Mgr. Eva Kubalová 

Michaela Capková, 

II.F 

Nikola Mravcová,  I.E 

Alžbeta Kráľová, III.F 

63. ročník súťaže v prednese 

umeleckej poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín, zároveň účasť  

Michaely Capkovej na Vajanského 

Martine 2017 

Súťaž: Škultétyho 

rečňovanky 2017  
04.11.2016 

 Mgr. Zuzana 

Straková 

Šimon Klieštik – Pr.A 

Škultétyho rečňovanky 2017 

Účasť na 11. 

ročníku 

medzinárodnej 

konferencie  

Školské knižnice 

ako informačné a 

kultúrne centrá, 

ktorá sa uskutočnila  

v Univerzitnej 

knižnici v Bratislave 

04.05.2017 Mgr. Eva Kubalová 

Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave vyhodnotila  

12. ročník celoslovenského projektu 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice“ k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc 24. októbra 2016. 

Do projektu sa prihlásilo 244 

školských knižníc v základných 

školách a stredných školách 

s celkovým počtom 45 985 

účastníkov podujatí. Gymnázium J. 

M. Hurbana získalo 1. miesto za 

podujatie Škola ako tvorivá knižnica 

a 500 eur na nákup kníh. Na 

konferencii prevzala ocenenie pre 

školu a vystúpila s diskusným 

príspevkom Mgr. Eva Kubalová. 

Literárna súťaž: 

Práva detí očami 

detí (Pod záštitou 

prezidenta SR) 

Február 

2017 

Mgr. Alena Nemcová 

Sára Mravcová, Kr.A 

Agnesa Gabrišová , 

IV.D 

Patrícia Chnuriková, 

IV. F 

Literárna súťaž: Práva detí očami 

detí bola vyhlásená pod záštitou 

prezidenta SR a žiaci boli ocenení za 

účasť v tejto súťaži diplomom za 

krásnu poviedku. 



 

 

 

 

13 

Úlohy vyplývajúce z plánu práce plnili členovia PK SJL priebežne. Za získané 

financie z mimoriadne úspešného projektu podujatia Škola ako tvorivá knižnica bolo možné 

zakúpiť štandardné knižné tituly z literatúry pre žiakov do školskej knižnice, napríklad 

Hamlet, Ako chutí moc, Etymologický slovník.  

Vzájomná hospitačná činnosť jednotlivých členov PK bola realizovaná podľa záujmu 

a potreby členov so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Jednotliví členovia konzultovali 

opravy slohových prác a používanie korektorských značiek. V knižnici aktívne pracovala  

Mgr. Zuzana Straková, ktorá realizovala počítačovú kontrolu knižných titulov. Aktívne sa 

zapájala v PK SJL aj Mgr. Alena Nemcová, ktorá sa venovala školskému časopisu GONg 

a iným akciám, súťažiam.  

V spolupráci s PK dejepisu boli zorganizované bohaté aktivity venované J. M. 

Hurbanovi, do ktorých sa zapojili všetci členovia PK SJL a DEJ. 

Učitelia SJL potrebujú dostatok štandardnej  literatúry pre žiakov a odbornej literatúry 

a testov pre vlastnú potrebu. Je tu veľmi široká ponuku súťaží, ale nie všetky dostatočne 

motivujú žiakov. Naši žiaci nás presvedčili, že dokážu byť neuveriteľne tvoriví, dokážu 

zodpovedne pracovať v skupinách a zaujať svojimi prezentáciami, projektmi. 

Maturitná skúška zo SJL bola výsledkom dobrej pripravenosti žiakov,  pretože na 

celoslovenskej úrovni v EČ výrazne prevýšili celoslovenský priemer. 

Cudzie jazyky (CUJ):  

anglický (ANJ), francúzsky (FRJ), nemecký (NEJ), ruský (RUJ) 

Všetky PK CUJ sa vo svojej práci zamerali na kvalitnú prípravu žiakov na písomnú 

a ústnu časť maturitné skúšky v úzkom prepojení s kladením dôrazu na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, ako kľúčovej podmienky k porozumeniu v cudzom jazyku. Preto vyučujúce CUJ 

počas výchovno-vzdelávacieho procesu vo všetkých ročníkoch používali ako nástroj podpory 

učenia cudzieho jazyka Európske jazykové portfólium a spolu s využitím inovatívnych metód, 

foriem výučby a CLILu viedli žiakov ku odbúravaniu memorovania,  rozvíjajúc ich kreativitu 

a samostatnosť. 

Anglický jazyk (ANJ) 

Vedúca PK ANJ: Mgr. Jana Harvaníková 

Vedúca PK ANJ BS: Mgr. Michala Patyková 

Členovia PK ANJ a ANJ BS: Mgr. Jana Harvaníková, Mgr. Michala Patyková, Mgr. Darina 

Cesneková, Mgr. Mária Droščáková, Mgr. Zuzana Gunčagová, Mgr. Katarína Hudáková, 

Mgr. Danka Kocifajová, Mgr. Jana Nečedová, Mgr. Kristína Pagáčová, Mgr. Eva Poláčková, 

Mgr. Renáta Marcová, Mgr. Tatiana Vagáňová 

Obe PK pracovali od 1. septembra 2016 v súlade s plánom práce PK a tematickými 

výchovno-vzdelávacími plánmi  podľa schváleného plánu práce na splnení trvalých i 

terminovaných úloh.  Cieľom činnosti PK počas roka bola koordinácia aktivít členov PK tak, 

aby vo vyučovaní rozvíjali všetky zručnosti charakterizované Spoločným európskym 
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referenčným rámcom a napĺňali požiadavky a odporúčania uvedené v Pedagogicko-

organizačných pokynoch.  

Všetky výchovno-vzdelávacie činnosti boli navrhnuté tak, aby obmedzili pasívne 

memorovanie a vyučovanie izolovaných javov a naopak viedli žiakov k ovládaniu plynulého 

hovoreného i písomného prejavu v anglickom jazyku, tvorivosti, samostatnosti a kritickému 

mysleniu.     

V PK sa vykonali vzájomné hospitácie a rozbory vyučovacích hodín, jednotliví 

členovia venovali zvýšenú pozornosť inovatívnym formám výučby a naďalej s úspechom 

používali rôzne materiály získané počas vzdelávacích kurzov v rámci projektu Erazmus+  v 

Cambridge. 

V tomto školskom roku sa venovala zvýšená pozornosť čitateľskej a finančnej 

gramotnosti. Čítanie s porozumením má nezastupiteľné miesto vo vyučovaní cudzieho jazyka. 

Vedieť pracovať s textom, nielen ho prečítať, ale predovšetkým porozumieť hlavným 

informáciám alebo obsahu textu v cudzom jazyku, je dôležitým predpokladom jeho 

zvládnutia. Členovia oboch  PK k podpore čitateľskej gramotnosti u našich žiakov využívali 

nie len výborné materiály v našich učebniciach, ale i autentické texty z britskej a americkej 

tlače či literárnej tvorby a samozrejme pracovali aj s anglickým časopisom Bridge. V rámci 

rozvoja finančnej gramotnosti sa viedli diskusie pri témach ako napr. globalizácia, rodina a 

rodinný rozpočet, nakupovanie, cestovanie a snažili sme sa viesť k žiakov k pochopeniu 

fungovania osobného rozpočtu či vzťahu zárobok - míňanie.  Aj vďaka zavedeniu  učebníc 

„Insight“ je práca s textom, a tým i podpora čitateľskej gramotnosti, oveľa jednoduchšia, 

keďže materiály v učebniciach sú zamerané na podporu a rozvoj čítania s porozumením, ideu 

multikulturality, tolerancie, rozvíjajú samostatné myslenie a kreativitu žiakov. 

V rámci Európskeho dňa jazykov 26.09. 2016 jednotlivé vyučujúce realizovali na 

hodinách anglického jazyka rôzne jazykové aktivity. Žiaci vypracovali rôzne kvízy zo 

všeobecných znalostí o anglickom jazyku a anglicky hovoriacich krajinách, naučili sa 

anglické frazeologizmy, idiómy a príslovia a snažili sa k nim nájsť slovenské ekvivalenty. 

Žiaci nižších ročníkov 8-ročného gymnázia sa naučili pozdrav „Ahoj!“ v rôznych jazykoch 

sveta alebo porovnávali slovnú zásobu a idiómy v britskej a americkej angličtine.  Tiež 

pripravili pracovný hárok o krajinách Európskej únie a ich jazykoch. V iných triedach použili 

pieseň ako didaktický materiál a do textu dopĺňali vynechané slová. Všetky plánované 

aktivity boli zostavené z vlastných zdrojov, ale čerpali aj z webových stránok Európskeho 

centra pre moderné jazyky (European Centre for Modern Languages) a British Council, ale aj 

iných. Žiaci 2. ročníka a Sexty sa navyše  27.10.2016  zúčastnili divadelného predstavenia 

v anglickom jazyku Peter Black 3. Žiaci 3. -5. ročníka bilingválnej sekcie sa zúčastnili 

divadelného predstavenia v anglickom znení „Oliver Twist“ v Žiline, ako každý rok boli 

veľmi spokojní, keďže ide o originálnu anglickú produkciu a navyše im téma bola blízka, 

pretože s touto klasikou anglickej literatúry sa už stretli na vyučovacích hodinách.                                                                                                                                          

Do „Týždňa vedy a techniky“ (04.10. – 13.10.2016) sa zapojili žiaci štvrtých a tretích 

ročníkov na hodinách konverzácii z anglického jazyku  prezentáciou projektov na tému: 

„Vynálezcovia a ich vynálezy“.                

Počas Dňa otvorených dverí sme zrealizovali otvorené hodiny; Mgr. Michala 

Patyková v IV.G a lektor Alastair W. Baran taktiež v IV.G (november 2016) , Mgr. Jana 

Harvaníková v 3. ročníku štvorročnej formy štúdia (február 2017). Tieto hodiny poskytli 
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návštevníkom a budúcim študentom možnosť nahliadnuť do procesu vyučovania anglického 

jazyka vo všetkých formách štúdia na našej škole.  

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana sa PK ANJ v 

spolupráci s PK Dejepis podieľala na preklade textu do anglického jazyka. 

Členovia PK, ktorí vyučovali v maturitných ročníkoch bilingválnej sekcie, 

pripravovali žiakov na písomnú a ústnu formu maturitnej skúšky po prvý krát na úrovni C1. 

Žiaci zvládli túto náročnú skúšku veľmi dobre a všetci zmaturovali. Neboli zaznamenané 

žiadne problémy pri hodnotení písomnej internej časti alebo ústnej časti MS. Vďaka 

spolupráci školy so Jazykovou školou  Žilina, aj tento rok mnohí naši žiaci získali základnú 

štátnicu. 

V rámci modelového zasadnutia OSN, ktoré má pod záštitou PK OBN a Mgr. Zuzana 

Gavlasová školu navštívil americký diplomat Richard Fitzmaurice, pracujúci na 

veľvyslanectve USA. Žiaci sa v diskusii živo zaujímali o jeho prácu a fungovanie 

veľvyslanectva, ale pán diplomat sa zameral i na prezentáciu a rozhovor o ľudských právach, 

keďže ich monitorovaniu a dodržiavaniu sa prevažne venuje.  

V spolupráci s cestovnou kanceláriou bol zorganizovaný poznávací zájazd 

Amsterdam-York-Edinburg od 30.04.2017 do 07.05.2017. Výber žiakov z rôznych ročníkov 

mal nielen možnosť spoznať niekoľko nádherných miest Európy, ale i vyskúšať si používanie 

angličtiny v praxi, v reálnej komunikácii.            

Vďaka spolupráci s organizáciou KERIC, bola možnosť 06.06.2017 spestriť 

vyučovanie stretnutiami s dobrovoľníkmi z Anglicka, Thajska, Talianska či Južnej Ameriky. 

Žiaci mali možnosť nielen dozvedieť sa mnoho o práci dobrovoľníka, ale i spoznať kultúru a 

život v iných krajinách, ako aj diskutovať na v súčasnosti pálčivé témy ako sú  xenofóbia a 

rasizmus.                                                                                     

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

PK ANJ 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň 

jazykov 
26.06.2016 

všetky vyučujúce ANJ 

na jednej hodine 

v každej triede 

Rôzne didaktické cvičenia a aktivity 

zamerané na rozvoj zručností 

anglického jazyka, príp. 

porovnávanie s inými svetovými 

jazykmi 

Týždeň vedy a 

techniky 

04.10.-

13.10.2016 

vyučujúce KAJ v 3. 

a 4. ročníka – Mgr. 

Jana Harvaníková, 

Mgr. Michala 

Patyková, Mgr. Zuzana 

Gunčagová, Mgr. Jana 

Nečedová 

Prezentácia projektov na tému 

„Vynálezcovia a ich vynálezy“ 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení opis obsahu aktivity – zameranie 

Školské kolo 

olympiády v ANJ 
25.11.2016 

Mgr. Jana 

Harvaníková, Mgr. 

Michala Patyková, 

Mgr. Katarína 

Hudáková, Mgr. Eva 

Poláčková – výber 

najlepších žiakov 

v jednotlivých 

ročníkoch 

Písomné a ústne testovanie – výber 

najlepších žiakov do okresného kola  

Best in English 30.11.2016 
Mgr. Michala Patyková 

– výber žiakov 

Online testovanie starších žiakov – 

test obdobný písomnej maturitnej 

skúške (úroveň B1 –C1), ale 

v medzinárodnom kontexte zahŕňal 

online aktivity ako počúvanie 

a čítanie s porozumením 

s následnými úlohami i gramatickú 

časť a hlavnou cenou pre najlepšieho 

angličtinára bol jazykový pobyt 

v Európskej krajine. 

Deň otvorených 

dverí 
07.02.2017 

Mgr. Jana Harvaníková 

– žiaci 3. ročníka KAJ 

Prezentácia projektov na tému 

„Anglicky hovoriace krajiny“ 

Exkurzia do 

Škótska 

30.04. -

07.05.2017 

Mgr. Michala 

Patyková, Mgr. Jana 

Harvaníková, Mgr. 

Zuzana Gavlasová – 

výber žiakov  

Poznávanie Anglicka a Škótska so 

zastávkou v Holandsku a Belgicku 

Deň 

s dobrovoľníkmi 

z KERICu 

06.06.2017 výber tried 

Prezentácia dobrovoľníctva rôznych 

svetových krajín – prezentácie na 

tému multikultúra, xenofóbia, 

rasizmus 

PK ANJ BS 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Európsky deň 

jazykov 

26-30.09 

2016 

všetci členovia PK 

všetci žiaci 

Propagácia výučby cudzích jazykov 

Divadelné 

predstavenie 

„Oliver Twist“ 

03.10.2016 

Žilina 

Mgr. Michala 

Patyková, 

výber žiakov z 3-5. 

ročníka 

Anglická klasika CH. Dickensa 

Oliver Twist v autentickej anglickej 

verzii – podpora čitateľskej 

gramotnosti 

Týždeň vedy a 

techniky 

10.10 -14-

10. 2016 

3. ročník BS Práca s textom – Gattaca: sila 

modernej technológie a vedy – 
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diskusia na tému využitia alebo 

zneužitia nových technológií  

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Deň otvorených 

dverí 
25.11.2016 

Mgr. Michala 

Patyková, Alastair W. 

Baran - lektor 

IV.G 

Ukážka vyučovania AJ 

Best in English 30.11.2016 

Mgr. Michala 

Patyková, Ing. 

Alexander Kubáni 

4. ročník 

Online testovania jazykových 

zručností 

Školské kolo OAJ  19.01.2017 

Mgr. Jana 

Harvaníková, Mgr. 

Michala Patyková, 

Alastair W. Baran 

žiaci 3. a 4. ročníka BS 

Propagácia výučby AJ a podpora 

talentovaných žiakov  

Amsterdam-York-

Edinburgh 

30.04.2017  

do 

07.05.2017 

Mgr. Michala 

Patyková, Mgr. Jana 

Harvaníková,Mgr. 

Zuzana Gavlasová 

výber žiakov 

Poznávací zájazd 

Debata 

s americkým 

diplomatom 
20.04.2017 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová 

Oboznámenie sa s prácou 

amerického veľvyslanectva na 

Slovensku. Diskusia o ľudských 

právach. 

V spolupráci so zástupkyňou riaditeľky pre bilingválnu sekciu Mgr. Renátou 

Marcovou, sa naša škola stala organizátorom krajského kola olympiády ANJ. Členovia PK 

vykonávali v krajskom kole úlohu členov a predsedov komisií. 

 

Francúzsky jazyk (FRJ) 

Vedúca PK FRJ: Mgr. Danka Kocifajová 

Členovia PK FRJ: Mgr. Danka Kocifajová, Mgr. Renáta Marcová, Mgr. Lucia Putyrová, Mgr. 

Mária Štrbáková 

PK FRJ v školskom roku 2016/2017 šírila a propagovala francúzsky jazyk vo všetkých 

formách štúdia a svoju prácu koncentrovala na  myšlienku znovunavrátenia dôležitosti 

francúzskeho jazyka, nakoľko je obrovský úpadok tohto jazyka na Slovensku.  PK FRJ sa 

schádzala ešte častejšie ako inokedy. Jednotliví členovia sa zapájali  do rôznych súťaží, 

aktivít, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Organizovali sme súťaže a kvízy v rámci 

šírenia frankofónie na škole. Už každoročne PK FRJ spolupracuje s francúzskymi 

dobrovoľníkmi z KERIKU, čo predstavuje  veľký prínos pre žiakov, keďže môžu diskutovať 

s rodenými Francúzmi. 
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 Mgr. Mária Štrbáková sa zúčastnila celoslovenského stretnutia učiteľov francúzskeho 

jazyka v Bratislave v apríli 2017. Cieľom bolo zhrnutie a spísanie pripomienok k stavu 

francúzskeho jazyka na Slovensku. Stále menej  škôl ponúka francúzsky jazyk žiakom ako 

druhý cudzí jazyk, nakoľko je nahrádzaný nemeckým a ruským jazykom, hoci na Slovensku 

máme dostatočný počet pedagógov, ktorí majú francúzsky jazyk v aprobácii, ale ho 

nevyučujú. Zhrnuté požiadavky sa odovzdali priamo ministrovi školstva Slovenskej 

republiky, ktorý odporučil, aby riaditelia základných i stredných škôl otvárali francúzsky 

jazyk, a tým umožnili jeho výučbu. 

Na našej škole motivujeme študentov k francúzštine aj organizovaním poznávacích 

exkurzií Paríž-Londýn, Paríž-Versailles-Bruxelles, či Azúrové pobrežie, ktoré sú spojené s 

pozeraním historických pamiatok, múzeí, prírodných krás, spojené s kúpaním i návštevou 

parfumérie, kde študenti aj môžu vidieť, ako sa vyrábajú parfumy. 

Poznávaciu exkurziu na Azúrové pobrežie v spolupráci s cestovnou agentúrou v júni 

zrealizovala Mgr. Renáta Marcová. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Prelož a zaspievaj 

september 

2016, 

Bratislava 

Mgr. Mária Štrbáková 

Lívia Hrebíčková, 

Gabriela Murínová, 

Kristína Trebulová 

(V.F, V.G) 

5. miesto v celoslovenskej súťaži 

francúzskej piesne 

Európsky deň 

jazykov 
26.09. 2016 

V.F, V.G 

Mgr. Renáta Marcová 

 

 

 

Skupina KFJ – IV.F, 

IV.G 

Mgr. Danka 

Kocifajová 

skupina II.F, II.G  

Mgr. Lucia Putyrová 

 

Beseda s francúzskym 

dobrovoľníkom z KERICU 

(Sofiane Mahiout) o histórii 

Francúzska, francúzštiny 

a geopolitickej a kultúrnej situácii 

vo Francúzsku. 

  

Práca s textom francúzskej piesne 

Voyage, voyage; komunikačné 

hry. 

 

Týždeň vedy 

a techniky 

10.10.2016 Mgr. Mária Štrbáková 

V.F, V.G 

Projekty (powerpoint prezentácie) 

na tému Francúzski vedci 

a vynálezcovia. 

Vianočná akadémia január 2017 

Mgr. Danka 

Kocifajová, Mgr. 

Renáta Marcová 

Denis Marko Dubjel 

IV.F 

Hra francúzskych piesní na 

akordeóne 

„Kreatívne písanie“ 
február 

2017 

Mgr. Renáta Marcová 

Patrícia Chnúriková, 

Šarlota Kaličáková, 

5. a 9. miesto v celoslovenskej 

súťaži písania vo francúzskom 
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IV.F jazyku 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Krajské kolo 

olympiády vo FRJ 
marec 2017 

Mgr. Danka 

Kocifajová 

Romana Targošová,  

II. F 

8. miesto – kat. 2A 

Celoslovenské 

stretnutie 

francúzštinárov 

31.03. 2017 

Bratislava 
Mgr. Mária Štrbáková 

Cieľom akcie bolo spísanie 

a následné prednesenie žiadostí 

učiteľov francúzskeho jazyka p. 

Ministrovi Školstva SR + 

sprievodné akcie-prednášky, 

súťaže, kvízy... 

 

Mesiac Frankofónie 

marec , 

apríl 2017 

I.F, I.G, II.F, II.G, IV. 

F, IV.G 

Mgr. Danka 

Kocifajová, Mgr. 

Kristína Pagáčová 

Súťaže a kvízy o Francúzsku, 

videoprojekcia a rozbor filmu 

Malý Princ vo francúzskom 

jazyku. 

 

Hurbanova Akadémia 

Gymnázium 

Jozefa 

Miloslava 

Hurbana, 

Čadca 

29.03. 2017 

Mgr. Danka 

Kocifajová– Lívia 

Melicherová, III.F 

Mgr. Mária Štrbáková 

– vybraní žiaci V.F, 

V.G  

Prednes textu vo francúzštine, 

prezentácia power pointových 

projektov o J.M. Hurbanovi. 

Študentská vedecká 

konferencia  

06.04. 2017 

Ostrava 

Šarlota Kaličáková IV. 

F, Kristína Trebulová 

V.F, Richard Kotrč V. 

G 

Mgr. Renáta Marcová, 

Mgr. Danka 

Kocifajová 

Prezentácia projektov na vedeckú 

tému na pôde Ostravskej 

univerzity, Filozofická fakulta 

Vietnam, Severná 

Amerika (Kanada, 

USA) 

máj 2017 

 

IV.F, IV. G 

Mgr. Danka 

Kocifajová 

Prednáška o dôležitosti učenia sa 

cudzích jazykov (Vietnam, 

Kanada-francúzština)- 

prednášajúci Mgr. Roland 

Uskoba- absolvent Gymnázia 

Jozefa Miloslava Hurbana 

Možnosti štúdia vo 

Francúzsku 
07.06. 2017 

vybraní žiaci IV. F, 

IV.G 

Mgr. Mária Štrbáková 

Prednáška o možnostiach štúdia 

vo Francúzsku – absolventka 

Gymnázia Jozefa Miloslava 

Hurbana študujúca vo Francúzsku 

Monika Vavríková 

Azúrové pobrežie  jún 2017 II.F,  II.G Návšteva pamätihodností, 
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(19.06. – 

25.06.2017) 

Mgr. Renáta Marcová, 

PhDr. Lenka 

Slezáková Neherová, 

Mgr. Zuzana 

Gunčagová 

parfumérie, kúpanie (Nice, 

Cannes, Monako...) 

Nemecký jazyk (NEJ) 

Vedúca PK NEJ: Mgr. Beáta Chmurová 

Členovia PK NEJ: Mgr. Beáta Chmurová, Mgr. Tatiana babušíková, Mgr. Martina 

Kováčiková, Mgr. Mária Hnidková, PhDr. Lenka Slezáková Neherová, Mgr. Soňa Jurištová, 

Mgr. Júlia Mojáková 

Špecifikum práce PK nemeckého jazyka spočíva v príprave žiakov dorozumieť sa v 

tomto jazyku, ktorý patrí k najpoužívanejším jazykom v rámci Európy. Nemecky hovoriace 

krajiny patria k najdostupnejším krajinám zo Slovenska a žiaci ich navštevujú hlavne z 

dôvodu štúdia, dovolenky alebo práce. 

Cieľom všetkých vyučujúcich nemeckého jazyka bolo pripraviť svojich žiakov 

predovšetkým na komunikáciu v každodenných situáciách pri pobyte v týchto krajinách a 

zvládnuť nemecký jazyk písomnou i ústnou formou. 

Počas roka členovia PK pracovali aj s nadanými žiakmi a pripravovali ich na rôzne 

súťaže (napr. olympiáda v nemeckom jazyku alebo jazyková súťaž „Best in Deutsch“). 

Vyučujúce v maturitných ročníkoch venovali čas príprave svojich maturantov na úspešné 

zvládnutie maturitnej skúšky, jej externej i internej časti. 

PK nemeckého jazyka spolupracovala predovšetkým s PK informatiky pri výučbe v 

multimediálnej učebni a práci s interaktívnou tabuľou (prezentácie, online cvičenia, krátke 

filmy...). 

Pri organizovaní jednodňových alebo viacdňových exkurzií do Viedne a Berlína, PK 

NEJ úzko spolupracovala s PK geografie. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

V  školskom roku 2016/2017 členovia PK NEJ na klasických hodinách i na hodinách 

konverzácií venovali zvýšenú pozornosť finančnej gramotnosti.  V 3. ročníku bola súčasťou 

konverzačnej témy: Obchod a služby, v 4. ročníku v téme Mládež a jej svet. Okrem toho bola 

zahrnutá i do niektorých gramatických javov (napr. číslovky) v 1.  ročníku a v Príme. 

Na hodinách konverzácií vo 4. ročníku  rozoberali vyučujúce 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-organizačných pokynov pre školský rok 2016/2017 

rozvíjali všetky vyučujúce u svojich žiakov i čitateľskú gramotnosť.  Na  konkrétnych textoch 

a úlohách  podporovali  u žiakov porozumenie čítaného textu, schopnosť vyjadriť svoj názor 

na text a v neposlednom rade i kladný vzťah k čítaniu. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň 

jazykov 
26.09.2017 

Mgr. Beáta Chmurová 

Mgr. Mária Hnidková 

Mgr. Martina 

Kováčiková  

IV.F, IV.G a V.F, V.G 

 

Mgr. Beáta Chmurová 

PhDr. Lenka 

Slezáková Neherová  

Pr.A 

„Jazyky sveta“ - súťažný kvíz 

o rôznych jazykoch sveta, ich 

pôvode, príbuzenstve, rozšírenosti 

a zvláštnostiach písomnej podoby 

 

 

Zvieracie hlásky – aktivita o 

citoslovciach vyjadrujúcich zvuky 

a hlasy zvierat v nemeckom jazyku 

Svetový deň výživy 17.10.2017 
Všetky vyučujúce NEJ Projekty a diskusie o zdravej výžive 

v rámci témy „Stravovanie“ 

Týždeň vedy a 

techniky 

03. – 

07.10.  

2017 

Mgr. Mária Hnidková 

Mgr. Martina 

Kováčiková  

PhDr. Lenka 

Slezáková Neherová 

 IV.F, IV.G a V.F, V.G 

Projekty a prezentácie o nemeckých 

a slovenských vedcoch a 

objaviteľoch 

Berlín - exkurzia 

25. –  

28. 10. 

2017 

Mgr. Martina 

Kováčiková  

– organizátorka 

Mgr. Beáta Chmurová 

Mgr. Mária Hnidková  

PhDr. Lenka 

Slezáková Neherová – 

dozor 

žiaci 3. – 5. ročníka 

Návšteva hlavného mesta najväčšej 

nemecky hovoriacej krajiny, jeho 

najdôležitejších historických 

pamiatok – televízna veža, Berliner 

Dom, Židovské múzeum, berlínsky 

múr, Brandenburská brána..., 

porovnanie života v bývalej 

východnej a západnej časti 

„Best in Deutsch“- 

„Nemčinár roka“ 

23. 11. 

2017 

Mgr. Beáta Chmurová 

– výber najlepších 

nemčinárov: III.D – 

Natália Tabačárová, 

Nikola Haladejová, 

Terézia Ševecová,  

IV. F- Eduard Vokel,  

IV. G- Radoslav 

Švaňa, V.F- Filip 

Randjak,  

Eva Grančicová,  

Peter Machovčák,  

V.G- Ema Šlopková,  

Samuel Baránek 

 

Online test zameraný na jazykové 

zručnosti ako čítanie a počúvanie 

s porozumením, ako aj na 

gramatické štruktúry 

Umiestnenie za školu: 

1. miesto- Žilinský kraj 

7. miesto- na Slovensku 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Školské kolo ONJ 25.11.2017 

Mgr. Beáta Chmurová/  

Mgr. Mária Hnidková 

PhDr. Lenka 

Slezáková Neherová  

1B – Tomáš Makuch , 

Adam Hermann – 

Tercia A 

2A – Gabriel Drahňák 

– I.G 

2B – Nikola 

Haladejová – III.D 

Eduard Vokel – IV.F, 

Radoslav Švaňa – 

IV.G, Filip Randjak – 

V.F 

Umiestnenie: 

1B – 1.miesto – Tomáš Makuch, 

Tercia A 

         2. miesto – Adam Hermann, 

Tercia A 

2A – 1. miesto – Gabriel Drahňák, 

I.G 

2B – 1. miesto – Radoslav Švaňa, 

IV.G 

         2. miesto – Filip Randjak, V.F 

- všetci postúpili do okresného kola 

Vianočná Viedeň 15.12.2017 

Mgr. Beáta Chmurová 

Mgr. Mária Hnidková 

Mgr. Lukáš Jurga 

Žiaci 2. ročníka 4GY 

a 3. ročníka 5GY 

Návšteva hlavného mesta Rakúska, 

jeho najdôležitejších pamätihodností 

– Dómu sv. Štefana, Prírodovedného 

múzea a vianočných trhov – 

oboznámenie sa so slávením adventu 

v Rakúsku  a typickými špecialitami  

Deň otvorených 

dverí – 4-ročné 

štúdium 

07.02.2017 
Mgr. Beáta Chmurová 

III. D a II.D 

Aktívne zapojenie záujemcov 

o štúdium na našej škole do rôznych 

aktivít k téme nemecky hovoriacich 

krajín (kvíz, výrazy rakúskej 

nemčiny, puzzle, jazykolamy....) 

Porovnávacie testy máj 

Ing. Soňa Jurištivá 

PhDr. Lenka 

Slezáková Neherová 

II.F a II.G 

Priemery jednotlivých tried: 

II.F – 2,00 

II.G – 1,90 

Termínované úlohy stanovené v pláne práce PK na školský rok 2016/2017 boli 

splnené. Na rozdiel od minulého roku sa podarilo zrealizovať i naplánované exkurzie do 

Viedne a Berlína, keďže geopolitická situácia v danom období bola pokojná. Navyše sa 

uskutočnili i ďalšie  aktivity nad rámec plánu práce, čím  sme reagovali na aktuálne 

požiadavky a potreby (Týždeň vedy a techniky, súťaž „Best in Deutsch). 

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

spolupracovali.  

V priebehu školského roka vykonali  členovia PK NEJ niekoľko  vzájomných 

hospitácií, vzájomne sa stretávali na zasadnutiach PK, príp. individuálnych konzultáciách.  
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V školskom roku 2016/2017 pracovali dva krúžky z nemeckého jazyka: 

Mgr. Beáta Chmurová - Klub nemeckého jazyka 

Mgr. Mária Hnidková – Po nemecky s úsmevom. 

Ruský jazyk (RUJ) 

Vedúca PK RUJ: Mgr. Milada Rypáková 

Členovia PK RUJ: Mgr. Milada Rypáková, Mgr. Tatiana Babušíková, Mgr. Lucia Putyrová 

Členky PK RUJ sa aktívne podieľajú na úlohách vyplývajúcich z plánu práce a na 

ďalších úlohách podľa požiadaviek vedenia školy. V rámci hodín ruského jazyka pomocou 

žiackych prezentácií, slohových prác a čítania textu s porozumením podporovali najmä 

čitateľskú gramotnosť a zároveň i multikultúrnu výchovu. Základným predpokladom, aby 

naši žiaci zvládli ruský jazyk, bolo zvládnutie azbuky, čo je výrazným špecifikom tohto 

jazyka. Pri príprave maturitných zadaní spolupracovala PK RUJ s PK BIO, INF a 

VÝCHOVY. 

Počas roka uskutočňovali i vzájomnú hospitačnú činnosť. Žiakov na Olympiádu v 

RUJ pripravovali Mgr. Tatiana Babušíková a Mgr. Milada Rypáková. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná 

osoba a ďalší 

zúčastnení  

opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň 

jazykov 

26.09.2016          

škola 

Mgr. Tatiana 

Babušíková       

(IV.C ) 

Ruština ako svetový jazyk - beseda      

Žiaci v IV.C besedovali na túto tému a 

diskutovali o tom, že Rusko je najväčšia krajina 

na svete a zároveň predstavuje veľký 

ekonomický trhový potenciál pre krajiny 

východu i západu, preto ruštine patrí stále 

miesto medzi svetovými jazykmi.  

    

Mgr. Tatiana 

Babušíková       

( IV.C ) 

Ekologické problémy Sibíri - kvíz      

Žiaci IV.C si pripravili kvíz pre svojich 

spolužiakov, dotkli sa tém ako : znečisťovanie 

vody a vzduchu, úbytok pôdy, nadmerné 

čerpanie nerastných zdrojov a nárast objemu 

odpadov. 

    Mgr. Lucia 

Putyrová      

( I.E a II.C ) 

Krátke ruské riekanky, básne, piesne      

Žiaci tried I.E a II.C sa naučili krátke ruské 

riekanky, čítali básne Krylova a Puškina a 

zaspievali si ľudovú pieseň Kaťuša. 
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Mgr. Milada 

Rypáková         

 ( V.F a V.G) 

Je cudzí jazyk most alebo bariéra? - beseda       

Žiaci V.F a V.G besedovali na túto tému a 

diskutovali o tom, či znalosť cudzieho jazyka 

národy zbližuje alebo rozdeľuje. 

Týždeň vedy a 

techniky 

11.10.2016        

škola 

Mgr. Milada 

Rypáková         

 ( V.F a V.G ) 

Významní predstavitelia ruskej vedy a techniky 

- beseda       

Žiaci V.F a V.G diskutovali o sovietkych a 

ruských vedcoch, napríklad : Lomonosov, 

Mendelejev, Pavlov, Koroľov, Zorikyn, 

Sacharov, ... 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná 

osoba a ďalší 

zúčastnení  

opis obsahu aktivity – zameranie 

Najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice 

24.10.2016          

škola 

Mgr. Milada 

Rypáková          

(III.C) 

Tajomstvá medzinárodných kuchýň        

Názov učebne prezrádza, že sme sa niečo 

zaujímavé dozvedeli o špecialitách svetových 

kuchýň: slovenskej, ruskej, talianskej, gréckej, 

francúzskej a anglickej. K dispozícii 

samozrejme boli projekty, prezentácie, 

kuchárske knihy a príjemným vyhľadávaným 

bonusom bola ochutnávka jedál. 

Deň študentov 
16.11.2016         

škola 

Mgr. Milada 

Rypáková          

( III.C ) 

Tvorba projektu : 17. november 1987             

III.C trieda sa venovala projektovej tvorbe, kde 

hlavnou úlohou bolo vizuálne stvárnenie 

udalostí 17. novembra a nasledujúcich dní. 

Dôležité je, aby sme nezabudli na hlavných 

aktérov ,,Nežnej revolúcie", ktorí bojovali aj za 

nás, za našu slobodu a demokraciu. 

Vianoce v Rusku a 

u nás 

01.12.2016        

škola 

všetky 

vyučujúce 

Besedy, projekty, nástenka              

Žiaci si pripravili rôzne projekty s tematikou 

Vianoc na Slovensku i v Rusku a tie najkrajšie 

boli vystavené v učebni ruského jazyka. Na 

základe projektov sme na hodinách besedovali 

na vianočnú tematiku a porovnávali slovenské a 

ruské zvyky, tradície a obyčaje. 

Vianočné trhy 
22.12.2016           

škola 

Mgr. Milada 

Rypáková          

(III.C) 

Predaj vianočných výrobkov                 

Žiaci III.C triedy sa aktívne zapojili do 

vianočných trhov a predávali slovenské 

kulinárske špeciality a keramické vianočné 

ozdoby. 
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Deň otvorených 

dverí pre 4-ročné 

gymnáziá 

07.02.2017           

škola 

Mgr. Milada 

Rypáková                 

( III.C ) 

Žiaci si pripravili prezentáciu z ruských reálií 

na tému: ,,Pamätihodnosti a zaujímavosti 

Moskvy a Sankt Petrohradu. 

Hurban 29.03.2017                

škola 

Mgr. Milada 

Rypáková                 

(III.C -Martin 

Byrtus) 

Príprava textu ,, Hurban po rusky" na 

slávnostnú akadémiu k 200-stému výročiu 

narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. 

Literárno-vedná 

exkurzia 

15.06.2017            

Brodzany 

Mgr. Milada 

Rypáková                 

( IV.F a IV.G) 

Exkurzia do Puškinovho múzea v Brodzanoch 

spojená s krásnou prechádzkou po zámockom 

parku. 

Sumár úspešného zapojenia sa žiakov do rôznych súťaží a projektových prác 

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

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

Dejepis (DEJ) 

Vedúca PK DEJ: Mgr. Gabriela Chalupková 

Členovia PK DEJ: Mgr. Gabriela Chalupková, Mgr. Ingrid Mikovčáková, Mgr. Katarína 

Hudáková, Mgr. Eva Moskáľová, PaedDr. Miroslav Truchlik, Mgr. Alena Nemcová, Mgr. 

Eva Poláčková 

Školský rok 2016/ 2017 bol v PK DEJ úspešným. Podarilo sa zrealizovať 2x exkurziu 

do Osvienčimu, do Banskej Bystrice, zapojiť sa do viacerých súťaží, mimoškolských aktivít... 

PK DEJ tak naplnila ciele, ktoré boli stanovené v pláne práce na začiatku školského roka. Na 

každej vyučovacej hodine sa členovia PK snažili o prepojenie dejepisu so súčasnosťou, aby  

žiaci pochopili význam vyučovania dejepisu. Vďaka tomu mnohí žiaci pochopili, že poznanie 

našich či svetových dejín im môže pomôcť orientovať sa v súčasnej dobe. Veľkú pozornosť 

venovali aj 200- stému výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Snažili sa vytvárať pre 

žiakov rôzne typy aktivít, ktoré viedli k rozšíreniu vedomosti o tejto dôležitej postave našich 

dejín. Aj vďaka tomu prispeli k podpore rozvoja národných i regionálnych dejín, ktoré nie sú 

u žiakov obľúbené a tak atraktívne ako svetové dejiny.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Projekt o  J. M. 

Hurbanovi- 200- 

sté výročie 

narodenia 

Celý 

školský 

rok 

2016/2017 

Všetci učitelia 

dejepisu 

Mgr. Ingrid 

Mikovčáková 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Žiaci sa detailne venovali osobnosti J. 

M. Hurbana. Pripravovali rôzne 

prezentácie, zborníky... Vytvárali 

záložky či pohľadnice. Žiaci písali 

eseje, fiktívne listy, v ktorých by chceli 

niečo odkázať J. M. Hurbanovi. 
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Mgr. Katarína 

Hudáková 

Mgr. Eva Moskáľová 

Mgr. Eva Poláčková 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

Mgr. Alena Nemcová 

 Materiály boli využité pri akadémii 

špeciálne venovanej J. M. Hurbanovi 

v marci 2017.  

Po akadémii bola vytvorená špeciálna 

galéria prác žiakov, ktorá zdobí 5. 

Poschodie školy. 

Beseda 

s archeologičkou 

Mgr. Dankou 

Majerčíkovou 

21.09. 

2016 

Eva Moskáľová 

V.F, V.G 

Žiaci seminára z dejepisu sa zúčastnili 

na besede a prednáške 

s archeologičkou Kysuckého múzea 

Mgr. Dankou  Majerčíkovou. 

Spomenula im ako vyzerá práca 

archeológa, aké výhody i nevýhody 

prináša. V centre pozornosti boli 

najnovšie výskumy a objavy na 

Kysuciach. 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Školenie 

dejepisárov 

26. – 

28.09. 

2016 

Stráža 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Odborné školenie venované učiteľom 

gymnázií. Školiteľom bol metodik 

a vysokoškolský profesor Viliam 

Kratochvíľ. V centre pozornosti boli 

nové trendy vo vyučovaní dejepisu 

a tvorba projektov.  

Výsledkom bolo vytvorenie projektu, 

ktorý poskytne žiakovi viac vedomosti, 

ktoré si uchová v pamäti a využije 

v bežnom živote. 

Týždeň vedy a 

techniky 

07.- 13.10. 

2016 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Žiaci seminára 

z dejepisu III. ročník 

Členovia PK DEJ sa snažili aj 

o prepojenie s inými predmetmi a tomu 

sme venovali pozornosť v Týždni vedy 

a techniky, kde žiaci III. ročníka 

vytvárali projekty na tému železa. 

Využilo sa prepojenie dejepisu 

s chémiou, biológiou, fyzikou... 

Výsledkom boli projekty, ktoré mali 

nápadité názvy, napr. 50 odtieňov 

železa, železo nad zlato a iné... 

Najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice 

24.10. 

2016 

Mgr. Gabriela 

Chalupková ( Se.A) 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik (Sp.A) 

 

Podnetnou bola i akcia venovaná 

Medzinárodnému dňu školských 

knižníc, kde sa zapojili viacerí žiaci 

a medzi študovne patrilo i štúdium 

historických prameňov, v podaní 

Septimy A.  

Žiaci Sekundy A sa venovali tvorbe 

projektu, ktorého hlavnou náplňou bola 
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osobnosť Johana Gutenberga a objav 

kníhtlače, ktorý skúmali z rôznych 

aspektov.  

Svoje produkty a nápady predstavili 

ostatným žiakom a získali prvé miesto 

za najlepší projekt. 

Dejepisná 

konferencia 

Juraj Thurzo- 

európsky a náš 

09.11. 

2016 

Mgr. Eva Poláčková 

I. D 

Odborná konferencia Juraj Thurzo- 

európsky a náš bola usporiadaná 

Kysuckým kultúrnym strediskom 

v Čadci. Študentom i širokej verejnosti 

priblížila osobnosť významného 

dejateľa našich dejín – Juraja Turza – 

uhorského palatína slovenského 

šľachtica, diplomata, vplývajúceho na 

európske dejiny. Konferencia bola 

súčasťou roku Juraja Thurza. 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Exkurzia 

Osvienčim 

15.11. 

2016 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Mgr. Renáta Marcová 

Mgr. Katarína 

Hudáková 

III. C, III. F 

Žiaci navštívili bývalý koncentračný 

tábor. Cieľom bolo pochopiť zvrátené 

názory fašizmu a nacizmu, pre ktorý 

zomierali nevinné obete. Súčasťou bol 

odborný výklad, prehliadka materského 

tábora i neďalekej Brezinky. Mnohí 

žiaci boli zhrození zo zverstiev, ktoré 

boli spáchané a spoločným želaním je, 

aby sa nikdy viac holokaust 

nezopakoval. 

Súťaž expert 
02.12. 

2016 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Pr.A, Se.A 

Súťaž EXPERT spočíva vo 

vypracovaní testu z dvoch súťažných 

tém, ktoré si ľubovoľne zvolí každý 

súťažiaci. K dejepisným témam patrili: 

dejiny, udalosti, umenie a svetobežník.  

K úspešným riešiteľom patrili Samuel 

Zborovančík a Martin Hamran. 

Exkurzia Banská 

Bystrica- po 

stopách SNP 

09.12. 

2016 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik (Sp.A) 

 

Exkurzia bola zameraná  na návštevu 

pamätníka SNP a múzea SNP. Cieľom 

bolo spoznávanie národných dejín 

a novodobej histórie. Súčasťou bol 

odborný výklad, prehliadka múzea, 

práca s historickými materiálmi. 

Dejepisná 

olympiáda- školské 

kolo  

13.12. 

2016 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Pr.A, Se.A, Te.A, 

Kr.A 

Žiaci súťažili v kategórii F, E, D, C- 

najlepší dvaja žiaci z každej kategórie 

postúpili do okresného kola.  



 

 

 

 

28 

Medzinárodný deň 

pamiatky obetí 

holokaustu 

 

27.01. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková (III.C, 

III. D) 

Mgr. Alena Nemcová 

(III. E) 

Svet si v tento deň pripomína utrpenie 

šiestich miliónov Židov, ktorí boli 

obeťami holokaustu počas druhej 

svetovej vojny. Počas vyučovania bude 

venovaná pozornosť tejto téme, 

diskusii a prezentáciám na túto tému. 

Súčasťou bude tvorba básni, listov, 

ktorých cieľom bude uvedomenie,  

poučenie z tejto tragédie, ktorá sa 

nikdy nesmie zopakovať. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Prednáška s Dr. 

Ondrejom 

Podolcom 

09.02. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Mgr. Katarína 

Hudáková 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

III. ročník 

IV. ročník 

Vývoj politického systému a režimu na 

Slovensku v rokoch 1938 – 1945, to 

bola ústredná téma, ktorej sa venoval 

vysokoškolský profesor na právnickej 

fakulte, zároveň pracovník Ústavu 

pamäti národa. 

Pozornosť bola venovaná najmä 

obdobiu Slovenského štátu, pretože je 

to stále aktuálna téma a žiaci by mali 

mať prehľad o týchto udalostiach. 

Dejepisná 

olympiáda 

14.02. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Pr.A, Se.A, Te.A, 

Kr.A 

Najlepší žiaci z každej kategórie 

súťažili v dejepisnej olympiáde. 

Úspešným riešiteľom sa stala Miriam 

Švarcová(Se.A), 

Prednášky s Mgr. 

Ľubošom 

Kačírkom, PhD. 

24.02. 

2017 

Mgr. Alena Nemcová 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

II. E, III. E, IV. F, 

IV.G, Sp.A 

Rok Hurbana, ktorý bol vyhlásený, je 

veľmi dôležitý pre našu školu. 

Členovia PK DEJ sa snažili na našu 

školu pozvať aj vzácnych hostí. 

Jedným z nich bol Mgr. Ľuboš 

Kačírek, PhD., ktorý pracuje na FF 

UK. V centre pozornosti v jeho práci 

sú národné dejiny a aj osobnosť J. M. 

Hurbana. Žiaci sa dozvedeli množstvo 

zaujímavosti, ktoré im pomohli aj pri 

vyučovaní.  

Akadémia pri 

príležitosti 200- 

stého výročia 

narodenia J. M. 

Hurbana 

29.03. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková (Se.A) 

Mgr. Alena Nemcová 

( III. E) 

Vyvrcholením príprav, ktoré sa týkali 

200- stého výročia narodenia J. M. 

Hurbana bola slávnostnou akadémiou. 

Predchádzala tomu dôkladná príprava. 

Mgr. Katarína Hudáková a Mgr. Eva 

Poláčková zadali svojim žiakom rôzne 

témy a tí vypracovali zaujímavé 

projekty. Mgr. Gabriela Chalupková 

vypracovala ročenku pri tejto 

špeciálnej príležitosti, ktorú tvorili 

najlepšie žiacke práce. Rovnako spolu 

s triedou Sekunda A nacvičila scénku: 

Kysuce a revolučný rok 1848. V centre 

pozornosti bolo zasadnutie Ľudovíta 

Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana na 

fare v Čadci. Spomenuli aj dôležitý 

dokument, ktorý pri tejto príležitosti 

vznikol a to: Výzva k slovenskému 

národu. V spolupráci s PK SJL do 

akadémie prispeli Svadbou kráľa 

veľkomoravského, prispela aj členka 
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PK DEJ Mgr. Alena Nemcová 

s triedou III. E. 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Súťaž EUSTORY 
31.03. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Katarína Čierňavová 

III. C 

Anežka Kadášová 

III.C 

Dominika Rovňanová 

III. E 

Daniela Vorková 

II. E 

EUSTORY sa venuje novodobej 

histórii. Tento rok sa podarila 

spolupráca 

s UNESCO. Téma bola: Unikátne 

historické tradície, stavby alebo 

prírodné prvky v meste, kde žijem. 

Čo by som navrhol/navrhla do 

svetového kultúrneho dedičstva 

ľudstva? 

 Žiaľ, nepodarilo sa nám dostať do 

víťaznej 10-tky prác, ale každý 

zapojený žiak dostáva certifikát, ktorý 

môže použiť na VŠ. 

SOČ 
04.04. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Valéria Strýčková, 

Daniel Kupka III.D 

Pri príležitosti 200- stého výročia 

narodenia vzácneho národovca, sme sa 

rozhodli vypracovať stredoškolskú 

odbornú prácu s názvom: 200 rokov od 

narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. 

V tabuľke nižšie uvádzame naše 

úspechy na okresnej i krajskej úrovni. 

Súťaž českých 

a slovenských 

gymnázií 

05.04. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Kamil Bazelides, 

Sx.A 

Rastislav Jedinák,  

III.C 

Kristián Hanec, II.E 

České aj slovenské gymnázia sa snažia 

o prehĺbenie spolupráce a to najmä 

v histórii. 

V centre pozornosti boli dejiny ČSR po 

roku 1945. Žiaci pracovali v tíme 

a získali 5. miesto, čím sa radili medzi 

5 najlepších gymnázií v žilinskom 

kraji. 

Čítame si... 
31.05. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková (Se.A) 

Mgr. Beáta Chmurová  

(Kr.A) 

Prostredníctvom tejto akcie si žiaci 

otestovali svoje vedomosti v čítaní. 

Mali za úlohu prečítať určitý úryvok. 

Takto sa vystriedalo niekoľko desiatok 

žiakov, ktorí vytvorili čitateľský 

rekord. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Exkurzia 

Osvienčim- 

Pszcyna  

14.06. 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalupková (III.G, 

III.E 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik (Sp.A) 

PaedDr. Anna 

Zeljenková (Sx.A) 

 

 Bojovať proti extrémizmu sa nedá 

násilnou formou, nedá sa niečo nanútiť. 

Preto aj exkurzia do Osvienčimu nie je 

nátlakom, ale pre väčšinu žiakov, je to 

výzva. Tejto výzvy sa chopili aj žiaci 

III.G, III.E, Septimy A a Sexty A. 

S úžasnom počúvali slová 

sprievodkyne o zverstvách páchaných 

na nevinných ľuďoch. Naša návšteva 

bola o to vzácnejšia, že v tento deň si 

v Osvienčime pripomínali smutné 

výročie príchodu prvého transportu do 

koncentračného tábora.  

Zhodli sme sa v názore, že v súčasnom 

svete je veľmi veľa nenávisti a musíme 

proti nej bojovať, aby sa podobná 

tragédia v budúcnosti nezopakovala.  

Navštívili sme aj krásne mesto 

Pszcyna, ktoré sa hrdí titulom: Poľské 

Versailles. Žiaci sa tu pokochali 

krásnou prírodou, históriou.... 

PK DEJ sa snažilo reagovať na mnohé podnety, aktuálne problémy. V pláne si 

stanovili uskutočniť viacero exkurzii, ktorými sme chceli rozšíriť obzor vedomostí u žiakov. 

Spolupracovali s PK SJL, PK OBN,  PK GEG. Vďaka tomu rozvíjali medzipredmetové 

vzťahy a ukázali žiakom vzájomné prepojenie týchto predmetov. 

V tomto školskom roku uskutočnili až 2x exkurziu do Osvienčimu. Je to jeden zo 

spôsobov ako poskytnúť priestor pre žiakov, aby si sami vytvorili obraz k tejto smutnej časti 

dejín a takáto obrovská tragédia sa už nikdy nezopakovala. Je to jedna z foriem predchádzania 

extrémizmu. 

Členovia PK počas celého školského roka vykonávali hospitačnú činnosť. Pozornosť 

sme venovali aj novému členovi PK Mgr. Eve Poláčkovej, ktorej sa snažili pomôcť a 

ponúknuť priestor pre začlenenie sa predmetovej komisie. Diskutovali aj o novej školskej 

reforme, aktuálnych problémoch školstva.  

Občianska náuka (OBN) 

Vedúca PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová 

Členovia PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Eva Moskáľová, Mgr. Anna Krellová, 

Mgr. Gabriela Chalupková, Mgr. Tatiana Vagáňová 

Nakoľko prioritou práce PK OBN je prepojenie teoretického vyučovania a praktických 

zručností žiakov, prebiehali počas celého školského roka odborné besedy z oblasti práva, 

politológie, sociológie, psychológie a ekonómie. PK OBN úzko spolupracovala s rôznymi 
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organizáciami a inštitúciami napr. Náruč, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 

Centrum pre Európsku politiku, Človek v ohrození, Centrum pre otvorenú politiku, KERIC, 

Kysucká knižnica, ... a počas celého roka reagovala na aktuálne ponuky zo strany 

jednotlivých inštitúcií a organizácií, osobitnú pozornosť venovala problematike šírenia a 

prevencie extrémizmu. Problematika ľudských práv je zastrešená koordinátorom pre výchovu 

k multikulturalizmu a ľudským právam. Všetci členovia PK OBN svedomito pracovali na 

plnení plánu práce. Pravidelne sa stretávali  počas šk. r. 2016/2017 a vykonávali hospitačnú 

činnosť. 

V činnosti PK OBN zohráva dôležitú úlohu aktuálne dianie v spoločnosti a preto 

organizovali odborné prednášky či besedy. Napr. hostia z nezávislej mimovládnej organizácie 

Centrum pre otvorenú politiku v rámci  projektu „EÚ pre mladých“ diskutovali so žiakmi 

najmä o Európskej únii a nezabudlo sa ani na témy ako Brexit, migrácia, terorizmus či prvé 

predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ. Tak ako každý školský rok, tak i tento PK OBN 

v spolupráci s koordinátorom pre ľudské práva zorganizovalo Modelové zasadnutie OSN za 

účasti amerického diplomata – p. Richard Fitzmaurice na téma: „Together Against Injustice“. 

Snahou PK OBN aj v budúcnosti bude  naďalej motivovať a podporovať žiakov, aby 

sa viac zapájali do súťaží.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, 

projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie  

Stretnutie so 

psychológom 
30.09. 2016 

Mgr. Eva Moskáľová; 

COC 4.roč. 

Praktické aktivity zamerané na 

sebadisciplínu, sebapoznanie. 

Stretnutie 

s pracovníkmi 

z Úradu práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

07.10. 2016 
Mgr. Eva Moskáľová; 

COC 4.roč. 

Odborná prednáška s cieľom vedieť sa 

zapojiť do pracovného pomeru. 

Stretnutie so 

psychológom 
11.10. 2016 

Mgr. Eva Moskáľová; 

SPS 3.roč. 

Praktické aktivity zamerané na 

sebadisciplínu, sebapoznanie. 

Projekt: „Patrí 

politika do 

školy?“ 

12.10. 2016 

Trenčín; 

08. – 10.11. 

2016 

Bratislava 

Mgr. Eva Moskáľová; 

Veronika Mikolášová a 

Miroslava Sloviaková 

z V.F, Diana Škerdová 

a Matúš Nagy z V.G 

Regionálna súťaž  v spolupráci 

s inštitúciou Centrum pre Európsku 

politiku – postup do Bratislavy. 

 

celoslovenská prezentácia projektu 

Týždeň vedy a 

techniky 

13. – 14.10. 

2016 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; IV.F, IV.G 

Význam vedy a filozofie – premietanie 

filmu o Aristotelovi a diskusia. 

Stretnutie so 

psychológom 
13.10. 2016 

Mgr. Eva Moskáľová; 

SPS IV.FG 

Praktické aktivity zamerané na 

sebadisciplínu, sebapoznanie. 

Mimovládna 

organizácia 

Náruč 
18.10. 2016 

Mgr. Eva Moskáľová; 

Mgr. Zuzana Gavlasová 

SPS 3.roč. 

Praktické aktivity s pracovníčkou 

Náruče Mgr. Jarmilou  Majákovou s 

cieľom prevencie a ochrany násilných 

javov. 

Extrémizmus 
09.11., 

10.11. 2016 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; III.F, III.G, 

Prednáška na tému extrémizmus 

v spolupráci so Slovenským národným 



 

 

 

 

33 

IV.F, IV.G, V.FG SPS strediskom pre ľudské práva. 

 

názov aktivity, 

exkurzie, 

projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie  

Generácia €uro 15.11. 2016 
Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.FG SPS 

Žiaci sa zapojili  do medzinárodnej 

súťaže určenej pre stredné školy a jej 

poslaním bolo priblížiť význam 

menovej politiky a jej väzbu na 

hospodárstvo ako celok, rozšíriť 

povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť 

poznatky o svete financií– žiaci 

vypracovali kvíz online. 

Finančná 

gramotnosť 
15.12. 2016 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.FG SPS 

Odborná prednáška pod záštitou 

Allianz - Slovenská dôchodková 

správcovská spoločnosť, a. s. o 

finančnej budúcnosti žiakov, významu 

vedomostí pre praktický život. 

Deň otvorených 

dverí BS 
25.11. 2016 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová;  IV.F 

Mgr. Zuzana Gavlasová mala otvorenú 

hodinu OBN so žiakmi IV.F 

v multimediálnej učebni na tému 

Stredoveká filozofia s využitím 

interaktívnej tabule. 

Školské kolo 

Olympiády 

ľudských práv 

08.12. 2016 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; Miroslava 

Sloviaková z V.F  

Patrícia Chnúriková 

z IV.F 

Víťaz Miroslava Sloviaková z V.F 

postúpila na krajské kolo. 

„EÚ pre 

mladých“ 
13.12. 2016 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.F, V.G 

Prednáška na tému slovenského 

predsedníctva v Rade EÚ aj o širších 

celospoločenských témach 

v spolupráci s Centrom pre otvorenú 

politiku. 

Medzinárodný 

deň ľudských 

práv 

13.12. 2016 
Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.FG SPS 

Diskusia a aktivity s cieľom zvýšiť 

povedomie o Amnesty International a 

možnostiach zapojenia sa do aktivít 

tejto najväčšej ľudsko-právnej 

mimovládnej organizácie na svete –  

žiaci napísali petície online na 

podporu nespravodlivo väznených s  

cieľom  pomôcť zastaviť porušovanie 

ľudských práv. 

Extrémizmus 06.02. 2017 

Kysucké 

Nové Mesto 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; II.F, II.G 

Prednáška v anglickom jazyku 

amerického experta Christiana 

Piccioliniho na tému extrémizmus. 

krajské kolo 

Olympiády 

ľudských práv 

08.02. 2017 

Žilina 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; Miroslava 

Sloviaková z V.F 

Účasť na krajskom kole bez ďalšieho 

postupu. 



 

 

 

 

34 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, 

projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie  

Ozveny 

festivalu Jeden 

Svet 

14.02.-

21.02. 2017 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; SPS 3.roč, 

SPS 5.roč, IV.F, IV.G, 

III.F, III.G 

Regionálny festival  dokumentárnych 

filmov – v spolupráci s Kysuckou 

knižnicou v Čadci a organizáciou 

Človek v ohrození na vyuč. hod. OBN 

a SPS žiaci diskutovali na témy: 

ľudské práva, extrémizmus, 

rozdielnosť kultúr, intolerancia po 

videoprojekcii filmov . 

Jozef Miloslav 

Hurban 

február – 

marec 2017 

Mgr. Eva Moskáľová; 

SPS 4.roč., COC 4.roč. 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.FG SPS  

Prezentácie prác žiakov na tému J.M. 

Hurban ako filozof a politik. 

Stretnutie s 

advokátom 
20.03. 2017 

Mgr. Eva Moskáľová; 

Tercia A 

Odborná prednáška s cieľom zvýšiť 

právne vedomie našich žiakov. 

Stretnutie so 

psychológom 
30.03. 2017 

Mgr. Eva Moskáľová; 

IV.FG SPS 

Workshop zameraný na riešenie 

konfliktov. 

Stretnutie s 

advokátom 
04.04. 2017 

Mgr. Eva Moskáľová; 

SPS 3.roč. 

Odborná beseda s oboznámením práce 

advokáta. 

Extrémizmus 12.04. 2017 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; III.C, III.D, 

III.E, Sp.A 

Prednáška na tému extrémizmus 

v spolupráci so Slovenským národným 

strediskom pre ľudské práva. 

ČadMUN 20.04. 2017 Mgr. Zuzana Gavlasová 

Modelové zasadnutie OSN za účasti 

amerického diplomata – p. Richard 

Fitzmaurice; téma: „Together Against 

Injustice“ 

Beseda 

s americkým 

diplomatom 

20.04. 2017 
Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.F, V.G 

Beseda s americkým diplomatom na 

tému Ľudské práva. 

Súťaž „Mladý 

Európan “ 

21.04. 2017 

Žilina – 

krajské kolo 

Mgr. Eva Moskáľová; 

Valéria Strýčková III.D 

Daniel Kupka III.D 

Sára Liptáková Sp.A 

Súťaž vyhlásená pod Zastúpením 

Európskej komisie na Slovensku so 

sídlom v Bratislave ; cieľom súťaže 

bolo zvýšiť povedomie občianstva 

Európskej únie medzi študentmi 

stredných škôl na Slovensku. 

Finančná 

gramotnosť 
04.05. 2017 

Mgr. Eva Moskáľová; 

Kr.A 

Odborná prednáška pod záštitou VUB 

- pomôcť žiakom orientovať sa na trhu 

finančných produktov. 

Extrémizmus a 

Média 

apríl, máj 

2017 

Mgr. Eva Moskáľová 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; SPS 3.roč, 

IV.FG SPS, V.FG SPS, 

COC 4.roč. 

Prezentácie prác žiakov 

v multimediálnej učebni na témy: 

Extrémizmus a Význam médií 

v živote. 
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názov aktivity, 

exkurzie, 

projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie  

„Generácia 

XYZ“ 

26.05. 2017 

Žilina 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; III.F, III.G 

Žiaci sa zúčastnili multimediálneho 

výchovného koncertu pod záštitou 

Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v oblasti predchádzania 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatných foriem intolerancie. 

Beseda 

s prokurátorom  
06.06. 2017 

Mgr. Eva Moskáľová; 

SPS 3.roč. 

Odborná beseda s cieľom rozvíjať 

vedomosti žiakov o trestnom práve. 

Workshop s 

dobrovoľníkmi 

- KERIC 

06.06. 2017 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; SPS 3.roč, 

III.F, III.G 

Workshop s dobrovoľníkmi – KERIC 

- nezisková mimovládna mládežnícka 

organizácia, ktorá sa snaží o spojenie 

nášho regiónu s Európou; 

dobrovoľníci formou rôznych aktivít, 

prezentácií priblížili život, kultúru 

z miest, odkiaľ pochádzajú . 

Stretnutie 

s pracovníkmi 

z Úradu práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

12.06. 2017 
Mgr. Eva Moskáľová; 

III.C, III.D, III.E, Sp.A 

Odborná prednáška s cieľom vedieť sa 

zapojiť do pracovného pomeru. 

Finančná 

gramotnosť 
23.06. 2017 

Mgr. Eva Moskáľová; 

III.C, III.D, III.E, Sp.A 

Odborná prednáška pod záštitou VUB 

- pomôcť žiakom orientovať sa na trhu 

finančných produktov, oboznámiť sa 

s činnosťou bánk. 

Geografia (GEG) 

Vedúci PK GEG: PaedDr. Anna Zeljenková, PaedDr. Miroslav Truchlik 

Členovia PK GEG: PaedDr. Anna Zeljenková, PaedDr. Miroslav Truchlik, Mgr. Slavomír 

Švancár, Mgr. Lukáš Jurga, Mgr. Tatiana Vagáňová, Ing. Soňa Jurištová 

Hlavnou úlohou PK geografie bolo zabezpečiť odbornú správnosť a didaktickú 

primeranosť pri výučbe geografie na našej škole a zároveň pripraviť študentov na úspešné 

absolvovanie maturitnej skúšky z predmetu. Špecifickosťou predmetu geografie je priestorové 

vnímanie a orientácia, ktorú sa všetci členovia PK GEG snažili rozvíjať vďaka externým 

aktivitám, hlavne exkurziám.  PK geografie pracovala podľa stanoveného plánu práce, vrátane 

hospitačnej činnosti a príprav na maturitné skúšky a žiakov na súťaže, ktoré sa uskutočnili 

prevažne v druhom polroku. Členovia PK sa zapojili  do viacerých akcií, ktoré mali aj 

interdisciplinárny charakter.  Plánovaná exkurzia – Slovensko – spojená s terénnymi prácami 

sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Po stopách J.M. 

Hurbana 
21.10. 2016 

PaedDr. Anna 

Zeljenková, Mgr. Eva 

Kubalová 

(I.C, Sx.A) 

Spolupráca PK GEG 

a PK SJL 

Návšteva rodného domu J. M. 

Hurbana v Beckove pri 

príležitosti 200 výročia jeho 

narodenia, návšteva hradu Devín 

s výkladom, návšteva SND – 

predstavenia. 

Tvorivá knižnica 16.11. 2016 Mgr. Lukáš Jurga (II.D) 

Mapa sveta – tvorba 

nadrozmernej mapy sveta, 

skladanie, kreslenie. 

Školské kolo 

Geografickej 

olympiády 

20.12. 2016 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik, PaedDr. Anna 

Zeljenková 

školské kolo Geografickej 

olympiády pre prvé 4 ročníky 8-

ročného gymnázia. 

Postupujúci zo školského kola na 

okresné kolo podľa tried: 

Prima A – Samuel Plaček, 

Vladimír Dubový, Sekunda A – 

Samuel Slivka Beáta Gavlasová, 

Tercia A – Tomáš Makuch, 

Jakub Tuchyňa, Kvarta A – Ivan 

Huževka, Šimon Švancár 

Príprava na GO – 

rôzne kategórie 
priebežne 

Mgr.Lukáš  Jurga, 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik, PaedDr. Anna 

Zeljenková 

Príprava žiakov na Geografickú 

olympiádu  v rôznych 

kategóriách, vrátane online 

Geografickej olympiády. 

Exkurzia Banská 

Bystrica 
09.12. 2016 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik, Sp.A 

PK GEG a PK DEJ 

Návšteva a spoznávanie 

krajského mesta Banská Bystrica 

spojená s návštevou pamätníka 

SNP a prednáškou o druhej 

svetovej vojne. 

Fotografická súťaž 

pre žiakov 
priebežne 

Mgr. Lukáš Jurga 

Víťazná fotografia vo 

fotosúťaži. Mliečna 

dráha, Marián Ligocký, 

II.G 

Súťaž pre žiakov o najkrajšiu 

fotografiu zo Slovenska 

i zahraničia, ktorú sami urobili, 

prezentácia na facebookovej 

stránke zameranej na geografiu. 

Školské kolo 

Geografickej 

olympiády 

kategória Z 

02.02. 2017 

škola 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

študenti z viacerých tried 

Školské kolo Geografickej 

olympiády pre ročníky stredných 

škôl, postupujúci zo školského 

kola na krajské kolo podľa tried: 

Sexta A - Kamil Bazelides;  II.D 

- Viliam Ježík;  II.E - Kristián 

Hanec;  III.C - Rastislav Jedinák 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Moja rodná Čadca 

22.03. 2017 

Dom 

Kultúry 

PaedDr. Anna Zeljenková 

Samuel Slivka, Samuel 

Zborovančík (Sekunda 

A), Tomáš Makúch,  

Jakub Slaninák (Tercia 

A) 

Súťaž čadčianskych základných 

škôl o svojom rodnom meste – 

Čadci, súťaž zameraná na 

geografiu, históriu a kultúru 

mesta. 

 

 

Krajské kolo 

Geografickej 

olympiády 

kategória Z 

24.03. 2017 

Ružomberok 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

Kamil Bazelides - Sexta 

A;  Viliam Ježík - II.D;  

Kristián Hanec - II.E;  

Rastislav Jedinák - III.C 

Krajské kolo Geografickej 

olympiády pre ročníky stredných 

škôl. 

 

Geograficko- 

biologická exkurzia 

v Prahe 

05.-07.05. 

2017 

Praha 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr. Anna Zeljenková 

III.C/D/E 

PK GEG a PK BIO 

Geografické spoznávanie 

historického centra Prahy 

spojené s návštevou výstavy 

Human Body, kde študenti 

pozorovali ľudské telo a jeho 

jednotlivé špecifiká. 

Terénne práce z 

geografie a biológie 

02.06. 2017 

Tatry 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr. Anna Zeljenková 

III.D 

Terénne práce zameraná na 

spoznávanie a pozorovanie 

ľadovcového reliéfu a jeho 

foriem georeliéfu v našich 

veľhorách - Tatry, spoločný 

výstup na Veľké Hincovo pleso 

Geografia na 

Gymnáziu 

J.M.Hurbana 

celý rok Mgr. Lukáš Jurga 

Facebooková stránka, ktorej 

administrátorom je Lukáš Jurga, 

obsahuje články o geografických 

zaujímavostiach a študenti sa 

môžu zapájať do súťaží, 

prezentovať vlastné postrehy, 

fotografie. 

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

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

Vedúca PK Výchovy: Mgr. Eva Kubalová 

Členovia PK Výchovy: Mgr. Eva Kubalová, Mgr. Tatiana Vagáňová, Mgr. Zuzana Sýkorová, 

Mgr. Anna Krellová, Mgr. Jozef Lazový 

 

PK výchovy zahŕňa všetky výchovné predmety a UKL. Predmet UKL ponúka  

komplexné vnímanie kultúry a  umenia v súvislostiach súčasných kultúrnych, spoločenských, 

ekonomických a politických procesov. Hlavným cieľom bolo rozvíjať záujem o kultúrne 
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tradície, žiaci sa zoznamovali s kultúrou iných národov, učili sa chápať význam kultúrnych a 

umeleckých pamiatok, rozvíjali zodpovedný postoj k hodnotám národnej kultúry a iných 

kultúr. Žiaci rozvíjali svoje tvorivé schopnosti. Maturitná skúška z UKL bola ukážkou 

teoretických aj praktických zručností. 

Cieľom etickej výchovy bolo vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej je úcta k človeku, k životu a k prírode. Náboženskou  výchovou  sme 

podporovali  hodnotovú orientáciu žiakov tak, aby bola prínosom pre ich osobnostný a 

sociálny rozvoj. Špecifikom PK sú práve tieto výchovné a vzdelávacie ciele. PK pracuje v 

komornej zostave, spolupracuje s PK SJL,PK DEJ, PK GEO, PK INF. 

PK malo v tomto školskom roku štyri spoločné zasadnutia a môžeme konštatovať, že 

členovia PK sú veľmi aktívni. Snažili sa splniť všetky aktivity, ktoré vychádzajú z Plánu 

práce. Dôraz sa kládol na realizáciu celoslovenského projektu - Záložka do knihy spája 

slovenské  školy, prípravu Novoročného koncertu, zapojili sme sa do súťaží a aktivít 

spojených s 200. výročím narodenia J. M. Hurbana a 10. ročník kampane Červené stužky 

z ETV 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

PK plnilo aktivity podľa plánu práce a aktuálnej ponuky. Spolupracovalo s kultúrnymi 

organizáciami v Čadci a reagovalo na ponuku a program Domu kultúry, Kysuckého 

kultúrneho centra, Kysuckej knižnice, Kysuckého múzea a Kysuckej galérie. Členovia PK sa 

spolu so žiakmi zúčastnili kultúrnych podujatí pri príležitosti 50. výročia vzniku Palárikovej 

Rakovej. Opäť navštívili Komorné divadlo v Martine a SND v Bratislave. Okrem 

absolvovanej prehliadky mesta a  SND mali možnosť vidieť divadelné predstavenie Bál a v 

rámci medzinárodného festivalu Eurokontext predstavenie Othello, ktoré uviedlo Islandské 

národné divadlo. 

V rámci Týždňa vedy a techniky sa PK venovalo i projektom o vede a kultúre najmä v 

4. ročníku. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc – v školskom projekte Škola ako 

tvorivá knižnica venovali zvýšenú pozornosť čitateľskej gramotnosti. Zároveň sa žiaci 1. 

ročníka zapojili na hodinách UKL do celoslovenského projektu - Záložka do knihy spája 

slovenské  školy. Naše záložky boli určené pre žiakov Gymnázia v Želiezovciach a v 

celoslovenskom hodnotení sme boli vybraní ako prví so svojimi ukážkami a hodnotením  

záložiek.  PK výchovy sa zapojilo do súťaží a aktivít spojených s 200. výročím narodenia J. 

M. Hurbana, priamo spolupracovalo na príprave programu na Vianočnú besiedku so žiakmi  

1. ročníka. 

Na Novoročnom koncerte 2017 sa  prostredníctvom krásy umenia našich 

talentovaných študentov a metafory kľúča odhaľovali vzácne esencie života.  

Spevácky zbor Radosť viedla v tomto školskom roku Mgr. Tatiana Vagáňová. 

Na hodinách ETV a NBV sa pripravovali charitatívne podujatia najmä projekt Biela 

pastelka a kampaň Červené stužky. Pripravil sa program ku Dňu nevidiacich a slabozrakých v 

Čadci, Mikulášske darčeky a program pre Ústav Slniečko. Exkurzia do Žakoviec, kde sa naši 

žiaci stretli s farárom Mariánom Kuffom a navštívili  Inštitút Krista Veľkňaza, priniesla pre 

našich žiakov veľký zážitok. Výchovný protidrogový rozmer mala beseda v škole s chlapcami 

z Čenakola. 
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Celý školský rok bol zameraný na Rok Jozefa Miloslava Hurbana a vyvrcholením 

všetkých tvorivých snažení bola slávnostná akadémia 29. marca 2017 pod názvom Život 

zvoniaci činom v retrospektíve, ktorá bola prehliadkou tvorivých dramatizácii zo života a 

tvorby autora. 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

UKL    

Školské kolo súťaže 

Kysucký mikrofón 
10.10.2016 

Mgr. Eva Kubalová 

Súťažiaci: Laura 

Mačejková I. D, 

Anežka Kadášová III.C 

s respondentkou 

Dominikou 

Rovňanovou III. E,  

Martin Zaťovič 

s respondentom Petrom 

Privarom III.G 

a Roman Malich so 

Sabínou Gulčíkovou 

tiež z III.G.  

Príprava mladých moderátorov na 

okresné kolo súťaže Kysucký 

mikrofón.  

Exkurzia po stopách 

J. M. Hurbana  
21.10.2016 

Mgr. Eva Kubalová, 

Mgr. Anna Zeljenková, 

I.C a Sx.A 

 Exkurzia po stopách J. M. Hurbana 

obsahovala návštevu Beckova  ako 

miesta  narodenia J. M. Hurbana  

a spoznali Bratislavu ako mesto 

štúrovcov. Zároveň sme navštívili  

Devín – našu národnú kultúrnu 

pamiatku a divadelné predstavenie 

Bál. 

Medzipredmetové vzťahy: SJL, 

DEJ, GEG, NBV, ETV 

Celoslovenský 

projekt - Záložka do 

knihy spája 

slovenské  školy 

október 

2016 

Mgr. Eva Kubalová, 

žiaci 1. ročníka 

Žiaci 1. ročníka sa zapojili na 

hodinách UKL do celoslovenského 

projektu - Záložka do knihy spája 

slovenské  školy. Naše záložky boli 

určené pre žiakov Gymnázia 

v Želiezovciach. 

V celoslovenskom hodnotení sme 

boli vybraní so svojimi ukážkami 

a hodnotením  záložiek ako prví. 

Etnofilm Čadca 

v DK Čadca 
20.10.2016 

Mgr. Eva Kubalová 

žiaci 3. a 4. ročníka 

Etnofilm je medzinárodné  filmové 

bienále  venované problematike  

etnológie,  ako aj sociálnej a 
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kultúrnej  antropológie. Videli sme 

tri slovenské dokumenty: Poľana, 

Spomienky na Železník a film 

Čalamacha. 

Beseda 

s umeleckým 

sklárom 

Stanislavom 

Melišom 

a Dušanom 

Mikolajom 

20.01.2017 
Mgr. Eva Kubalová 

III. G 

V Kysuckej knižnici žiaci 

absolvovali zaujímavú besedu 

s umeleckým sklárom  Stanislavom 

Melišom žijúcim v Austrálii 

a autorom jeho biografie Dušanom 

Mikolajom. 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Novoročný koncert 

2017 
19.01.2017 

Mgr. Eva Kubalová 

Mgr. Tatiana 

Vagáňová – spevácky 

zbor Radosť 

 

Na Novoročnom koncerte 2017 sme  

prostredníctvom krásy umenia 

našich študentov a metafory kľúča 

odhaľovali vzácne esencie života. 

Režisérkou, dramaturgičkou 

podujatia bola Mgr. Eva Kubalová. 

Novoročný koncert patrí medzi 

tradície našej školy. 

Život zvoniaci 

činom v 

retrospektíve 

29.03.2017 

Mgr. EvaKubalová, 

Mgr. Tatiana 

Vagáňová – spevácky 

zbor Radosť, 

Učitelia DEJ, SJL 

 

Slávnostná akadémia pri príležitosti 

200. výročia J. M. Hurbana 

sprostredkovala život a dielo J. M. 

Hurbana prostredníctvom tvorivého 

stvárnenia jednotlivých historických, 

životných etáp autora alebo jeho 

spisovateľských aktivít. Režisérkou, 

dramaturgičkou podujatia bola Mgr. 

Eva Kubalová. 

VYV    

Výtvarná  súťaž 

„Nakresli si 

Betlehem“ 

09.12.2016 

 Mgr. Zuzana 

Sýkorová  

Ocenenie získali aj 

betlehemy žiakov našej 

školy z Pr.A: Niny 

Vincencie Pokraj, 

Viktórie Bajákovej, 

Chiary Hrdinákovej 

a Agáty Kavalierovej 

09.12. sa v Kysuckej knižnici v 

Čadci uskutočnilo slávnostné 

vyhodnotenie výtvarnej súťaže 

„Nakresli si Betlehem“ 

 Výtvarná súťaž 

"Ilustrujem svoju 

obľúbenú knižku" 

20.02.2017 

Mgr. Zuzana Sýkorová  

Ocenené boli  práce: 

Plačková Terézia, 

Se.A,  

Nina Vincencia Pokraj 

Súťaž je každoročne vyhlasovaná pri 

príležitosti narodenín akademického 

maliara Miroslava Cipára 

(nepamätám, či to bol január alebo 
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Pr.A.   

Zúčastnili sa aj: 

Švarcová Miriam, 

Šimeková Barbora a 

Hubočanová Linda zo 

Se.A 

február). Organizuje ju Kysucká 

knižnica v Čadci 

 

 

 

 

 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Grafický návrh na 

obal žiackej knižky 
29.03.2017 

Mgr. Eva Kubalová 

a Mgr. Zuzana 

Sýkorová  

Se.A: Gavlasová 

Beáta, Húževková 

Andrea, Pr.A: Nina 

Vincencia Pokraj, 

Škulavíková Veronika 

Zúčastnili sme sa 

17. ročníka celoslovenskej súťaže: 

Grafický návrh na obal žiackej 

knižky, vyhlasovateľ je  ŠEVT, 

papiernictvo.  

16. ročník 

medzinárodnej 

výtvarnej súťaže vo 

Fínsku 

30.05.2017 

Mgr. Eva Kubalová 

a Mgr. Zuzana 

Sýkorová Odoslané 

práce:  PrA: Nina V. 

Pokraj, Sofia Staňová, 

Se.A: Nina Dybalová, 

Juraj Serafín, Alica 

Jakubeková, Barbora 

Šimeková,  

Te.A: Jessica 

Gregušová, Lea 

Franková. 

Fínsko : 16. ročník medzinárodnej 

výtvarnej súťaže, vyhlasuje Cultural 

Centre for Children and Young 

People v Hyvinkää, téma "SPOLU", 

súťaž prebieha každé tri roky, vždy 

na inú tému. Výstava sa bude konať 

v termíne od 04.10. 2017 do 19.01. 

2018 

 

ETV/NBV   
 

 

Exkurzia do 

Žakoviec 

 

 

27.10.2016 

Mgr. Anna Krellová,  

Mgr. Gabika 

Chalupková,  

I.D, I.E 

Stretnutie s farárom M. Kuffom 

a návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza. 

Cieľom bolo naučiť sa vidieť 

potreby  ľudí na okraji spoločnosti. 

Zbierka Biela 

pastelka 

 

 

 

 

 

 

23.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Anna Krellová, 

zbierku robili študenti:  

Nikola Michalicová 

II.F, 

 Dominika Súkeníková 

II.F,  

Alexandra Matáková 

II.E,  

Zbierka Biela pastelka  - 

pomoc Únii nevidiacich na 

Slovensku. Vyzbieralo sa 413 EUR, 

naša škola skončila ako druhá v ŽSK 

v množstve vyzbieraných peňazí. 
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Program ku Dňu 

nevidiacich 

a slabozrakých v 

Čadci 

 

 

 

 

 

15.11.2016 

Marek Kupka II.E, 

 zbierky sa zúčastnila 

celá škola 

 

Mgr. Anna Krellová,  

V programe vystúpili: 

Nikola Michalicová 

II.F, Dominika  

Súkeníková II.F, 

Alexandra Matáková 

II.E, Peter Prívara 

III.G, Klaudia 

Kassoniová I.D, Laura 

Mačejková I.D, Ján 

Jurga I.C  

 

 

 

 

 

 

V rámci spolupráce s touto 

organizáciou sme pripravili program 

ku Dňu nevidiacich a slabozrakých 

v Čadci. Tento deň sme im 

spríjemnili spevom a tancom. 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Kampaň Červené 

stužky 

 

01.12.2016 

 

Mgr. Anna Krellová,  

 1. a 2. ročníky 

a program pripravili 

študenti V.F: Katarína 

Dominová,  

Rebeka Dominová, 

Benedikt Krížek 

 

Naša škola je do tejto kampane 

zapojená už od začiatku jej vzniku, 

zrealizoval sa už jej desiaty ročník. 

Problematika nebezpečenstva 

HIV/AIDS bola študentom 

prezentovaná formou prednášky, 

dokumentu a kvízu. Študenti celej 

našej školy nosili týždeň pred 01.12. 

červené stužky, čím vyjadrili nielen 

podporu s nainfikovanými vírusom 

HIV, ale uvedomili si aj svoju 

zodpovednosť a varovanie pred 

touto hrozbou. 

Mikuláš v Ústave 

Slniečko 
6. 12. 2016 

Mgr. Anna Krellová, 

program pripravili 

študenti:  

Dominika Súkeníková 

II.F,  

Laura Mačejková I.D,  

Klaudia Kassoniová 

I.D, 

 Alexandra Matáková 

II.E,   

1. a 2. ročníky sa 

zúčastnili zbierky 

hračiek a sladkosti. 

Program, Mikuláš, balíčky a hračky 

od študentov boli venované klientom 

v Ústave Slniečko. Aj tento projekt 

prispieva k rozvoju prosociálneho 

správania sa našich študentov. 

Valentinský predaj 

koláčov 
13.02.2017 

Mgr. Anna Krellová 

Žiaci celej  školy 

charitatívne prispeli, 

pečenie zabezpečilo 

170 žiakov, hlavne  

Charitatívny predaj koláčov v škole. 

Tohtoročný zisk z predaja bol 1 540 

eur. Pri príležitosti desiateho ročníka 

Valentinského predaja koláčov sme 

pozvali vzácnych hostí, ktorí sa 
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prvého a druhého 

ročníka. 

stretli s našimi študentmi na 

pripravených besedách: Mons. 

Ladislav Stromček-čadčiansky 

dekán, kaplán Jozef Lazový, kaplán 

Michal Melišík, riaditeľka Ústavu 

Slniečko v Oščadnici Jana 

Pukalíková, pracovníčky charity Eva 

Ondrušková, Katarína Melichačová 

a predsedníčka  Únie nevidiacich 

v Čadci Lýdia Oravcová. Zisk z 

predaja putoval hlavne pre našich 

študentov, ktorých rodiny sú v 

hmotnej núdzi a na podporu ďalších 

charitatívnych projektov.   

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

(FYZ),  chémia (CHE), biológia (BIO) 

Matematika (MAT) 

Vedúca PK MAT: Mgr. Jana Nečedová 

Členovia PK MAT: Mgr. Jana Nečedová, Mgr. Vlasta Slaziníková, Mgr. Stanislava 

Kolláriková, Mgr. Dušan Babušík, Mgr. Jozef Bobek, Mgr. Alena Bobeková, RNDr. Slávka 

Králová, Mgr. Jana Gabrišová, Mgr. Zuzana Martinčeková, RNDr. Mária Rovňaníková 

Predmetová komisia matematiky počas celého školského roka pracovala podľa vopred 

vypracovaného plánu práce.  Venovala sa talentovaným žiakom a zapájala ich do 

matematických súťaží. Učitelia pripravili nové úlohy a zadania k ústnej maturitnej skúške z 

matematiky. Poverení vyučujúci zostavili testy na prijímacie skúšky pre všetky typy štúdia. 

Učitelia matematiky kládli dôraz na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti vo všetkých 

ročníkoch štúdia.  Rozvíjanie týchto kompetencií sa najlepšie darilo prostredníctvom 

slovných úloh. Členovia PK MAT vyberali primerané úlohy, v ktorých žiaci riešili problémy 

reálnych životných problémov. Na hodinách venovaných finančnej matematike sa žiaci 

oboznámili s kľúčovými pojmami v oblasti financií a ako v budúcnosti efektívne riadiť 

vlastné finančné zdroje. 

Spoločné zasadnutia členov PK MAT sa uskutočnili podľa plánu práce PK 4-krát. 

Okrem plánovaných zasadnutí sa členovia PK stretávali často a diskutovali o metodických 

problémoch, porovnávali sa študijné výsledky v jednotlivých triedach a tiež slabá úroveň 

vedomostí žiakov zo základných škôl. Tento problém by mal  vyriešiť zvýšený počet hodín 

matematiky a tiež delená hodina v 2. ročníku, venovaná fixácii a precvičovaniu učiva. 

Počas celého školského roka prebiehali vzájomné hospitácie medzi členmi PK. 

Krúžková činnosť: Matematický krúžok – RNDr. Mária Rovňaníková 

         Matematika hrou – Mgr. Vlasta Slaziníková 

PK matematiky intenzívne zapájalo talentovaných žiakov do súťaží. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Týždeň vedy a 

techniky 

07.–13.11. 

2016 

Poslucháreň    

Fyziky 

Mgr. J. Nečedová, 

Te.A, Kr.A, II.C 

Bývalý absolvent Gymnázia J. M. 

Hurbana v Čadci, astrofyzik a 

matematik Dr. Rer. Nat. Martin 

Makuch, si pripravil pre študentov 

pútavú prednášku z oblasti 

astronómie a aplikovanej 

matematiky, pri ktorej sa opieral o 

poznatky a vedecký výskum počas 

pôsobenia v Nemecku a 

švajčiarskom Cerne. 

 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Medzinárodný deň 

školských knižníc 

24.10. 2016 

Trieda Te.A 

Aula 

gymnázia 

Mgr. J. Nečedová,  

Te.A 

Žiaci Tercie A pracovali na 

projekte s názvom "Vtipní až za 

hrob". Obsahoval epitafy známych 

osobností, aj matematikov 

(Pytagoras, Archimedes, 

Einstein...) 

Žiaci tak chceli aktuálne reagovať 

na blížiace sa sviatky.  

 

 

Fyzika (FYZ) 

Vedúca PK FYZ: RNDr. Slávka Králová 

Členovia PK FYZ: RNDr. Slávka Králová, Mgr. Jana Gabrišová, Mgr. Zuzana Martinčeková, 

RNDr. Mária Rovňaníková, Mgr. Pavol Olešňan 

PK pracovala  v súlade s plánom práce na šk. rok 2016/2017. Vyučujúci sa zamerali 

na plnenie časovo-tematických plánov, dôraz sa kládol na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

tým, že žiaci boli vedení k analyzovaniu zadania fyzikálnych úloh a k správnemu 

formulovaniu odpovedí na položené otázky. Žiakom boli zadávané referáty, ktoré 

prezentovali pred spolužiakmi. V predmete fyzika uplatňovali všetci členovia PK spojenie 

teoretických vedomostí s využitím v praxi, tak technickej ako každodennej, snažili sa o 

vedenie študentov k analytickému a systematickému mysleniu, čo je náročná úloha, lebo 

prichádzajú s návykom učiť sa naspamäť, bez súvislostí. Táto snaha PK FYZ tento rok 
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priniesla úspech v počte maturantov v našom predmete, a to v počte 16, čo je za posledné 

roky takmer 4-násobný nárast. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  

opis obsahu aktivity – 

zameranie  

Týždeň vedy a 

techniky: 

Prednáška  

doktorandov VŠ 

banská Ostrava 

14.10. 2016 

 

Odb.učebňa fyziky 

 

RNDr.Mária 

Rovňaniková, 

RNDr.Slavka 

Králová 

študenti SEF 

4.ročník 

Informácia o možnostiach 

štúdia, informácia o 

výskumných projektoch na 

VŠ  

Otvorená 

hodina fyziky 

25.11. 2016 

BS 

Mgr. Zuzana 

Martinčeková, II.F 

Ukážka vyučovania fyziky 

pre záujemcov o štúdium na 

BS našej školy 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  

opis obsahu aktivity – 

zameranie  

Týždeň vedy a 

techniky: 

prednáška z 

astronómie a 

aplik. 

matematiky 

07. -13.10. 2016 

odb. učebňa fyziky 

Mgr.Jana Nečedová 

Mgr. Jana 

Gábrišová 

Te .A, Kr.A, II.C 

Absolvent našej školy 

Dr.rer.nat. Martin Makuch 

prezentoval nové poznatky 

z astronómie a aplikovanej 

matematiky. Podedil sa o 

skúsenosti z pôsobenia v 

Nemecku a v CERN-e. 

Physics 

Masterclasses 
30.03. 2017 

RNDr.Slavka 

Králová 

Benedikt Krížek 

V.G 

Jazmína 

Kreanová,IV.D 

Marián Pánis,IV.G 

Katarína Dašková, 

IV.G 

Daniela 

Štefánková.IV.G 

Prednáška a praktické 

meranie v oblasti 

elementárnych častíc 

Svet vedy a 

techniky 
09.05. 2017 

Mgr. Jana 

Gabrišová 

II.C, II.E 

Interaktívna výstava, 

prednáška na tému 

rádioaktivita a jadrová 

elektráreň 
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Hvezdáreň 

Kysucké Nové 

Mesto 

12.04. 2017 

Mgr. Jana 

Gabrišová, Mgr. 

Pavol Olešňan 

I.C 

Prednáška a pozorovanie 

Slnka 

 

Chémia (CHE) 

Vedúca PK CHE: Ing. Eva Körmendyová, PhD. 

Členovia PK CHE: Ing. Eva Körmendyová, PhD., Mgr. Ivana Zemiaková, RNDr. Anna 

Kozová, Mgr. Zuzana Gjablová, Mgr. Milan Zeman, Ing. Jaroslava Zemanová 

Práca predmetovej komisie chémie bola zameraná na prípravu a realizáciu 

projektového vyučovania za účelom vzbudenia záujmu žiakov o predmet chémia a seminár z 

chémie vo vyšších ročníkoch všetkých foriem štúdia. Dôraz sa kládol hlavne na vyučovanie v 

multimediálnych učebniach a  využívanie  informačných a komunikačných technológií. PK 

chémie taktiež žiakom ponúkla možnosť bližšie a hlbšie sa oboznámiť s chémiou v rámci 

záujmových voľno-časových aktivít realizovaných formou krúžkov. Na podporu prepojenia 

teoretických vedomosti  s praktickými zručnosťami členovia PK zorganizovali exkurzie, kde 

sa doplnila školská výuka v oblastiach  prírodovedných a technických disciplín a tým sa 

uplatnili aj medzipredmetové vzťahy. Konzultácie jednotlivých členov PK sa zameriavali 

najmä na teoretickú a praktickú prípravu žiakov nielen na chemickú olympiádu v kategóriach 

D, C, B,  ale aj na riešenie úloh v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, kde sa žiaci so 

svojou prácou umiestnili na štvrtom mieste v celoslovenskom kole. Za účelom skvalitnenia  

praktických cvičení bola realizovaná rekonštrukcia prípravovne chémie v hlavnej budove 

školy. 

PK chémie pracovalo podľa stanoveného plánu práce a rozvíjalo medzipredmetové 

vzťahy s biológiou, fyzikou, geografiou, informatikou a matematikou nielen na hodinách, ale 

aj formou exkurzií, účasťou na výukových moduloch usporiadaných vo Svete techniky – 

Ostrava, kde žiaci nadobudli nielen teoretické vedomosti, ale najmä praktické zručnosti. 

Úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov bola analyzovaná v rámci konzultácií členov 

predmetovej komisie. Členovia sa taktiež sústredili  na odbúravanie memorovania na 

hodinách chémie, kládli dôraz na  pochopenie a na prácu s odborným textom a čítaní s 

porozumením. Voľno-časové aktivity žiakov boli podporované v rámci krúžkovej činnosti. 

Veľká pozornosť sa venovala najmä talentovaným žiakom, ktorí sa zapájali do  chemických 

olympiád a súťaže SOČ, kde s prácou Investigácia luminolu, jeho reakcie a použitie sa žiačky 

IV.F a IV.G triedy umiestnili na štvrtom mieste v celoslovenskom kole. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

V priebehu Týždňa vedy a techniky bola zrealizovaná exkurzia do Veľkého sveta 

techniky v Ostrave za účelom vzbudiť u žiakov záujem o štúdium vedeckých a technických 

disciplín. V rámci akcie Medzinárodný deň školských knižníc - „Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice“ bola podporená čitateľská gramotnosť žiakov tvorbou posteru, pri ktorom 

logicky spracovávali informácie pri práci s textom a formulovali výsledky. V druhom polroku 
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bola realizovaná ďalšia exkurzia do  Veľkého sveta techniky v Ostrave  pre žiakov 

štvorročného štúdia a do Vilije a.s. pre žiakov osemročného štúdia. Cieľom Dňa otvorených 

dverí – päťročné štúdium, štvorročné štúdium a osemročné štúdium  bolo osloviť a zaujať 

nových potencionálnych žiakov.  

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Medzinárodný deň 

školských knižníc - 

„Najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice“ 

24.10.2016 

Ing. Jaroslava 

Zemanová a žiaci 

z III.E 

Všetko o papieri a technikách tlače - 

prezentácia projektu (poster) 

Medzinárodný deň 

školských knižníc - 

„Najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice“ 

24.10. 

2016 

Ing. Eva 

Kormendyová, PhD. a 

žiaci z IV.FG (SEC) 

Svet farieb v knihe očami chemika – 

prezentácia projektu (poster) 

 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

DOD na BS 25.11.2016 

Ing. Eva 

Kormendyová, PhD. 

a vybraní žiaci z III. F 

a a III.G 

Hodina chémie – Koordinačné 

zlúčeniny  a ich reakcie 

(predstavenie pravidiel názvoslovia 

a ich aplikácia + experiment) 

Potencionálni žiaci sa mohli 

zoznámiť s novými možnosťami 

vyučovania v cudzom jazyku  

s využitím interaktívnej tabule v 

novo vybudovanom laboratóriu. 

Týždeň vedy 

a techniky 

 Exkurzia – výukový 

modul - Tajomná 

substancia 

12.10.2016 

Ing. Eva 

Kormendyová, PhD., 

Mgr. Zuzana Gjablová 

a žiaci z IV.F IV.G 

(SEC), V.F a V.G 

(CHE) 

V novo vybavenom laboratóriu žiaci 

pomocou rôznych chemických 

reakcií a moderných metód 

analytickej chémie analyzovali 

neznámu látku. Navštívili 

interaktívne expozície z oblasti 

chémie, fyziky, matematiky, 

biológie a astronómie. Vo svete vedy 

a objavov sa zoznámili 

s modernými technológiami nano 

a mikro sveta - CT sken, 3D 

tlačiareň, výzva majstra 

Pythagora... 

Exkurzia – výukový 

modul – DNA, 
24.11.2016 

Ing. Eva 

Kormendyová, PhD. 

V moderne vybavenom biologicko-

chemickom laboratóriu žiaci 
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nositeľka minulosti a 

budúcnosti 

Ing. Jaroslava 

Zemanová, a žiaci 

z III.F a III.G 

izolovali DNA z rastlinného  

a živočíšneho materiálu a následne 

ju pozorovali pod mikroskopom. 

V druhej časti si v priebehu hry 

zostavili svoj vlastný proteín a tým 

si ozrejmili procesy proteosyntézy. 

Tiež navštívili interaktívne 

expozície z oblasti chémie, fyziky, 

matematiky, biológie a astronómie. 

DOD pre štvorročné 

štúdium 
07.02.2017 

Ing. Jaroslava 

Zemanová, a žiaci 

z II.E a III.E 

Na vzbudenie záujmu k štúdiu na 

gymnáziu žiakmi uvedených tried 

boli prezentované motivačné 

pokusy v chemickom laboratóriu.  

DOD pre osemročné 

štúdium 
07.02.2017 

Mgr. Zuzana Gjablová 

a žiaci z Te.A: Lea 

Franková, Jessika 

Gregušová, Lucia 

Sýkorová, Zuzana 

Kyzeková 

V chemickom  laboratóriu si budúci  

žiaci mohli bezpečne urobiť 

motivačné pokusy počas ktorých 

vznikali rôzne svetelné, zvukové 

alebo mechanické efekty a ktoré 

žiaci prijímali s nadšením 

a obdivom.  

Školské kolo 

chemickej 

olympiády, kat. D 

10.02.2017 

Mgr. Zuzana Gjablová 

a 6 žiakov Kvarty A: 

Jakub Čečotka, Ivan 

Húževka, melánia 

Pončková, Šimon 

Švancár, Jakub Zajac, 

Milan Krajčír 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Školské kolo 

chemickej 

olympiády, kat. C 

27.04.2017 

Ing. Eva 

Kormendyová, PhD. 

A žiaci z III.F a III.G: 

Anton Sventek, Kamil 

Obrk, Peter Prívara, 

Roman Malich.  

 

Exkurzia – VILIJA 

a.s. 
06.04.2017 

Mgr. Zuzana Gjablová 

a 12 žiakov Kr.A 

Žiaci sa oboznámili nielen z 

dejinami pekárstva na Kysuciach, 

ale mali možnosť si pozrieť 

technologickú časť výroby 

a ochutnať ich výrobky.  

Exkurzia – výukové 

moduly:  

1. Záhada 

jaderné 

elektrárny,  

2. Nenech 

mozek 

vydechnout,  

9.5. 2017 

Ing. Eva 

Kormendyová, PhD. 

Ing. Jaroslava 

Zemanová, Mgr. Anna 

Kozová, Mgr. Milan 

Zeman, 60 žiakov 

z II.C, II.E, II.F 

Cieľom bolo doplniť školskú výuku 

v oblastiach  prírodovedných 

a technických disciplín.  V module 

nenech mozek vydechnout sa žiaci 

oboznámili ako funguje mozog, aké 

sú jeho možnosti, ako pracujú 

neuróny, otestovali si svoj mozog 

a odpovedali si na mnohé otázky. 

V module chemická pitva vody žiaci 
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3. Chemická 

pitva H2O 

vodu spoznávali z pozície 

chemických laborantov. 

V analytickom laboratóriu zmerali 

niekoľko ukazovateľov čistoty vody  

a vyhodnotili ich. K dispozícii mali 

vzorky odpadovej, pitnej, balenej 

a minerálnej vody Zoznámili sa tiež 

s faktormi ohrozujúcimi čistotu vôd. 

V module Záhada jaderné 

elektrárny sa žiaci aktívne 

zoznámili nielen s princípom 

fungovania jadrovej elektrárne ale aj 

s radiáciou, naučili sa ju zmerať 

a dozvedeli sa, ako sa pred ňou 

chrániť.   

Navštívili interaktívne expozície z 

oblasti chémie, fyziky, matematiky, 

biológie a astronómie. Vo svete vedy 

a objavov sa zoznámili 

s modernými technológiami nano 

a mikro sveta - CT sken, 3D 

tlačiareň, výzva majstra 

Pythagora... 
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Biológia (BIO) 

Vedúca PK BIO: PaedDr. Anna Zeljenková 

Členovia PK BIO: PaedDr. Anna Zeljenková, Mgr. Ivana Zemiaková, Mgr. Zuzana Gjablová, 

Mgr. Milan Zeman, Mgr. Lukáš Jurga, Mgr. Zuzana Straková, Mgr. Zuzana Gunčagová 

Práca členov predmetovej komisie biológie bola aktívna, všetci si plnili svoje úlohy, 

návrhy a pripomienky sa riešili na pravidelných stretnutiach PK. Zapojili sa do viacerých 

projektov a aktivít. Biológia ako jedna z najstarších prírodných vied je stále atraktívnym 

predmetom pre žiakov gymnázií, preto si jej výučba vyžaduje veľké nasadenie a odbornosť. 

PK BIO sa snaží obe podmienky splniť a to nielen kvalitnou prípravou hodín a cvičení, ale i 

organizáciou výletov či exkurzií. Odmenou sú úspechy žiakov v SOČ, projektoch, 

olympiádach, či úspešné zvládnutie maturitných skúšok. 

PK biológie pracovala v tomto školskom roku podľa stanoveného plánu. Ciele, ktoré 

si stanovili v oblasti vzdelávania splnili. Pravidelne využívali IKT na hodinách a aktivizovali 

žiakov pri riešení problémových úloh. Zapojili sa do viacerých projektov, aktivít a súťaží.  

Pozitívnym prínosom bola hospitačnú činnosť a jej následná analýza, ktorá najmä pre 

začínajúcich kolegov bola veľmi efektívna.  

V školskom roku 2016/2017 sa  rekonštruovala prípravovňa pri laboratóriu v trakte 

biológie, čím sa tento komplex tried stal veľmi moderným a atraktívnym.   

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  

opis obsahu aktivity – 

zameranie  

Bio potraviny 16.11.2016 

Ing. Anna Sekáčová, 

PaedDr. Anna Zeljenková, 

Sp.A 

(spolupráca PK INF a PK 

BIO) 

Prezentácia žiačok Septimy pre 

svojich spolužiakov o výhodách 

bio potravín, o ich pestovaní 

a správnom používaní, vplyve 

na kvalitu zdravia. 

Týždeň vedy a 

techniky 
10.11.2016 

PaedDr. Anna Zeljenková 

Sx.A 

Prezentácia o vzniku 

mikroskopu, jeho postupného 

vývoja, najnovšie trendy, 

vlastné pozorovanie. 

Science cetrum 

Ostrava 
08.12.2016 

PaedDr. Anna Zeljenková, 

Mgr. Lukáš Jurga 

IV.C,IV.D, IV.E 

Návšteva vzdelávacieho centra 

v Ostrave zameraná na 

praktické cvičenie kde si žiaci 

odskúšali v laboratória izoláciu 

DNA z rastlinného 

i živočíšneho materiálu, 

interaktívna hra zameraná na 

transkripciu a transláciu 

genetickej informácie. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  
opis obsahu aktivity – zameranie  

Expedícia ľudské 

telo - Praha 

05. –07.05. 

2017 

Praha 

Mgr. Lukáš Jurga, PaedDr. 

Anna Zeljenková 

žiaci III.D, III.C, III.E, 

II.D 

Exkurzia v meste spojená 

s návštevou Karlovej univerzity – 

Katedra antropológie – 

interaktívna prezentácia 

„Sběratelé kostí“, The human 

body – výstava s odborným 

výkladom medikov, návšteva 

botanickej záhrady – motýle – 

pozorovanie vývinových fáz 

a rôznych druhov motýľov 

Tatranskí rytieri 

priebežne 

okolie školy 

- Raková 

Mgr. Zuzana Gjablová 

(Te.A), Mgr. Zuzana 

Gunčágová (II.F) 

9.5. 2017, 11.5.2017 

Projekt zameraný na ochranu 

prírody – žiaci natočili 

videoprezentáciu  o znečistenom 

území, ktoré následne spolu 

vyčistili (vyhodnotenie v rámci 

SR do konca šk. roka) 

Enviroprojekt 2017 

- Biodiverzita 
 

PaedDr. Anna Zeljenková  

- vypracovanie projektu 

Grantový projekt MŠ SR 

zameraný na biodiverzitu, projet 

bol zameraný na predstavenie 

pojmu biodiverzita a poukázanie 

významu jej zachovania, projekt 

bol pripravený tak, aby žiaci 

našej školy oboznámili verejnosť 

i spolužiakov s týmto pojmom  

Biologická 

olympiáda 
marec 2017 

Mgr. Zuzana Straková 

Marek Kupka II.D  

Daniela Vorková II. D 

 

Terénne práce 

z geografie a 

biológie 

Tatry 

02.05. 2017 

PaedDr. Anna Zeljenková, 

Mgr. Lukáš Jurga 

III.D 

Jeden deň počas KOŽASu sa 

uskutočnili terénne práce  z Geg 

a Bio, kde došlo k tesnému 

prepojeniu TSV BIO GEG, 

spoznávanie reliéfu Tatier – 

plesá, trógy, glaciálna činnosť, 

rastlinstvo a živočíšstvo, 

vegetačné stupne, turistiky, 

ochrana prírody 

 

Telesná výchova (TSV) 

Vedúci PK TSV: Mgr. Roman Ondruška 
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Členovia PK TSV: Mgr. Roman Ondruška, Mgr. Magdaléna Baňáková, Mgr. Dominika 

Vanáková, Mgr. Slavomír Švancár, Mgr. Viera Bábelová, Ing. Soňa Jurištová, Mgr. Tatiana 

Vagáňová 

Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy pracovala v  školskom roku 

2016/2017 podľa učebných osnov, časovo – tematických  plánov, aktuálnych potrieb školy a 

záujmu žiakov našej školy. Okrem samotných hodín TSV, nosným pilierom bola organizácia 

lyžiarskeho a plaveckého výcviku, účelových cvičení a Kurzu ochrany života a zdravia. 

Ďalšou významnou činnosťou boli pre telocvikárov športové súťaže, na ktoré sa pripravovali 

spolu so žiakmi na hodinách TSV, na krúžkovej činnosti  v  mimo vyučovacom čase a 

dôležitým faktorom bola aj účasť žiakov v tréningovom procese vo svojich športových 

kluboch. Na hodinách TSV mali žiaci najviac záujem o posilňovanie, o loptové hry a 

netradičné športy, prevažne o florbal, kde škola dosahuje najväčšie úspechy. Členovia PK 

TSV sa snažili prispôsobiť novým trendom v športových odvetviach (Projekt – Nové trendy 

v posilňovaní – trampolíny. Škola získala 5 ks trampolín, ktoré budú slúžiť študentom 

a verejnosti. Financovanie projektu bolo 800 eur od Žilinského samosprávneho kraja 

a spoluúčasť školy 300 eur). Žiakom ponúkali možnosť oboznámiť sa a následne aj 

zdokonaľovať sa v netradičných športoch: frisbee, skákanie na trampolínkach – jumping.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  

opis obsahu aktivity – 

zameranie  

Gymo cyklotour 

2016 

09.09.2016 

Bystrická 

cyklomagistrála 

Mgr. Ingrid Mikovčáková, 

Mgr. Roman Ondruška – 

zodpovední 

Mgr. Kristína Pagáčová, Mgr. 

Lukáš Jurga, Mgr. Michala 

Patyková, Mgr. Anna 

Zeljenková, Mgr. Eva 

Poláčková, Mgr. Alena  

Nemcová, Mgr. Zuzana 

Gunčagová, Mgr. Zuzana 

Gavlasová, Mgr. Magdaléna 

Baňáková – zúčastnení –dozor 

Študenti 4. a 5.ročného štúdia 

a Kv.A, Sx.A, Sp.A 

Rekreačná cykloturistika pre 

žiakov školy, kategória SŠ 

Florbalová liga  

september 2016 

– máj 2017 

Športová hala - 

Pratex 

Mgr. Roman Ondruška 

Jakub Zajac, Milan Krajčír, 

Čečotka Jakub – Kr.A 

Oliver Budoš, Alex Adamica, 

Filip Špita, Fedor Gábriš, 

Dominik Ďurmek – Te.A 

Samuel Slivka, Juraj Serafín, 

Ján Kotuľa, Martin Hamran, 

Jakub Gajdičiar, Max 

Vyležinský,Pavol Malík – 

Florbalová liga žiakov ZŠ, 

zápasy sa hrajú v čase od 

14:30-16:00 vo štvrtok. 
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Se.A 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  

opis obsahu aktivity – 

zameranie  

Basketbalový  

Turnaj 

zmiešaných 

družstiev žiakov 

a žiačok školy 

16.11. 2016 

Veľká športová 

telocvičňa školy 

gymnázia 

Mgr. Roman Ondruška, Mgr.  

Dominika Vanáková – 

zodpovední 

Žiaci – 1.ročník, 2.roč., 

3.roč.,4.roč. SŠ a Sx.A              

Basketbalový turnaj pri 

príležitosti Dňa študentov. 

Kategória SŠ. 

 

  

Volejbalový 

turnaj zmiešaných 

družstiev žiakov 

a žiačok školy 

16.11. 2016 

Športová 

telocvičňa BG -

sekcie 

Mgr. Magdaléna Baňáková – 

zodpovedná 

Žiaci BG - sekcie 

Volejbalový turnaj 

zmiešaných družstiev pri 

príležitosti Dňa študentov. 

Kategória SŠ. 

Účelové cvičenie 

24.11. 2016 

Triedy školy a 

telocvične 

prírodné 

prostredie okolia 

školy 

Mgr. Roman Ondruška + PK 

TSV, triedny učitelia 

a poverení pedagógovia školy 

Zúčastnené triedy: Pr.A, Se.A, 

Te.A, Kr.A, Kv.A, Sx.A, I.C, 

I.D, I.E, II.C, II.D, II.E , I.F, 

I.G , II.F, II.G 

Účelové cvičenie zamerané 

na pohyb a pobyt v prírode, 

topografiu, 

prvú pomoc. 

 

 

Vianočný 

volejbalový turnaj 

22.12. 2016 

Veľká športová 

telocvičňa 

gymnázia 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

Mgr. Viera Bábelová 

Žiaci 4.roč. – 5. roč. štúdia 

a 8.roč.štúdia 

Volejbalový turnaj 

zmiešaných družstiev 

Lyžiarsky výcvik 

06.02. 2017 – 

10.02. 2017 

Lyžiarske 

stredisko Veľká 

Rača Oščadnica 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Viera Bábelová 

Mgr. Dana Bazelidesova 

Mgr. Tatiana Vagaňová 

Mgr. Magda Baňáková + 

inštruktori snowbordingu 

Lyžiarsky výchovno – 

výcvikový kurz za účasti 

žiakov z I.C, I.D, I.E 4 – 

ročného štúdia. Študenti boli 

rozdelení do skupín podľa 

výkonnosti a pod vedením 

inštruktorov sa 

zdokonaľovali 

v carvingovom lyžovaní 

a snowbordingu.  

Deň otvorených 

dverí – 8.ročné 

štúdium 

07.02. 2017 

Veľká 

telocvičňa 

Mgr. Roman Ondruška 

Oboznámenie so športovými 

možnosťami na našej škole 

budúcich prímanov a ich 

rodičov. Florbalový zápas 

medzi študentmi 8 – ročného 

štúdia v rámci krúžkovej 

činnosti. 

Kurz prvej 

pomoci pre 

pedagógov školy 

14.02. 2017 

Konferenčná 

miestnosť 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

 

Teoretické a praktické 

ukážky prvej pomoci 

zameranej na školskú 

mládež. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  

opis obsahu aktivity – 

zameranie  

Lyžiarsky výcvik 

20.02. 2017 – 

24.02. 2017 

Lyžiarske 

stredisko Veľká 

Rača Oščadnica 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Viera Bábelová 

Mgr. Dana Bazelidesova 

Mgr. Dominika Vanáková 

Mgr. Magda Baňáková + 

inštruktori snowbordingu 

Lyžiarsky výchovno – 

výcvikový kurz za účasti 

žiakov z I.F, I.G – 5. - 

ročného štúdia a žiaci Kv.A - 

 8. – ročného štúdia. Študenti 

boli rozdelení do skupín 

podľa výkonnosti a pod 

vedením inštruktorov sa 

zdokonaľovali 

v carvingovom lyžovaní 

a snowbordingu. 

Plavecky výcvik 
13.03. 2017 – 

17.03. 2017 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

Mgr. Viera Bábelová 

Mgr. Magda Baňáková 

Plavecky výcvik za účasti 

žiakov II.C, II.D, II.E sa 

uskutočnil na Mestskej 

plavárni v Čadci.  Pod 

vedením inštruktorov sa 

zdokonaľovali v plaveckých 

spôsoboch kraul, znak 

a prsia. 

Volejbal 29.03. 2017 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

Mgr. Viera Bábelová 

Rozlúčkový volejbalový 

turnaj maturantov proti 

pedagógom a rodičom. 

Plavecký výcvik 
22.05. – 26.05. 

2017 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Mgr. Magda Baňáková 

Plavecky výcvik za účasti 

žiakov II.F, II.G, Sx.A  sa 

uskutočnil na Mestskej 

plavárni v Čadci.  Pod 

vedením inštruktorov sa 

zdokonaľovali v plaveckých 

spôsoboch kraul, znak 

a prsia. 

Účelové cvičenie 29.05. 2017 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Mgr. Magda Baňáková + 

poverení vyučujúci vedením 

školy 

Účelového cvičenia sa 

zúčastnili triedy: Pr.A, Se.A, 

Te.A, Kr.A, I.F, I.G, II.F, 

II.G. Žiaci absolvovali 

turistiku v prírodnom 

prostredí v okolí Čadce. 

Oboznámili sa so základmi 

zdravotnej prípravy, 

topografie, civilnej ochrany 

a pohybu a pobytu 

v prírodnom prostredí. 

Účelové cvičenie 30.05. 2017 
Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

Účelového cvičenia sa 

zúčastnili triedy:  I.C, I.D, 
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Mgr. Slavomír Švancár 

Mgr. Magda Baňáková + 

poverení vyučujúci vedením 

školy 

I.E, II.C II.D, II.E, Kv.A, 

Sx.A. Žiaci absolvovali 

turistiku v prírodnom 

prostredí v okolí Čadce. 

Oboznámili sa so základmi 

zdravotnej prípravy, 

topografie, civilnej ochrany 

a pohybu a pobytu 

v prírodnom prostredí. 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba a ďalší 

zúčastnení  

opis obsahu aktivity – 

zameranie  

Kurz ochrany 

života a zdravia 

31.05. 2017 – 

02.06. 2017 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Mgr. Magda Baňáková + 

poverení vyučujúci vedením 

školy 

Kurzu sa zúčastnili študenti 

III.C, III.D, III.E,III.F, III.G, 

Sp.A. Dôraz sa kládol na 

zdravotnú prípravu a pohyb 

a pobyt v prírode, kde sa 

využívali lesy okolia školy. 

Výzva Žilinskej 

župy v oblasti 

športu – 

schválená dotácia 

1100 eur na 

nákup trampolín 

marec  - jún      

2017 – 

realizácia výzvy 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vanáková 

Mgr. Viera Bábelová 

Projekt – Nové trendy 

v posilňovaní – trampolíny. 

Škola získala 5ks trampolín, 

ktoré budú slúžiť študentom 

a verejnosti. Financovanie 

projektu bolo 800 eur od 

Žilinského samosprávneho 

kraja a spoluúčasť školy 300 

eur. 

Vyhodnotenie 

súťaže 

Olympijská škola 

roka 

17.05. 2017 Mgr. Roman Ondruška 

1.miesto SŠ 

2.miesto ZŠ 

Olympijsky klub Kysuce 

vyhlasuje najúspešnejšiu 

školu v účasti a v umiestnení 

v jednotlivých športových 

súťažiach v rámci okresu 

Čadca 

 

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 

zúčastnili rôznych foriem vzdelávania podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania Gymnázia 

Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci na školský rok 2016/2017 (viď bod h správy). 
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FORMY SAMOKONTROLY A KONTROLY  

 Kontrolná činnosť v školskom roku 2016/17 prebiehala v súlade  s Pedagogicko-

organizačnými pokynmi pre školský rok 2016/17 a podľa mesačného plánu kontrolnej 

činnosti.  

Zvýšená pozornosť bola venovaná hospitačnej činnosti, kde okrem vedenia školy, hospitovali 

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

vyučujúcich iných predmetov.  Po každej hospitácii nasledoval rozbor vyučovacej hodiny 

formou diskusie a vecných pripomienok(viď záver správy).Cieľom hospitačnej činnosti bolo 

skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu, pozornosť bola  zameraná najmä na prácu 

v multimediálnych učebniach, ďalej na používanie pomôcok, uplatňovanie metódy CLIL 

v bilingválnom vyučovaní, implementovanie prierezových tém do vyučovacieho procesu,  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. Koordinovaná 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. Výsledky 

sú uvedené v správach jednotlivých PK . 

Kontrolná činnosť prebiehala i v oblasti záujmovej činnosti žiakov. 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 

množstvu 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. 

Spolupráca sa zintenzívnila v čase aktualizácie 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 komplexných metód a edukačných programov. 

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

(Mgr. Ingrid Mikovčáková, PaedDr. Anna Zeljenková, Mgr. Martina Kováčiková).  

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 

maturitných komisií. Vzájomná výmena skúseností viedla k zvyšovaniu kvality vyučovacieho 

procesu. 

PRÁCA KOORDINÁTOROV 

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

vykonávajú špecializované činnosti.  
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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 v súlade s plánom práce, vypracovanom na začiatku školského roka. 

Výchovná poradkyňa monitorovala žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine 

osobnosti, žiakom a ich rodičom sprostredkovávala psychologické a odborné služby. Tiež 

informovala a pomáhala žiakom pri voľbe štúdia a povolania, spolupracovala s vedením 

školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie. Úzka spolupráca s 

koordinátorom drogovej prevencie sa prejavila pri zabezpečovaní aktivít ako boli: „Nemusíš 

to zažiť“ a „Protidrogový vlak“ (v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci), „Trestnoprávna 

zodpovednosť mladistvých“ a „Mladiství ako obeť trestného činu“ (v spolupráci s 

Prokuratúrou v Čadci). 

Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu bude potrebné – znižuje  sa veková 

hranica detí, ktoré majú skúsenosti s drogami – zintenzívniť monitorovanie situácie najmä u 

žiakov Pr.A – Kv.A a žiakov 1. ročníka, vytvárať kontrolný systém a spolupodieľať sa na 

realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom 

prevencie a triednymi učiteľmi. 

Výchovná poradkyňa žiakov maturitných ročníkov informovala o možnostiach 

návštev veľtrhov pomaturitného vzdelávania a prípravných kurzov na VŠ, o termínoch 

podávania prihlášok a náplni prijímacích 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. 

V rámci výchovného poradenstva a v spolupráci KERIC v Čadci, výchovná poradkyňa 

poskytovala informácie o dobrovoľníctve, do ktorého sa v rámci programu Erasmus+ zapojilo 

mnoho našich žiakov. 

Vedenie školy pre špecializovanú činnosť výchovnej poradkyne zostavilo týždenný 

rozvrh tak, aby mala dostatočný priestor pre vykonávanie svojej činnosti. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, dátum zodpovedná osoba obsah aktivity – zameranie 
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exkurzie, projektu a ďalší zúčastnení 

Náplň triednických 

hodín 

priebežne 

v septembri 2016 
VP, žiaci 1. ročníka 

Informácie o VP na škole 

a o možnosti využitia jeho 

služieb 

Informácie 

o možnostiach 

návštevy veľtrhu 

12.09. 2016 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Informácie o veľtrhu 

pomaturitného vzdelávania 

v Bratislave   

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Informácie 

o možnostiach 

testovania vedomostí 

13.09. 2016 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 
Informácie o SCIO testovaní 

Vypracovanie 

analýzy umiestnenia 

maturantov 

priebežne  

v septembri 2016 
 

Vypracovanie analýzy 

umiestnenia maturantov na VŠ 

za akademický rok 2015/2016 

Prezentácia VŠ 20.09. 2016 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Prezentácia Provozně 

ekonomickej fakulty Mend. 

U v Brne 

Akadémia &Vapac 

2016 
11.10. 2016 

VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Návšteva veľtrhu 

pomaturitného vzdelávania  

„Akadémia @ Vapac“ 

v Bratislave 

Prezentácia VŠ 14.10. 2016 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Prezentácia VŠB – katedra 

telekomunikačnej techniky 

SCIO testovanie 25. – 27.10. 2016 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 

SCIO testovanie vedomostí 

maturantov 

Prezentácia VŠ 03.11. 2016 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Prezentácia Metropolitnej 

Univerzity v Prahe 

Cezhraničný veľtrh 

vzdelávania v Čadci 
08.11. 2016 Výchovný poradca 

Prezentácia našej školy na 

veľtrhu vzdelávania 

Porada VP  a 

riaditeľov ZŠ a SŠ 
15.11. 2016 CPPPaP 

Prezentácia štúdia na našej 

škole 

Rada rodičov 22.11. 2016 Výchovný poradca 
Prezentácie práce VP na Rade 

rodičov 

Administrácia 

prihlášok na vysoké 

školy 

priebežne 

v novembri 2016 

VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Ako vyplniť prihlášku na VŠ 

umeleckého zamerania 

Monitoring 

adaptačných, 

výchovných 

a vzdelávacích 

problémov a ich 

riešenie 

priebežne Výchovný poradca 

Riešenie aktuálnych problémov 

žiakov, konzultácia s triednymi 

učiteľmi a rodičmi žiakov 

Prezentácia VŠ 15.12. 2016 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Prezentácia EkF VŠB v 

Ostrave 
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Scio testovanie 14.-16.12. 2016 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Vyhodnotenie SCIO testovania 

maturantov 

Vianočné trhy 22.12. 2016 VP, žiaci Kv.A 

Vianočné trhy – varenie 

vianočného punču, pečenie 

palaciniek, výroba suvenírov 

Administrácia 

prihlášok na vysoké 

školy 

priebežne 

v januári 2017 

VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Na triednických hodinách - ako 

vyplniť prihlášku a e-prihlášku 

na VŠ 

Prezentácia VŠ 24.01. 2017 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 

Prezentácia PEDAS ŽU 

v Žiline 

Prezentácia VŠ 06.02. 2017 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 
Prezentácia MU v Brne 

Konzultácie 

k prihláškam na VŠ 
priebežne 

VP, žiaci  

maturitného ročníka 

Pomoc maturantom pri 

vypĺňaní prihlášok a pri výbere 

štúdia 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Deň otvorených 

dverí 
07. 02. 2017 

VP, žiaci 9. a 5. 

ročníka ZŠ a ich 

rodičov so záujmom 

o gymnaziálne 

štúdium a následne 

štúdium na VŠ 

Prezentácia našej školy pre 

žiakov 9. a 5. ročníka ZŠ a ich 

rodičov 

Profesionálna 

orientácia žiakov 2. 

a 3. ročníka, výber 

voliteľných 

predmetov 

priebežne 
VP, žiaci 2. a 3. 

ročníka 

Pomoc pri výbere voliteľných 

predmetov 

Prezentácia VŠ 06.03. 2017 
VP, žiaci 

maturitného ročníka 
Prezentácia VŠP v Nitre 

Schaeffler deň 06.04. 2017 VP, žiaci 3. ročníka 
Prezentácia Schaeffler dňa na 

SjF ŽU v Žiline 

Rada rodičov 25.04. 2017 VP, Rada rodičov 
Info rodičov o činnosti 

a úlohách VP na škole 

Monitorovanie 

výchovných 

a vzdelávacích 

problémov žiakov 

a ich riešenie 

priebežne Výchovný poradca 

Riešenie aktuálnych problémov 

žiakov, konzultácia s triednymi 

učiteľmi a rodičmi žiakov 

Profesionálna 

orientácia 

priebežne máj 

2017 
Výchovný poradca 

Neformálna beseda v triedach 

1. a 2. ročníka o možnostiach 

štúdia na VŠ 

Noc v škole 23.-24.06. 2017 
Žiaci Pr.A, Se.A, 

Te.A, Kr.A, Kv.A 

Pomoc žiakom Kv. A pri 

výbere a realizácii súťažných 

úloh a programu pre žiakov 

nižšich ročníkov 8-ročného 

gymnázia  
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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.  

Úlohou koordinátora informatizácie bola pomoc vyučujúcim, žiakom a vedeniu školy 

s úlohami, ktorých splnenie vyžadovalo zapojenie informačných technológií. V školskom 

roku 2016/2017 bola dominantnou úlohou spolupráca pri zavedení elektronickej triednej 

knihy. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Tablety s aplikáciou 

EduPage  

september 

2016 – jún 

2017 

Ing. Alexander 

Kubáni 

Príprava tabletov s elektronickou 

triednou knihou pre vyučujúcich 

a riešenie technických problémov 

tabletov 

Školenia pre 

EduPage 

september 

2016 – jún 

2017 

Mgr. Ivana 

Zemiaková, Ing. 

Alexander Kubáni 

Pomoc s prípravou školení 

vyučujúcich 

Autentifikačné 

údaje 

september 

2016 – jún 

2017 

Mgr. Ivana 

Zemiaková, Ing. 

Alexander Kubáni 

Priebežná distribúcia 

autentifikačných údajov pre žiakov 

a rodičov 

Doplnenie WiFi 

november 

2016; január 

2017 

Ing. Alexander 

Kubáni, Bc. Ján 

Bazelides 

Doplnenie pokrytia signálom WiFi – 

v hlavnej budove na 3. a 2. poschodí; 

bilingválna sekcia – učebňa 

geografie 

Best in English 30.11. 2016 

Mgr. Michala 

Patyková, Ing. 

Alexander Kubáni 

Príprava učebne na online súťaž 

v anglickom jazyku 

Správa účtov 

Google Apps 

a Office365 

september 

2016 – jún 

2017 

Ing. Alexander 

Kubáni 

Správa účtov Google Apps 

a Office365 – Google Apps účty pre 

vyučujúcich (použité pri registrácii 

tabletov) a žiakov (bilingválna sekcia 

a žiaci IV. E) 

Jazykové 

laboratórium 

september 

2016 – jún 

2017 

Ing. Alexander 

Kubáni 
Koordinácia prístupu do miestnosti 

iBobor 
07. a 08.10. 

2016 

Ing. Alexander 

Kubáni, Dušan 

Babušík 

Zapojenie žiakov bilingválnej sekcie 

do celoslovenskej online súťaže 

iBobor (12 žiakov zapojených  

v kategórii Senior, 30 v kategórii 

Junior) 

IT Fitness Test 
máj – jún 

2017 

Ing. Alexander 

Kubáni 

Zapojenie žiakov 1., 2., 4. a 5. 

ročníka do testu IT gramotnosti 

ZENIT 

v programovaní 

19. 10. 2016 

– školské 

kolo; 29. 11. 

2016 – 

krajské kolo 

Ing. Alexander 

Kubáni 

Príprava a realizácia školského kola; 

príprava postupujúcich na krajské 

kolo – 3 žiaci bilingválnej sekcie 

postúpili na krajské kolo, Daniel 

Zaťovič – 3. miesto 

ZENIT 

v programovaní, 

kategória 

Webdizajn 

20.10.  2016 

– školské 

kolo; 30.10. 

2016 – 

krajské kolo 

Ing. Alexander 

Kubáni 

2 tímy zapojené do školského kola,  

1 tím (Marián Ligocký, Tomáš 

Trlíček) postúpil na krajské kolo 

a dosiahol 2. miesto 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Junior Internet 
31.03. – 

01.04. 2017 

Ing. Alexander 

Kubáni 

2. miesto v kategóriiJuniorBLOG  

Adam Sloviak, Mário Šustek 

(projekt blog.be3.sk) – súťaž 

organizuje FIIT STU Bratislava 

IT Camp Žilina 25.04. 2017 
Ing. Alexander 

Kubáni 

IT Camp Žilina (2 žiaci – Marián 

Ligocký a Juraj Mlich – GBAS 

Sučany) vyhrali 1. miesto 

v konkurencii žiakov stredných škôl 

a študentov vysokých škôl 

aSc Rozvrhy  
január – máj 

2017 

Ing. Alexander 

Kubáni, Mgr. Vlasta 

Slaziníková, Mgr. 

Ivana Zemiaková 

Prenos údajov rozvrhu do programu 

aSc Rozvrhy a ich synchronizácia so 

systémom EduPage 

Prijímacie skúšky 
marec – máj 

2017 

Ing. Alexander 

Kubáni, Mgr. Ľubica 

Serafínová 

Pomoc s inštaláciou SVŠ PS, jeho 

konfiguráciou, nastavením kritérií 

a spracovaním výsledkov prijímacích 

skúšok pre päťročné bilingválne, 

štvorročné a osemročné štúdium 

projekt IT akadémia máj 2017 

Mgr. Ivana 

Zemiaková, Ing. 

Alexander Kubáni 

a zapojení vyučujúci 

Zapojenie školy do projektu IT 

akadémia 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov 

V oblasti prevencie drogových závislostí koordinátorka Mgr. Beáta Chmurová 

postupovala na základe  odporúčaní POP 2016/2017 a počas celého školského roku pracovala 

podľa plánu práce na šk. rok 2016/2017. Veľmi dôležitá bola úzka spolupráca s ďalšími 

koordinátormi (napr. koordinátor charitatívnej činnosti, resp. koordinátor pre ľudské práva), 

výchovnou poradkyňou  a vedúcimi  PK, ktorí majú vo svojich plánoch práce taktiež 

problematiku drogových a iných závislostí. Keďže je táto problematika stále aktuálnejšia a 

následky požitia drog sú často fatálne, významné bolo zapojenie sa do projektu 

Protidrogového vlaku, ktorý interaktívnym a autentickým spôsobom nazerá do života 

narkomanov. Tento projekt bol veľmi úspešný v Českej republike, v Nemecku a po prvý raz 

zavítal aj na Slovensko, a to do Čadce, preto ho mohli navštíviť aj naši žiaci. V spolupráci s 

PK SJL napísali zúčastnení žiaci na hodine esej/list  hlavným hrdinom.  Organizátori 

prisľúbili spoluprácu i v budúcom školskom roku.  

Akcie a úlohy boli realizované na základe plánu prevencie vypracovaného na začiatku 

šk. roku 2016/2017 v spolupráci s inštitúciami a organizáciami, ktoré zabezpečujú prevenciu 

drogových závislostí (Mestská polícia a Policajný zbor v Čadci, Okresná prokuratúra 

Čadca...).  
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Beseda s klientmi 

z ČENAKOLA 
10.10.2016 

Mgr. Anna Krellová, 

Žiaci 1. a 2. ročníka 

ČENAKOLO je komunita, ktorá  

pomáha drogovo-závislým mladým 

ľuďom, aby našli cestu späť do 

normálneho života bez závislostí 

„Biele deti“ 

(DDS Eva CA) 
25.11.2016 

Mgr.  Beáta Chmurová 

Žiaci Kv.A a 1. 

ročníka 

Divadelné predstavenie na tému 

škodlivosti drog 

„Nemusíš to zažiť“ 

(MsP CA) 
25.11.2016 

Mgr.  Beáta Chmurová 

Žiaci Kv.A a 1. 

ročníka 

Inovatívny projekt Živých knižníc – 

otvorená diskusia s vyliečenými 

mladými narkomanmi z resocializač- 

ného zariadenia Provital 

Červené stužky 

(kampaň) 

november 

až 01.12. 

2016 

Mgr. Anna Krellová,  

Katarína Dominová – 

V.F, Rebeka 

Dominová – V.F, 

Benedikt Krížek – V.F 

Prezentácie s tematikou boja proti 

AIDS spojené s kvízmi na tému 

HIV/AIDS, týždeň nosenia červenej 

stužky na celej škole 

Jeden svet  

(Človek v ohrození 

– Občianske 

združenie -  

Kysucká  knižnica 

CA) 

február 

2017 

Mgr.  Beáta Chmurová 

Žiaci ETV a 3. ročníka 

Dokumenty v rámci regionálneho 

festivalu medzinárodného filmu na 

témy porušovanie ľudských práv,  

ohrozenia ľudských životov po 

živelných katastrofách a v krajinách 

zmietaných vojnovými konfliktami 

Beseda s mladou 

rodinou 

z ČENAKOLA 

23.03.2017 
Mgr. Anna Krellová 

I.F, I.G 

Už tradične tieto stretnutia s členmi 

Čenakola majú za cieľ prevenciu 

drogových a iných závislosti 

REVOLUTION 

TRAIN – 

protidrogový vlak 

(MsP CA) 

24.04.2017 

Mgr. Beáta Chmurová 

Žiaci Kvinty A, II.E 

a I.G 

Ide o multimediálnu mobilnú 

vlakovú súpravu, v ktorej sa žiaci 

interaktívnou a zážitkovou formou  

oboznámili so životom narkomanov 

a  nástrahami užívania legálnych 

i nelegálnych drog 

Workshop 

REVOLUTION 

TRAIN – 

protidrogový vlak 

(MsP CA) 

26.04.2017 

Mgr. Beáta Chmurová 

RNDr. Mária 

Rovňaníková 

Odborný workshop učiteľov, 

zástupcov mesta a MsP Čadca 

s autormi projektu na tému ohlasov 

na Protidrogový vlak,  možnostiach 

ďalšej spolupráce a nových 

projektoch 

Trestná činnosť 

mladých ľudí 

(Okresná 

prokuratúra CA) 

14.06.2017 

RNDr. Mária 

Rovňaníková 

JUDr. Anna Lašová 

Kv.A 

Prednáška spojená s besedou na 

tému prevencie trestnej činnosti 

u mladých a rôznych druhov 

postihov 
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Koordinátor environmentálnej výchovy 

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy vypracovaný Mgr. Zuzanou 

Gunčagovou si v školskom roku 2016/2017 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. 

Koordinátorka na splnenie uvedených cieľov úzko spolupracovala s predmetovými 

komisiami biológie, geografie, fyziky, výtvarnej výchovy, občianskej výchovy, slovenského 

jazyka a cudzích jazykov. Edukáciu v oblasti environmentálnej výchovy sa snažili začleniť do 

obsahu medzipredmetových vzťahov daných predmetov, podporili ju diskusiami na rôzne 

problematiky v závislosti od pripomínania si medzinárodných dní environmentálnej výchovy 

(Svetový deň vody/zdravia/Zeme/ochrany životného prostredia)  či tvorbou projektov a 

kreatívnou činnosťou žiakov so zreteľom na obsah vyučovania s environmentálnym 

zameraním v daných predmetoch.  

Vďaka spolupráci s organizáciou pôsobiacou v oblasti environmentálnej výchovy 

(Slovenská agentúra životného prostredia), pod záštitou ktorej s podporov partnerov (Tatry 

Mountain resorts, Essence communications) bol v uplynulom šk. roku vyhlásený projekt s 

názvom „Tatranskí rytieri“, do ktorého sa pod vedením vyučujúcich biológie zapojili žiaci 

II.F a Te.A triedy. Pod heslom „Príroda nám, my prírode“, bolo cieľom projektu viesť žiakov 

k zodpovednému správaniu k prírode a pomocou odkazu v ich výtvoroch a dielach túto 

myšlienku sprostredkovať ešte ďalej. Projekt zahŕňal 2 povinné súťažné aktivity. Prvou 

aktivitou bolo vytvorenie projektu pod heslom „Príroda nám, my prírode“. Súťažiaci si mohli 

vybrať jedno z troch prevedení projektu (umelecký výtvor - 2D alebo 3D; audiovizuálne dielo 

– animovaný, hraný alebo dokumentárny film, animácia s minimálnou dĺžkou 3 minúty; 

realizovateľný projekt – popisný projekt, štúdia, s cieľom zlepšiť životné prostredie). Druhá 

aktivita spočívala v účasti na „Eko-hliadke“,  kde žiaci priamo pomohli prírode a životnému 

prostrediu tak, že vytvorili aktivity na zlepšenie životného prostredia - vyčistili okolie školy a 

mesta od odpadkov.  

Pri príležitosti Dňa Zeme sa koordinátorka spoločne so žiakmi podujali na čistenie 

areálu a okolia školy a zber odpadkov. Priebežne počas celého školského roka prebiehala na 

našej škole tvorba  násteniek, zber použitých batérií a v júni bol organizovaný zber papiera. 

Žiaci boli celoročne  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, ochranu zdravia a pod. 

Plán práce koordinátorky environmentálnej výchovy sa v uplynulom šk. roku podarilo 

vo väčšej miere naplniť. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Zapojenie do 

súťaže „Tatranskí 

rytieri“  

 

Súťaž o kompletný 

1/2/5 dňový školský 

výlet s ubytovaním, 

stravou a lístkami 

na vlek/lanovku 

október 

2016 - máj 

2017 

Mgr. Zuzana 

Gunčagová 

(II. F) 

 

Mgr. Zuzana Gjablová  

(Ter.A) 

Tvorba projektov - audiovizuálnych 

diel na tému : „Príroda nám, my 

prírode“. 

 

Účasť na „Eko hliadke“- ekologické 

aktivity v teréne - čistenie okolia 

školy (Lesopark, školský areál) 

a prímestkých častí (okolie štadióna, 

rieky Kysuce, Raková pod Hríbom).  

Tvorba násteniek  
október 

2016 

Mgr. Zuzana 

Gunčagová 

(II.F) 

Mgr. Zuzana Gjablová  

(Te.A) 

Tvorba násteniek s obrázkami 

a metodickými pokynmi k projektu 

Tatranskí rytieri, ktoré boli na školu 

doručené po prihlásení sa do súťaže. 

Svetový deň vody 

(22.03) 

apríl 

2017 

Mgr. Gabriela 

Chalúpková   

(rada žiakov) 

Vytvorenie stánku s pitnou vodou 

a jej ponúkanie žiakom 

a vyučujúcim po príchode do školy. 

Svetový deň Zeme 

(22.04)  
máj 2017 

Mgr. Zuzana 

Gunčagová  

(II.F) 

Zber odpadkov a čistenie areálu 

školy a okolitých častí (Martinkov 

potok, Lesopark Lány, kopec 

Husárik). 

Zber starých batérií 

priebežne 

(september 

2016 – jún 

2017) 

Mgr. Zuzana 

Gunčagová, 

Mgr. Gabriela 

Chalúpková 

(všetci žiaci) 

Zber opotrebovaných batérií do 

špeciálneho „eko-koša“.  

Zber starého 

papiera 
jún 2017 

Mgr. Zuzana 

Gunčagová,  

P&P import s.r.o. 

(všetci vyučujúci) 

Zber starého papiera a jeho následná 

výmena za toaletné potreby pre 

školu. 

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 2016/2017 vypracovaným 

Mgr. Zuzanou Gavlasovou, ktorý bol konkretizáciou Národného plánu výchovy k ľudským 

právam a Pedagogicko- organizačnými pokynmi. 

Práca koordinátora bola úzko prepojená najmä s PK OBN. Vzájomná spolupráca 

viedla k zapájaniu žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam, multikulturalizmu 

organizovaním besied, súťaží, odborných prednášok, videoprojekcie filmov, návštev 
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predstavení s tematikou ľudských práv, exkurzií do koncentračného tábora v Osvienčime. 

Mnohé aktivity boli zamerané na aktuálnu problematiku v oblasti extrémizmu.    

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

Úspešnou aktivitou v oblasti ľudských práv a multikulturalizmu bolo už tradičné 

modelové zasadnutie  ČadMUN, pri ktorom žiaci simulovali prácu delegátov OSN v 

anglickom jazyku. Popri zlepšeniu jazykových zručností, vedomostí, vystupovania na 

verejnosti, hľadania kompromisov pri riešení problémov, ČadMUN podporuje spoluprácu 

medzi žiakmi našej školy i partnerských škôl v Českom Tešíne a motivuje žiakov zaujímať sa 

o globálne témy, o ktoré dnes mnohí žiaci neprejavujú záujem. Žiaci diskutovali o 

globalizácii, migračnej kríze, porušovaní ľudských práv, detskej pracovnej sile, utečeneckých 

táboroch, ... .Tento rok pozvanie prijal i americký diplomat pán Richard Fitzmaurice, ktorý 

vysoko ohodnotil priebeh modelového zasadnutia.  Ochota zo strany diplomata diskutovať na 

tému ľudské práva pokračovala v besede so žiakmi 5. ročníka bilingválnej sekcie, ktorí veľmi 

ocenili jeho účasť na našej škole. 

Ďalšími úspešnými akciami boli aktivity zamerané na extrémizmus. Žiaci 2.ročníka 

bilingválnej sekcie sa zúčastnili prednášky amerického experta Christiana Piccioliniho, ktorý 

ako tínedžer sám podľahol verbovaniu skinheadského hnutia v Chicagu a dodnes sa zmieruje 

s následkami svojich činov. Dnes po celom svete prednáša a vysvetľuje mladým ľuďom, 

prečo násilie nič nerieši,  aké sú úskalia extrémistických hnutí. Žiaci 3. ročníka bilingválnej 

sekcie sa zúčastnili multimediálneho výchovného koncertu pod záštitou Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v oblasti predchádzania rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných 

foriem intolerancie. Interaktívny a motivačný koncert pútavou hudobnou formou predostieral 

historický kontext našich dejín. 

V súvislosti s problematikou extrémizmu sa Mgr. Zuzana Gavlasová zúčastnila dňa 

23.11. 2016 na MPC v Žiline odborného semináru s cieľom posilniť a rozšíriť kompetencie 

učiteľov v oblasti extrémizmu s názvom Prejavy radikalizmu a šíriaceho sa extrémizmu a 

možnosti ich prevencie a dňa 15.06. 2017 na Okresnom úrade Žilina prezentačno-diskusného  

fóra "Výchova k demokracii: Nové prístupy k výučbe dejepisu a občianskej náuky",  ktorého 

organizátorom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s 

Odborom prevencie kriminality na Ministerstve vnútra SR a Kanceláriou ministerky 

spravodlivosti SR. Išlo o prezentácie a diskusiu s odborníkmi o reforme vzdelávania a 

aktuálnych témach v oblasti prevencie extrémizmu na školách. 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Mimovládna 

organizácia Náruč 
18.10.2016 

Mgr. Eva Moskáľová; 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová SPS 3.roč. 

Praktické aktivity s pracovníčkou 

Náruče Mgr. Jarmilou  Majákovou s 

cieľom prevencie a ochrany 

násilných javov . 

Extrémizmus 

09.11., 

10.11. 

2016 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; III.F, III.G, 

IV.F, IV.G, V.FG SPS 

Prednáška na tému extrémizmus 

v spolupráci so Slovenským 

národným strediskom pre ľudské 

práva. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

„EÚ pre mladých“ 13.12.2016 
Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.F, V.G 

Prednáška na tému slovenského 

predsedníctva v Rade EÚ aj o širších 

celospoločenských témach 

v spolupráci s Centrom pre otvorenú 

politiku. 

Medzinárodný deň 

ľudských práv 
13.12.2016 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.FG SPS 

Diskusia a aktivity s cieľom zvýšiť 

povedomie o Amnesty International 

a možnostiach zapojenia sa do 

aktivít tejto najväčšej ľudsko-

právnej mimovládnej organizácie na 

svete –  žiaci napísali petície online 

na podporu nespravodlivo 

väznených s  cieľom  pomôcť 

zastaviť porušovanie ľudských práv . 

Extrémizmus 

06.02.2017 

Kysucké 

Nové 

Mesto 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; II.F, II.G 

Prednáška v anglickom jazyku 

amerického experta Christiana 

Piccioliniho na tému extrémizmus. 

krajské kolo 

Olympiády 

ľudských práv 

08.02.2017 

Žilina 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; Miroslava 

Sloviaková z V.F 

Účasť na krajskom kole bez 

ďalšieho postupu. 

Ozveny festivalu 

Jeden Svet 

14.02.-

21.02. 

2017 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; SPS 3.roč, 

SPS 5.roč, IV.F, IV.G, 

III.F, III.G 

Regionálny festival  

dokumentárnych filmov – 

v spolupráci s Kysuckou knižnicou 

v Čadci a organizáciou Človek 

v ohrození na vyuč. hod. OBN a SPS 

žiaci diskutovali na témy: ľudské 

práva, extrémizmus, rozdielnosť 

kultúr, intolerancia po videoprojekcii 

filmov . 

Extrémizmus 12.04.2017 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; III.C, 

III.D, III.E, Sp.A 

Prednáška na tému extrémizmus 

v spolupráci so Slovenským 

národným strediskom pre ľudské 

práva. 

ČadMUN 20.04.2017 
Mgr. Zuzana 

Gavlasová 

Modelové zasadnutie OSN za účasti 

amerického diplomata – p. Richard 

Fitzmaurice; Téma: „Together 

Against Injustice“, 

Beseda 

s americkým 

diplomatom 

20.04.2017 
Mgr. Zuzana 

Gavlasová; V.F, V.G 

Beseda s americkým diplomatom na 

tému Ľudské práva. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Súťaž „Mladý 

Európan “ 

21.04.2017 

Žilina – 

krajské 

kolo 

Mgr. Eva Moskáľová; 

Valéria Strýčková 

III.D 

Daniel Kupka III.D 

Sára Liptáková Sp.A 

Účasť na krajskom kole bez 

ďalšieho postupu; Súťaž bola 

vyhlásená pod Zastúpením 

Európskej komisie na Slovensku so 

sídlom v Bratislave, ktorej cieľom 

bolo zvýšiť povedomie občianstva 

Európskej únie medzi študentmi 

stredných škôl na Slovensku. 

Extrémizmus a 

Média 

apríl, máj 

2017 

Mgr. Eva Moskáľová 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; SPS 3.roč, 

IV.FG SPS, V.FG 

SPS, COC 4.roč. 

Prezentácie prác žiakov 

v multimediálnej učebni na témy: 

Extrémizmus a Význam médií 

v živote. 

„Generácia XYZ“ 
26.05.2017 

Žilina 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; III.F, III.G 

Multimediálny výchovný koncert 

v oblasti predchádzania rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatných foriem intolerancie. 

Beseda 

s prokurátorom  
06.06.2017 

Mgr. Eva Moskáľová; 

SPS 3.roč. 

Odborná beseda s cieľom rozvíjať 

vedomosti žiakov o trestnom práve. 

Workshop s 

dobrovoľníkmi - 

KERIC 

06.06.2017 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová; SPS 3.roč, 

III.F, III.G 

Workshop s dobrovoľníkmi – 

KERIC - nezisková mimovládna 

mládežnícka organizácia, ktorá sa 

snaží o spojenie nášho regiónu 

s Európou; dobrovoľníci formou 

rôznych aktivít, prezentácií priblížili 

život, kultúru z miest, odkiaľ 

pochádzajú.  

Koordinátor pre Radu žiakov 

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

Gabriely Chalupkovej plní veľmi dôležitú úlohu, pretože vďaka nej žiaci môžu vyjadriť svoj 

názor, uviesť problémy, ktoré ich trápia... Aj touto formou si žiaci skúšajú ako vyzerá 

fungovanie školy, aké sú s tým spojené výhody či nevýhody. 

 Okrem toho žiaci spolu s koordinátorom organizovali počas celého školského roka 

množstvo aktivít, ktorými sa snažili spestriť deň žiakom, ale aj učiteľom. Mnohé boli 
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založené na charitatívnom prístupe a pomoci ľuďom v núdzi. Vzájomná spolupráca bola 

veľmi dôležitá, pretože viedla k rozvoju na obidvoch stranách.  

Rada žiakov sa snažila uskutočniť všetky akcie, ktoré si naplánovala. Vychádzali aj z 

aktuálnych problémov, ktoré boli spojené s ekológiu a vytvorili špeciálne ekohliadky, ktoré sa 

starali o separovanie odpadu a poriadok v triedach. 

Vedenie školy podporovalo činnosť Rady žiakov, ich aktívnu participáciu na 

organizovaní života školy, na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku ako praktického 

nástroja učenia sa demokracii. Riaditeľka Gymnázia J. M. Hurbana aktívne komunikovala 

s Radou žiakov. Zástupca Rady žiakov je členom Rady školy a žiaci sú aj členmi stravovacej 

komisie. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Prípravy na 200- sté 

výročie narodenie J. 

M. Hurbana 

celý 

september 

až marec 

Mgr. Chalupková 

Gabriela - všetci žiaci 

Žiaci diskutovali, dávali podnet na 

rôzne aktivity. Vytvárali sa projekty, 

prezentácie, divadelné 

predstavenia... 

Študentská kvapka 

krvi 
25.10.2016 

Žiaci III.C, D, E, IV. 

C, D, E. 

Žiaci, ktorí môžu darovať krv sa 

zúčastnili na tradičnej akcii a to 

Študentská kvapka krvi. 

Ekohliadky 
október- 

jún 2017 
Celá škola 

Žiaci vytvorili špeciálne ekologické 

hliadky, ktoré dozerajú na ekológiu 

na škole. Kontrolujú separovanie na 

škole a triedam udeľujú body. 

Najlepšie triedy sú postupne 

odmeňované. 

Deň študentov 

netradične 

 

 

 

 

16.11.2016 

 

 

 

 

Celá škola 

V tento deň si žiaci pripomenuli Deň 

študentov. Počas dvoch vyučovacích 

hodín pripravili projekt s vyššie 

uvedenou témou. Najlepšie tri 

projekty boli ohodnotené sladkou 

odmenou. Diela všetkých študentov 

sa vystavili v aule školy. Následne si 

žiaci spestrili tento deň hraním 

spoločenských hier a loptových hier 

v telocvični. 

Imatrikulácie 

prímanov 
16.11.2016 

Mgr. Chmurová Beáta, 

Mgr. Straková Zuzana 

Triedy: Pr.A, Se.A, Te. 

A, Kr. A, 

Trieda kvarta A pod vedením 

triednej profesorky Mgr. Beáty 

Chmurovej pripravili imatrikulácie 

pre najmenších žiakov, ktorí sa 

zahrali na účinkujúcich v známych 

televíznych programoch. 
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Imatrikulácie 

prvákov 
16.11.2016 

Mgr. Hudáková 

Katarína 

III. F 

 

Trieda III. F pod vedením triednej 

profesorky Mgr. Kataríny 

Hudákovej si pripravili imatrikulácie 

pre žiakov prvých ročníkov. Témou 

boli Villains (Zlé postavy), ktoré 

mali úžasné masky, ktoré u našich 

prvákov síce vzbudzovali rešpekt, 

ale postupne ukázali aj svoju ľudskú 

stránku. 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Mikulášska 

nádielka 
05.12.2016 

Mgr. Kocifajová 

Danka IV. F 

Mgr. Šrbáková Mária 

III. D 

Žiaci III.D a IV. F sa v tento deň 

zmenili na anjelov, čertov a na ich 

čele bol svätý Mikuláš, ktorý žiakom 

rozdával sladkosti. Pre žiakov prímy 

až tercie bolo pripravená aj špeciálne 

stretnutie v aule školy, kde za 

splnenie úloh, ktoré si vyžrebovali, 

mohli dostať sladké odmeny. 

Vianočné trhy 

22.12.2016 

Mgr. Chalupková 

Gabriela 

 

 

 

4- ročné a 8- ročné 

štúdium 

Aula školy sa premenila na krásne 

trhovisko, ktoré zaplnili predaja 

chtiví žiaci. Ponúkali svoje had- 

made výrobky, predávali aj koláče, 

čaj, kakao, kofolu, grilovali 

oštiepky, piekli hranolky... Aula 

školy voňala krásnymi vôňami, ktoré 

nás naladili na najkrajšie sviatky 

roka. Veľké ďakujem patrí žiakom, 

učiteľom i rodičom, ktorí s radosťou 

pomohli pri organizácii celej akcie. 

Christmas party 22.12.2016 

Bilingválne štúdium 

IV. G 

Mgr. Hnidková Mária 

Žiaci BG sekcie tradične už v 

posledný deň pred zimnými 

prázdninami pripravujú Christmas 

party. Tento rok ju mala na starosti 

IV.G pod vedením triednej 

profesorky Mgr. Márie Hnidkovej. 

Hlavným motívom bola Vianočná 

koleda. Každá trieda prispela 

krátkym programom a vytvorili tak 

úžasnú atmosféru. 

Valentínska kvapka 

krvi 
14.02.2017 Žiaci 3,4,5 ročníka 

Žiaci 3,4,5 ročníka sa zapojili do 

kampane : „Šťastie máme v krvi“. 

Táto výzva ich nenechala 

ľahostajných a prišli darovať krv do 

Kysuckej nemocnice. 
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Valentínska pošta 
09.02.- 

14.02.2017 
Celá škola 

Pre žiakov boli pripravené špeciálne 

poštové krabice, kde mohli vhodiť 

svoju Valentínku. Následne na 

sviatok sv. Valentína bola pošta 

doručená adresátom. 

 

 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Študentský ples 

GALAVEČER 
17.02.2017 

Mgr. Chalupková 

Gabriela 

 

Žiaci 3,4,5 ročníka 

Organizátor: III. E 

Už 14 krát sa mohli žiaci zabaviť na 

študentskom plese. Tento rok bol v 

štýle GALAVEČER. Bol vedením 

Mgr. Aleny Nemcovej a triedy III. 

E. Galavečer je špeciálny večer, 

kedy na niekoho myslíme a chceme 

mu urobiť radosť. Žiaci si preto 

mohli kúpiť krásne perníkové srdcia, 

ktoré darovali niekomu, koho majú 

radi. Výťažok išiel pre žiačku, ktorá 

v tej chvíli potrebovala akútnu 

pomoc. 

Ideálny 

zamestnávateľ 
24.03.2017 

Mgr. Chalupková 

Gabriela 

 

Laš, Demanová, 

Hudec, Nekorancová, 

Špilák- Kvinta A 

Krajský študentský parlament v 

spolupráci s firmou Schaeffler 

Kysuce pripravili súťaž pre žiakov 

stredných škôl. Cieľom bolo 

vytvoriť projekt, ktorý bol zameraný 

na to, ako si predstavujú ideálneho 

zamestnávateľa. Žiaci projekt 

prezentovali vo firme Schaeffler v 

Kysuckom Novom Meste. 

Medzinárodný deň 

učiteľov 
28.03.2017 

Mgr. Chalupková 

Gabriela 

 

Žiaci v tento deň mysleli na učiteľov 

a deň sa im snažili spestriť tým, že 

namiesto nich učili. Učitelia sa na 

pár minút stali žiakmi. Mnohí žiaci 

pochopili, že byť učiteľom nie je až 

také jednoduché. V tento deň 

prebehlo aj vyhodnotenie ankety 

Zlatý Ámos. 

Deň narcisov 06.04.2017 

Mgr. Rypáková Milada 

 

Žiačky III. C, Se.A 

Žiaci sa zapojili do celoslovenskej 

kampane boja proti rakovine. Na 

znak solidarity si pripli narcis- 

symbol nádeje. 

Medzinárodný deň 01.06.2017 Mgr. Chalupková Žiaci si pripravili zaujímavé 
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detí Gabriela 

RNDr. Rovňaníková 

Mária, Kv.A 

predpoludnie pre mladších 

spolužiakov. Prostredníctvom 

zaujímavých hier, kvízov si 

pripomenuli Medzinárodný deň detí. 

Noc v škole 

 
23.06.2017 

Mgr. Chalupková 

Gabriela 

RNDr. Rovňaníková 

Mária 

Mgr. Chmurová Beáta 

Mgr. Nečedová Jana 

Mgr. Straková Zuzana 

Snom každého žiaka je aspoň reálne 

spať v škole. Pre žiakov 

osemročného gymnázia sa sen splnil 

a prežili zaujímavú noc v škole, plnú 

hudby, dobrého jedla, hier.... 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Miss stredných  

škôl 

máj- jún 

2017 

Nikola Kvašňovská, 

IV. G 

Aj žiaci stredných škôl si môžu 

zvoliť svoju Miss! Našu školu 

zastupovala žiačka IV.G triedy 

Nikola Kvašňovská. Táto súťaž nie 

je založená len na krásne, ale aj 

vedomostiach a cieľom je šíriť 

osvetu. Súčasťou bolo aj online 

hlasovanie, do ktorého sa zapojila 

celá škola. Výsledky budú 

zverejnené až na začiatku nového 

školského roka. 

Koordinátorka Rady žiakov reagovala na aktuálne výzvy, podnecovala žiakov do 

rôznych aktivít. Veľkým prínosom v práci bolo zavedenie elektronickej triednej knihy a 

komunikovanie so žiakmi cez edupage. Počas školského roka sa Rada žiakov viackrát stretla 

na zasadnutiach Rady školy, často za prítomnosti pani riaditeľky Mgr. Ingrid Mikovčákovej.  

Podieľala sa aj na akciách, ktoré navrhol Krajská študentský parlament so sídlom v Žiline. 

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 

umeleckej poézie a prózy, pomáhala pri príprave konkrétnych školských akcií. Koordinátorka 

pre umenie a kultúru úzko spolupracovala s ďalšími predmetovými komisiami ako SJL, DEJ, 

GEO, INF, TSV riešila problematiku umenia a kultúry s vedením školy. Plán koordinátora bol 

splnený. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, dátum zodpovedná osoba obsah aktivity – zameranie 
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exkurzie, projektu a ďalší zúčastnení  

Novoročný koncert 

školy 
19.01. 2017 Mgr. Eva Kubalová 

Scenár programu, organizácia 

podujatia, hľadanie talentov, 

konzultácie s ĽŠU,  výzdoba školy, 

recepcia 

Beseda s bývalými 

absolventmi školy 

25.11.2016, 

09.12. 2016 

07.04.  

2017 

28.04.  

2017 

Mgr. Eva Kubalová 

Dominika Mariňáková,  

Ján Kočišek,  

Martin Latka 

Andrej Dlabač 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Práca s 

talentovanými 

žiakmi 

celoročne Mgr. Eva Kubalová 

Michaela Capková II.G, Roman 

Malich III.G, Dana Padyšáková, II.F 

Tomáš Trlíček II.G, Margaréta 

Majáková IV. E, Marián Ligocký 

II.G, Jakub Balošák III.G 

Súťaž amatérskej 

fotografickej tvorby  

AMFO 2017 

a účasť na výstave 

v DK Čadca 

2.6.  2017 Mgr. Eva Kubalová 

Víťazi regionálnej fotografickej 

súťaže s postupom do krajského kola 

boli  Margaréta Majáková IV.E a 

Marián Ligocký II.G 

Grafické návrhy 

pozvánok na 

Vianoce, 

Novoročný koncert 

a bulletin, Školský 

ples a ročenka  

december 

2016, 

január 2017 

Mgr. Eva Kubalová, 

Tomáš Trlíček II. G 

Práca na vytvorení tvorivých 

propagačných materiálov 

Plesová výzdoba  Mgr. Eva Kubalová Výzdoba školského plesu 

Výzdoba školy celoročne Mgr. Eva Kubalová 
Úprava násteniek, tvorba nových 

projektov 

Návšteva 

kultúrnych podujatí, 

objednávka 

divadelných 

predstavení 

celoročne Mgr. Eva Kubalová 

Etnofilm, filmové predstavenia, 

Jašíkove dni, Palárikova Raková, 

SND – Othello, Štátne divadlo 

Košice – predstavenie Maškaráda 

Všetky aktivity koordinátorky boli realizované v spolupráci s vedením školy, ďalšími 

učiteľmi a tvorivými žiakmi. 

Cieľom bolo vyhľadávať talentovaných žiakov, vytvárať priestoru pre umelecky 

nadaných žiakov, teoreticky pripravovať žiakov na vysoké školy s umeleckým a tvorivým 

zameraním. 
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Koordinátor pre SOČ 

Aj v  školskom roku 2016/2017 si koordinátorka SOČ  Mgr. Gabriela Chalupková 

stanovila za cieľ pokračovať v tradícii SOČ- Stredoškolskej odbornej činnosti.  

V pláne SOČ, ktorý si koordinátorka vytýčila na začiatku školského roka, bolo 

stanovených viacero cieľov, ktoré sa podarilo naplniť. Žiaci sa vo vysokom počte zapojili do 

súťaže a to vo viacerých odboroch. Mnohým sa nepodarilo prácu napísať, ale získali 

skúsenosti, ktoré môžu využiť  ďalšom školskom roku. Stredoškolská odborná činnosť je 

najlepším štartom pre vysokú školu. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Školské kolo SOČ 10.03.2017 

Mgr.Chalupková 

Gabriela 

Kristián Hanec (II.E) 

Daniela Vorková (II.E) 

Matej Laš (II.D) 

Adam Jarábek (II.D) 

Ema Krkošková (II.D) 

Valéria Strýčková 

(III.D) 

Daniel Kupka (III. D) 

Patrícia Chnuriková 

(4.F) 

Klaudia Piková (4. G) 

Prehliadka prác na úrovni školy. 

Najlepší žiaci postúpili do okresného 

kola. 

Okresné kolo 

Spojená škola 

KNM 

22.03.2017 

Mgr. Chalupková 

Gabriela 

Mgr. Jurga Lukáš 

Valéria Strýčková 

(III.D) a  Daniel Kupka 

(III.D)- 1. Miesto 

odbor história 

Matej Laš (II.D)- 

1.miesto, odbor 

Zdravotníctvo 

Patrícia Chnuriková 

(IV.F)a Klaudia Piková 

(IV. G)- 2. Miesto- 

odbor chémia 

Adam Jarábek (II.D)- 

1. Miesto, odbor 

biológia 

 

Prehliadka prác SOČ na okresnej 

úrovni. Podarilo sa nám v každom 

súťažnom odbore postúpiť do 

krajského kola. 

Krajské kolo SOČ 

Spojená škola 

KNM 

04.04.2017 

Mgr. Chalupková 

Gabriela 

Mgr. Jurga Lukáš 

Adam Jarábek (II.D)- 

3. Miesto, odbor 

biológia 

Patrícia Chnuriková 

(IV.F) a Klaudia 

Piková (IV. G)- 2. 

Miesto- odbor chémia 

Valéria Strýčková 

(III.D) a  Daniel Kupka 

(III.D)- 3. Miesto 

odbor história 

Prehliadka prác SOČ na krajskej 

úrovni. Zúčastnili sa tu prvé dve 

najlepšie práce z každého odboru. 

Veľkým úspechom bola práca 

Patrície Chnurikovej a Klaudie 

Pikovej. Dievčatá postúpili na 

celoštátnej kolo. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Celoštátne kolo 

SPŠ  v Banskej 

Bystrici 

26.04.- 

28.04. 

2017 

Mgr. Chalupková 

Gabriela 

Patrícia Chnuriková 

(IV.F) a Klaudia 

Piková (IV. G)- 4. 

miesto- odbor chémia 

 

Celoročné úsilie žiakov v SOČ bolo 

úspešne zavŕšené. Podarilo sa nám 

získať 4. Miesto.  

Je to úspech, nakoľko na celoštátnej 

úrovni sa oceňuje 5 najlepších prác. 

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 2016/2017 na tvorbe nových čísel 

školského časopisu - GONG.  

Cieľom práce koordinátorky pre školský časopis bolo aj v školskom roku 2016/2017 

viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať u žiakov sledovanie diania v škole, 

motivovať žiakov k čítaniu a  podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti. V rámci mediálnej 

výchovy bolo cieľom rozvíjať mediálnu gramotnosť tým, že sa študenti učili chápať a 

dešifrovať mediálne obsahy, ktoré k nám prichádzajú informačnými kanálmi( 

prostredníctvom tlače, televízneho a rozhlasového vysielania, internetu a podobne). Žiaci tak  

lepšie poznali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a 

selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, 

najmä výchovno-vzdelávaciu. 

 Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Poďme sa stratiť do 

knižnice 
22.11.2016 

Patrícia Chnúriková 

IV.F 

Beseda s autormi Zuzanou 

Kuglerovou a Ondrom Kalamárom 

v Kysuckej knižnici – článok 

o autoroch so zameraním na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti 

Interview 13.12.2016 

Jessica Kyseľová III.F 

Alexandra Anna 

Pechová I.F, Andrea 

Javoríková II.G, 

Radovan Cyprich III.F 

Interview s nadanými študentmi – 

s cieľom motivovať študentov 

Vydanie časopisu 

GONg 

december 

2017 

Členovia 

Žurnalistického krúžku 

 

Finalizácia a tlač prvého čísla 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Práva detí očami 

detí 

február 

2017 

Patrícia Chnúriková 

IV.F , 

Sára Mravcová  Kr.A,  

Agnesa Gabrišová 

IV.D   

 

 

Písanie súťažných prác – spolupráca 

s organizátorom z Katedry mediálnej 

výchovy 

Prednáška 

o J.M.Hurbanovi  
24.02.2017 

Patrícia Chnúriková 

IV.F 

Interview s Hurbanom  

prostredníctvom Mgr. Ľuboša 

Kačírka – priblížiť študentom jeho 

osobnosť 

Exkurzia do 

redakcie Kysuce 
02.05.2017 

Členky 

Žurnalistického krúžku 

Oboznámenie s činnosťou redakcie, 

s tvorbou novín a nadviazanie 

spolupráce s redakciou 

Vydanie časopisu 

GONg  
jún 2017 

Členovia 

Žurnalistického krúžku 

Finalizácia a tlač druhého čísla 

s prílohou o J.M.Hurbanovi 

Koordinátor pre charitatívnu činnosť 

Koordinátorka pre charitatívnu činnosť Mgr. Anna Krellová sa prostredníctvom 

rôznych projektov snažila viesť žiakov k prosociálnemu správaniu zameranému na pomoc 

iným ľuďom bez očakávania odmeny.  

Hlavnou úlohou koordinátorky pre školský rok 2016/2017, čo sa aj podarilo,  bolo 

pokračovať v spolupráci s Charitou sv. Gianny, Úniou nevidiacich v Čadci, Ústavom soc. 

služieb Slniečko v Oščadnici, so Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu-pallotínmi, 

Gymnáziom sv. Františka v Žiline, ktoré má patronát nad celoslovenskou kampaňou Červené 

stužky. Tento rok bol jubilejný desiaty ročník Valentínskeho predaja koláčov, preto bol 

obohatený o prednášky, súťaže napr. o najkrajšiu a najlepšiu tortu, tombolu... Po prvý raz si 

jednotlivé triedy hlavne prvých a druhých ročníkov pripravovali svoje vlastné stánky 

s koláčmi, čo sa stretlo s veľkým ohlasom. Zbierka Biela pastelka bola tento rok opäť 

úspešná, s vyzbieranou sumou 413 EUR sme v ŽSK skončili druhý. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Beseda s klientmi 

z ČENAKOLA. 

 

Exkurzia do 

Žakoviec 

10.10.2016 

 

 

 

27.10.2016 

Mgr. Anna Krellová, 

prvé a druhé ročníky. 

 

 

Mgr. Anna Krellová, 

Mgr. Gabriela 

Chalupková, I.D, I.E 

 

Cieľom podujatia bola protidrogová 

prevencia. 

 

 

Stretnutie s farárom M. Kuffom 

a návšteva Inštitútu Krista 

Veľkňaza, ktorý sa venuje ľuďom na 

okraji spoločnosti. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
obsah aktivity – zameranie 

Zbierka Biela 

pastelka 

 

 

 

 

 

 

 

Adopcia 

srdca(9.ročník) 

23.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

september 

– október 

2016 

Mgr. AnnaKrellová, 

zbierku robili študenti: 

Nikola Michalicová 

II.F, Dominika 

Súkeníková II.F, 

Alexandra Matáková 

II.E, Marek Kupka 

II.E, zbierky sa 

zúčastnila celá škola. 

Prvé a druhé ročníky 

Finančná zbierka pre Úniu 

nevidiacich a slabozrakých v Čadci, 

vyzbierala sa suma 413 EUR. 

 

 

 

 

 

Finančná zbierka na podporu 

vzdelania Mileny z Brazílie(200 

EUR na jeden rok), korešpondencia 

medzi Milenou a našimi študentmi. 

Program ku dňu 

Nevidiacich 

a slabozrakých 

v Čadci 

15.11.2016 
Mgr. Anna Krellová 

Výber študentov. 

V rámci spolupráce s Úniou 

nevidiacich a slabozrakých sme 

pripravili kultúrny program, ktorým 

sme im spríjemnili tento deň. 

Kampaň Červená 

stužka 

november 

– 01.12. 

2016 

Mgr. Anna Krellová,  

Katka Dominová, 

Rebeka Dominová, 

Benedikt Krížek 

V rámci tejto kampane sa konali 

prezentácie na tému HIV/AIDS pre 

prvé ročníky, Živá stužka , týždeň 

nosenia červenej stužky na celej 

škole. 

Mikuláš 

v Oščadnici 

v Ústave soc. 

starostlivosti 

Slniečko 

06.12.2016 

 

 

 

 

Mgr. Anna Krellová 

Výber žiakov, prvé 

a druhé ročníky 

V rámci spolupráce pripravujeme 

pre klientov ústavu program, 

mikulášske baličky so sladkosťami 

a hračky, ktoré priniesli do školy 

naši študenti, čím sa podporuje ich 

prosocialne správanie. 

Valentinský predaj 

koláčov 
13.0. 2016 

Mgr. Anna Krellová 

Celá škola, do pečenia 

sa tento rok zapojilo 

170 žiakov, hlavne 

prvých a druhých 

ročníkov. 

Pečenie a predaj koláčov v škole. 

Tohtoročný zisk z predaja bol 1 540 

EUR. Pri príležitosti desiateho 

ročníka Valentinského predaja 

koláčov sme pozvali vzácnych hostí, 

ktorí sa stretli s našimi študentmi na 

pripravených besedách-Mons. 

Ladislav Stromček-čadčiansky 

dekán, kaplán Jozef Lazový, kaplán 

Michal Melišík, riaditeľka Ústavu 

Slniečko v Oščadnici Jana 

Pukalíková, pracovníčky charity Eva 

Ondrušková, Katarína Melichačová 

a predsedníčka  Únie nevidiacich 

v Čadci Lýdia Oravcová. Zisk z 

predaja putoval hlavne pre našich 

študentov, ktorých rodiny sú 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 

Beseda s mladou 

rodinou 

z ČENAKOLA 

 

Výlet na Živčákovu 

v Turzovke 

23.03.2017 

 

 

 

09.05.2017 

Mgr. Anna Krellová 

I.F, I.G 

 

 

Mgr. Anna Krellová, 

Mgr. Jozef Lazový 

Už tradične tieto stretnutia s členmi 

Čenakola majú za cieľ prevenciu 

drogových a iných závislosti. 

 

Návšteva pútnického miesta, účasť 

na svätej omši. 

Koordinátor pre športové súťaže 

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

roku 2016/2017 uskutočňoval v súlade s naplánovanými aktivitami a športové súťaže boli 

prostriedkom, ako dať žiakom našej školy vyniknúť v športe  nielen vo svojich kluboch, ale aj 

úspešne reprezentovať školu na mnohých súťažiach.  

Úlohou koordinátora športových súťaží bolo zapájať do športových aktivít nielen 

žiakov, ale i pedagógov, rodičov a priateľov školy. Koordinátorovi pre športové súťaže 

v spolupráci s pani riaditeľkou Mgr. Ingrid Mikovčákovou sa poradilo zorganizovať 

cykloturistiku Gymo cyklotour 2016, na ktorej sa zúčastnilo okolo  180 žiakov našej školy. 

Popri žiakoch sa nenechali zahanbiť ani  pedagógovia, ktorí robili dozor a takto sa aktívne 

zapojili do športových aktivít. Uskutočnil sa aj volejbalový rozlúčkový zápas maturantov, kde 

nechýbali ani učitelia a rodičia. Výsledok potešil pedagógov, ktorí v dramatických zápasoch 

zúročili svoje dlhoročné skúsenosti (napr. Mgr. Pavol Olešňan, Mgr. Dušan Babušík, Mgr. 

Viera Bábelová ... ) a porazili maturantov. Celý turnaj sa niesol v priateľskom duchu a už sa 

tešíme na ďalší školský rok a budúcich maturantov. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Lyžovanie, 

snowbording 

Zimná 

sezóna 

Veľká 

Rača 

Oščadnica 

Mgr. Roman Ondruška 

V zimnom období organizujeme pre 

študentov našej školy zvýhodnené 

skupinové lyžovanie, snowbording. 

Žiaci majú možnosť zašportovať za 

viac ako priaznivé ceny+, mnohí to 

využívajú i na zdokonaľovanie 

v zimných športoch 

Prázdninový pobyt 

v Chorvátsku 

spojené so 

zdokonaľovaním 

plávania 

30.06. – 

09.07. 

2017 

Mgr. Dominika 

Vanáková  

Mgr. Lukáš Jurga 

Účastníci zájazdu: II.D 

– 21 žiakov 

Sx.A – 3 žiaci 

Plavecko  - relaxačný – poznávací 

pobyt pri mori v letovisku Baška 

Voda na Makarskej riviére 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Prázdninový pobyt 

v Chorvátsku 

spojené so 

zdokonaľovaním 

plávania 

11.08. – 

20.08. 

2017 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Anna Sekáčová 

Účastníci zájazdu: II.C  

– 19 žiakov 

Plavecko  - relaxačný – poznávací 

pobyt pri mori v letovisku Baška 

Voda na Makarskej riviére 

Prázdninový pobyt 

v Chorvátsku 

spojené so 

zdokonaľovaním 

plávania 

25.08. -

03.09. 

2017 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Slavomír Švancár 

Účastníci zájazdu: II.E 

– 19 žiakov 

Sx.A – 7 žiakov 

Plavecko  - relaxačný – poznávací 

pobyt pri mori v letovisku Baška 

Voda na Makarskej riviére 

 

Koordinátor pre školskú knižnicu 

Činnosť koordinátorky pre školskú knižnicu Mgr. Zuzany Strakovej bola aj 

v školskom roku 2016/2017 zameraná na rozšírenie záujmu žiakov o využívanie možností, 

ktoré knižnica ponúka.  

Prvoradým záujmom koordinátorky bolo dokončenie práce pri systematizácii 

knižničných jednotiek a sprevádzkovanie databázy žiakov. Priestory knižnice sa využívali 

nielen počas vyučovania ale aj v mimovyučovacom čase. V priebehu roka bola venovaná 

pozornosť rôznym podujatiam, pri ktorých bol zdôrazňovaný význam Roku čitateľskej 

gramotnosti, čítaniu s porozumením u žiakov rôznych ročníkov, no najmä u žiakov 

osemročného gymnázia. 

V spolupráci s vyučujúcimi PK SJL a UKL sa podarilo pripraviť zaujímavé podujatia: 

Škola ako tvorivá knižnica, 200. výročie narodenia J. M. Hurbana, Poobedie s knihou a 

hudbou. Koordinátorka sa zúčastnila konferencie a celoslovenského semináru, ktorý bol 

zameraný na vedenie povinných odborných evidencii školskej knižnice a na elektronizáciu 

školských knižníc. Priestory knižnice boli taktiež využívané aj na iné podujatia ako maturity 

alebo besedy, ktoré realizovala PK SJL. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Škola ako tvorivá 

knižnica 

24.10. 

2016 

Mgr. Eva Kubalová 

Mgr. Zuzana Straková 

Celá škola 

Dňa 24. októbra 2016 sme sa 

zúčastnili 12. ročníka 

celoslovenského projektu 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice“ na tému Vzájomné učenie 

sa žiakov vo dvojiciach alebo 

v malých skupinkách. Podujatie sa 

uskutočnilo pod názvom Škola ako 

tvorivá knižnica. Do projektu sa 

zapojili žiaci a učitelia z celej školy. 

Žiaci v malých skupinách sa snažili 

prezentovať svoje vedomosti, 

schopnosti, komunikačné a 

organizačné zručnosti v originálne 

pomenovaných študovniach, ako 

napríklad Goethe, Dialóg s knihou, 

Literatúra v žánroch, Študovňa 

poézie, Študovňa poviedok, 

U knihomoľa a iné.  

Do hodnotiaceho kola 

celoslovenského projektu postúpilo 

228 školských knižníc. Odborná 

komisia hodnotila projekt v troch 

kategóriách, pričom naša škola 

získala najvyšší počet bodov (150). 

Získali sme prvé miesto a Slovenská 

pedagogická knižnica nám venovala 

knižné publikácie v hodnote 500 eur. 

Prednes poézie a 

prózy 

07.02. 

2017 

Mgr. Zuzana Straková 

Mgr. Alena Nemcová 

Mgr. Alena Sabolová 

Martin Fonš, Agáta 

Kavalierová, Pr.A 

Zuzana Kyzeková, Te.A 

Milan Krajčír, Kr.A 

Dňa 07. 02. 2017 sa uskutočnilo 

školské kolo v prednese poézie 

a prózy pre žiakov osemročného 

gymnázia. Do okresného kola 

postúpili žiaci: 

- z kategórie poézia mladší 

žiaci: Martin Fonš 

- z kategórie próza mladší žiaci: 

Agáta Kavalierová 

- z kategórie próza starší žiaci: 

Zuzana Kyzeková. 
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Zuzana Kyzeková získala v okresnom 

kole 3. miesto.  

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Celoslovenský 

seminár  

16.03. 

2017 
Mgr. Zuzana Straková 

Dňa 16.03. 2017 sa v Podtatranskej 

knižnici v Poprade uskutočnil 

celoslovenský seminár zameraný na 

vedenie povinných odborných 

evidencii školskej knižnice a na 

elektronizáciu školských knižníc. Na 

seminári sa stretli knihovníci 

školských knižníc z celého 

Slovenska. Organizátorka, pani 

Cenigová, prednášala, ako správne 

pracovať s metodickými listami, 

evidenciou a elektronizáciou 

v knižniciach.  

Akadémia k 200. 

výročiu J. M. 

Hurbana  

29.03. 

2017 

Mgr. Eva Kubalová 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Mgr. Zuzana Straková 

učitelia a žiaci 

Gymnázia J. M. Hurbana 

Akadémia k 200. výročiu J. M. 

Hurbana bola vyvrcholením príprav 

a osláv nášho národovca. Akadémia 

niesla názov „Život zvoniaci činom v 

retrospektíve“. Akadémiu otvorila p. 

riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, 

a potom nasledoval krásny a bohatý 

program, ktorý si pripravili žiaci 

a učitelia nášho gymnázia. Hlavným 

koordinátorom celej práce bola 

profesorka Mgr. Eva Kubalová. 

Súčasťou akadémie bolo aj 

vyhodnotenie literárnych prác na 

tému „List Hurbanovi“. Ocenení 

neboli len žiaci z našej školy, ale 

zapojili sa aj žiaci z okolitých 

základných škôl.  

Poobedie s knihou 

a hudbou 

20.04. 

2017 

Mgr. Zuzana Straková 

Pr.A, Se.A 

Poobedie s knihou a hudbou sme 

zorganizovali v rámci krúžkovej 

činnosti a na základe zdôraznenia 

Roku čitateľskej gramotnosti. Žiaci si 

priniesli svoje najobľúbenejšie knihy, 

z ktorých čítali rôzne úryvky svojim 

spolužiakom a rozprávali prečo práve 

táto kniha je „najlepšia“. Niektorí 

žiaci si vybrali publikácie, ktoré boli 
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aj sfilmované. V takomto prípade 

zdôrazňovali fakty, prečo by si film 

nepozreli, ale opäť by radšej 

navštívili knižnicu alebo si knihu 

dokonca radšej kúpili.  

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Medzinárodná 

konferencia  

04.05. 

2017 

Mgr. Eva Kubalová 

Mgr. Zuzana Straková 

Dňa 04.05. 2017 sa uskutočnil  11. 

ročník medzinárodnej konferencie 

Školskej knižnice. Na tejto 

konferencii predniesla svoj príspevok 

k Roku čitateľskej gramotnosti Mgr. 

Eva Kubalová. Zároveň v ňom 

stručne charakterizovala vecný popis 

oceneného podujatia v rámci 

celoslovenského projektu 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice“.  

 

 

 

Školský internát 
 

Školský internát pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana je výchovné a vzdelávacie 

zariadenie na výchovu v čase mimo vyučovania, ktoré zabezpečuje žiakom výchovnú a 

vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti 

cieľavedome a plánovite zabezpečujeme kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými 

činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny a plníme úlohy dlhodobého 

charakteru, ktoré sa pružne prispôsobujú veku a štruktúre ubytovaných žiakov. Ponúkame 

podmienky blízke domovu žiakov; v maximálne možnej miere rešpektujeme názor rodičov na 

výchovu a dianie v školskom internáte. 

V školskom roku 2016/2017 bolo prihlásených stodva žiakov a počas školského roka sa 

priebežne vyskytli zmeny v počte ubytovaných žiakov. Z prihlásených žiakov sme vytvorili 

štyri výchovné skupiny.  

 

1. výchovná skupina- 1.  ročník – 20 žiakov 

Vychovávateľka: Ing. Júlia Brázdilová 

2. výchovná skupina -  2. ročník – 20 žiakov 

Vedúca vychovávateľka: Mgr. Dana Bazelidesová 

3. výchovná skupina -  3. 4. ročník – 27 žiakov 

Vychovávateľka: Bc. Anna Smolková 

4. výchovná skupina -  4. 5. ročník – 28 žiakov 
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Vychovávateľka: PhDr. Zdenka Straková 

 

Počas školského roka sme so žiakmi neriešili žiadne závažné výchovné opatrenia. Úlohy 

vychádzajúc z ročného plánu rozpracovaných na jednotlivé mesiace sme sa snažili plniť 

priebežne. Hospitačná činnosť sa počas školského roka zameriavala hlavne na plnenie úloh 

výchovných skupín, pozorovanie činnosti v skupine ako aj samoobslužné činnosti, kontrola 

pedagogickej dokumentácie (denník výchovnej skupiny, osobný spis žiaka a pod.). 

Zasadnutia vychovávateľov sa v tomto školskom roku konali štyrikrát, na ktorých sa 

hodnotila práca žiakov, výchovno-vzdelávacie výsledky ako i úspechy, neúspechy správanie 

žiakov a ich aktivity. 

 

 

REALIZOVANÉ, ÚLOHY, AKTIVITY, PROJEKTY a EXKURZIE  

 v školskom roku 2016/2017  

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Spoznaj mesto, v 

ktorom študuješ 
20.09.2016 

Ing. Júlia Brázdilová 

všetci žiaci  1.VS 

Oboznámenie žiakov s mestom 

Čadca, v ktorom žiaci študujú. 

Finančná 

gramotnosť 

 

 

26.09.2016 

Bc. Anna Smolková 

Mešková Jana, 

Martinčeková 

Dominika, 4.roč., 

Koleková Zuzana, Tichá 

Janka, -3.roč. 

Prednáška s odborníčkou, 

finančnou poradkyňou – práca 

s financiami. 

Päťročnica- 

program pre žiakov 

I. ročníkov 

 

27.09.2016 

PhDr. Zdenka Straková 

Gabriela Murínová, 

Katarína Žiačková, 

Veronika Benková-

5.roč., Natália Mária 

Krasňanová-4.roč.+žiaci 

1VS 

Prezentácia žiakov 5. ročníkov- 

rozvoj empatie, rozprávanie 

žiakov ako využívať voľný čas 

v školskom internáte. 

Potulky mestom 28.09.2016 

Mgr. Dana 

Bazelidesová- všetci 

žiaci 2. roč. 

Vychádzka do mesta 

spoznávanie najdôležitejších 

inštitúcií, orientácia v meste. 

Zásady požiarnej 

ochrany 
05.10.16 

Mgr. Dana Bazelidesová 

–všetci prítomní žiaci 

všetkých VS 

Prednáška s odborníčkou – 

základné informácie požiarnej 

ochrany. 

Z tmy do svetla-

závislosť medzi 

nami 

 

11.10. 2016 

PhDr. Zdenka Straková 

Kadašová-5.roč., 

Brišová Silvia, 

Hrončeková Gabriela 

3.roč. 

Svedectvo o závislostiach 

mladých ľudí z komunity 

Čenakolo. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Hudobné 

popoludnie so 

seniormi  

12.10.2016 

PhDr. Zdenka Straková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Hrebíčková Lívia, 

Murínová Gabriela, 

Kršák Martin -5.roč., 

Súkeníková Dominika, 

MikolajčíkováVanesa-

2.roč., Pechová 

Alexandra Anna, 

Jakubíková Soňa, 

Randová Viktória, 

Péteriová Jasmin, 

Srogoňová Klára, 

Zanamenáková Paulína -

1.roč. 

 

Naši žiaci spríjemnili popoludnie 

seniorom hudobným pásmom. 

Abeceda dentálnej 

hygieny 
13.10.2016 

PhDr. Zdenka Straková 

Nagy Matúš-5.roč., 

Ďatko Maroš, 

Kurňavková Simona-

2.roč. 

Starostlivosť o zdravie, chrup, 

základné informácie o ústnej 

hygiene. 

Ekoprogram 

19.10.2016 – 

po celý 

školský rok 

Bc. Anna Smolková 

Kyseľová Jessica Nicol-

3. roč., Kubisová 

Kristína – 2. roč., 

Oravcová Silvia –1.roč., 

Kapitulčin Martin -

5.roč. 

Vytvorenie ekohliadok, ktoré 

dostali za úlohu kontrolovať 

separovanie na chodbách 

školského internátu počas 

školského roka. 

Imatrikulácie  20.10.2016 

Všetky vychovávateľky 

Všetci žiaci 1. roč, + 

žiaci všetkých VS 

Privítanie žiakov 1.ročníkov –

rôzne súťaže, scénky . 

Halloween 25.10.16 

Všetky vychovávateľky  

Kyseľová Jessica Nicol, 

Kráľová Alžbeta-3VS, 

Kukučková Rebeka, 

Cingelová Paulína, 

Kysucká Veronika, 

Mikolajčíková Vanesa-

2.VS 

Pechová Alexandra 

Anna, Janíková Petra-

1.VS 

Pripravené súťaže, scénky, 

disko-párty a ďalšie aktivity boli 

zamerané na rozvoj zručností, 

kreativitu (výroba masiek). 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Čitateľská 

gramotnosť 
26.10.2016 

Mgr. Dana Bazelidesová 

Jakubíková, Kytašová-

1.VS, Kaštanová 

Barbora, Michalicová 

Nikola-2VS, Koleková 

Zuznana, Tichá Janka-

3VS, Mikulová Ivana, 

Rybáriková Alexandra-

4VS 

Zábavnými formami práce bol 

podporený  u žiakov vzťah ku 

knihe, školskej knižnici, 

k čítaniu a poznávaniu nového. 

Literárny večer 02.11.2016 

Bc. Anna Smolková 

Targošová Romana-

3.roč., Mešková Jana, 

Dubec Branislav, 

Surovčík Matúš- 4.roč. 

Prednáška – Na západe nič 

nového, rozbor diela. 

Slovenská kuchyňa 09.11.2016 

PhDr. Zdenka Straková 

+ všetky 

vychovávateľky 

Oravcová Silvia-1VS, 

Žičicová Veronika-2VS, 

Hrončeková Gabriela-

3VS 

Krasňanová Natália 

Mária-4VS 

Aktivity zamerané na rozvoj 

manuálnych zručností, získanie 

vedomosti o zdravom stravovaní, 

príjem – výdaj energie. 

Diabetes Mellitus 14.11. 2016 

Ing. Júlia Brázdilová 

všetci žiaci  1.VS, 

Pechová Alexandra 

Anna, Randová 

Viktória-1.roč. 

Prednáška o chorobe Cukrovka- 

prevencia, prvá pomoc. 

Projekt finančnej 

gramotnosti 
15.11.2016 

Mgr. Dana 

Bazelidesová,  

Struhár Adam, 

Cingelová Paulína  

2.roč. 

Prezentácia žiakov gymnázia -  

základné informácie o financiách, 

vyhodnotenie dotazníka, ktorým 

sa zisťovala úroveň finančnej 

gramotnosti u našich žiakov. 

Spoznávaj 

Slovensko 
15.11.2016 

Mgr. Dana Bazelidesová 

+ všetky 

vychovávateľky 

Vedomostná súťaž výchovných 

skupín v spoznávaní Slovenska. 
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Oravcová Silvia, 

Jakubíková Soňa-1VS, 

Šimko Mrtin, Struhár 

Adam- 2VS, Kyrcová 

Adriana, Brišová Silvia-

3VS, Mikulová Ivana, 

Rybáriková Alexandra-

4VS 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Deň otvorených 

dverí 
25.11.2016 

Mgr. Dana Bazelidesová 

Vokel Eduard- 4.roč.,  

Cingelová Paulína -

2.roč., 

Kyseľová Jessica Nicol- 

3roč. 

Sprevádzanie žiakov, rodičov, 

priateľov školy po priestoroch 

internátu a oboznámenie ich so 

základnými informácia chodu 

školského internátu. 

Lampióny šťastia 29.11.2016 

Mgr. Dana Bazelidesová 

Ing. Júlia Brázdilová 

žiaci všetkých VS. – 

Kyseľová Jessica Nicol- 

3 roč., Šimko Martin-

2.roč. 

Tradičná akcia, pri ktorej žiaci 

vypúšťali lampióny šťastia, 

priania a želania. 

Jašíkové Kysuce 01.12.2016 

PhDr. Zdenka Straková 

Kadašová Martina -

5.roč., Koleková 

Zuzana, Tichá Janka, 

Kyseľová Jessica Nicol 

-3.roč. 

Akcia zameraná na uvedomenie  

si, že literatúra cibrí náš jazyk 

i našu kultúru. 

Mikuláš 06.12.2016 

Všetky vychovávateľky 

Kapitulčin Martin, 

Žiačková Katarína, 

Murínová Gabriela -

5.roč. 

Žiaci vyšších ročníkov pripravili 

pre spolubývajúcich program 

spojený s hrami, zábavou, 

rozdávaním darčekov. 

Ľudské práva 08.12.2016 

Všetky vychovávateľky 

Znamenáková Paulína -

1VS, 

Kukučková Rebeka-

2VS, 

Targošová Romana -

3VS,  

Murínová Gabriela -

4VS 

Prezentácia spojená s diskusiou 

o medzinárodnom dni ľudských 

práv. 

Pečenie a zdobenie 

perníkov 

09.12.2016    

19.12.2016      

Mgr. Dana Bazelidesová 

Bc. Anna Smolková 

Aktivita zameraná na rozvoj 

zručnosti – zdobenie perníkov, a 
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19.12. 2016 Ing. Júlia Brázdilová 

dievčatá z 1VS, 2VS 

a 3VS -Janíková Petra -

1.roč., Kukučková 

Rebeka-2.roč., 

Lamošová Mária-3.roč. 

upevňovanie tímovej práce.  

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Beseda 

s gynekologičkou 
14.12.2016 

Ing. Júlia Brázdilová 

1.VS, dievčatá z 2VS 

a 3VS -Znamenáková 

Paulína -1.roč., 

Kukučková Rebeka -

2.roč., Hrončeková 

Gabriela, Lišková Petra-

3.roč. 

Odborná beseda na tému 

Prevencia, prvá prehliadka 

u gynekológa, antikoncepcia, 

rady do života z praxe. 

Vianočná besiedka 20.12.2016 

Mgr. Dana Bazelidesová 

– všetci žiaci 2VS  

(Šimko Martin, 

Kukučková Rebeka-

2.roč. 

Vianočné posedenie sprevádzala 

príjemná atmosféra, počúvanie 

vianočných piesní, obdarúvanie 

spolubývajúcich darčekmi. 

Čakanie na Vianoce 20.12.2017 

PhDr. Zdenka Straková 

Benková Veronika, 

Hrebíčková Lívia -5.roč. 

Bc. Anna Smolková 

Duchová Hana, 

Lamošová Mária -3.roč. 

Príprava vianočného posedenia, 

oboznámenie sa s vianočnými 

zvyky a obyčajmi. 

Vianočná besiedka, 

vianočný punč 
21.12.2016 

Ing. Júlia Brázdilová 

Pechová Alexandra 

Anna, Janíková Petra, 

Jakubíková Soňa, 

Brontvajová Vanesa – 1. 

roč. 

Vianočné posedenie žiakov 

spojené s rozdávaním 

vianočných darčekov- aktívne 

zapojenie sa do spoločnej 

aktivity. 

Novoročné 

predsavzatia 
10.01.2017 

Mgr. Dana Bazelidesová 

Kukučková Rebeka, 

Kubisová Kristína, 

Capková Michaela, 

2.roč. 

Aktivita zameraná na osvojenie 

si schopnosti povedať svoje 

osobné predsavzatia pred 

kolektívom. 

Novoročný koncert 19.01.2017 

Mgr. Dana Bazelidesová  

Ing. Júlia Brázdilová 

Dubcová Simona-3.roč., 

Príjemnú atmosféru 

Novoročného koncertu 

sprevádzali výborné výkony 
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Hrebíčková Lívia -

5.roč., 

Murínová Gabriela-

5.roč.,  Škerdová Diana-

5.roč., Mikolajčíková 

Vanesa -2.roč., 

Súkeníková Dominika -

2.roč. 

talentovaných žiakov. Vytvorili 

tak kúzlo zimného večera so 

želaním všetkého dobrého 

v novom roku.  

Starostlivosť o pleť 24.01.2017 
PhDr. Zdenka Straková 

Škerdová Diana-5.roč. 

Top 5 krokov starostlivosti 

o pleť v zimnom období.   

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Športové 

popoludnie 
26.01.2017 

Všetky vychovávateľky 

Hallo Šimon -5.roč., 

Šimko Martin -2.roč., 

Adamusová Sandra-

1.roč., Brišová Silvia 

3.roč., Beduš  Matej -

4.roč.   

Aktivity zamerané na rozvoj 

športového talentu žiakov – 

realizácia rôznych športových 

súťaží.  

Šikanovania 30.01.2017 

Bc. Anna Smolková 

Lamošová Mária, Tichá 

Janka, Prická Sarah, 

Koleková Zuzana, 

Vrábová Klaudia-3.roč. 

Prednáška na tému: Šikanovanie 

Rozhovor, skúsenosti zo života 

žiakov. 

Migrácia –akou 

cestou? 
07.02.2017 

PhDr. Zdenka Straková 

Ježík Andrej, Vokel 

Eduard -4.roč. 

Aktivita zameraná na rozvoj 

schopností diskutovať, 

prezentovať, konštruktívne 

argumentovať na aktuálnu tému.  

Valentín- pečenie 

zdobenie koláčov 
14.02.2017 

Všetky vychovávateľky 

Krasňanová Natália 

Mária, Dašková 

Katarína-4.roč. 

Posedenie v kolektíve, prednes 

krátkych literárnych diel, 

ochutnávka žiakmi pripravených 

koláčov . 

Stretnutie so 

spisovateľom- 

Tomášom 

Urbaníkom 

 

15.02.2017 

Všetky vychovávateľky 

Kyseľová Jessica Nicol, 

Targošová Romana- 

3.roč. 

Spisovateľ žiakom priblížil 

knižné novinky. 

Rozbor diela „Láska je fuška“ 

 

Plesové líčenie 15.02.2017 

Všetky vychovávateľky 

Všetci žiaci VS- Prická 

Sarah, 3.roč., Kytašová 

Barbora- 1.roč., 

Kukučková Rebeka-

Aktivita pre žiakov zameraná na 

podporu a rozvoj vzťahu k móde, 

líčeniu. Ukážka večerného 

líčenia, najnovšie trendy na 

stužkovú slávnosť, ples a pod. 
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2.roč. 

Guľovanie 22.02.2017 

Bc. Anna Smolková 

Beduš Matej, Surovčák 

Matúš-4.roč. 

Spoločná akcia žiakov pred ŠI 

zameraná na zimné hry a 

upevňovanie kolektívu. 

Zdravá výživa- 

Talianska kuchyňa 
23.02.2017 

Všetky vychovávateľky 

PhDr. Zdenka Straková 

Vokel Eduard-4.roč.,  

Prická Sarah-3.roč., 

Oravcová Silvia-1.roč.,  

Cingelová Paulína-

2.roč. 

Súťaž žiakov vo varení 

Talianskeho jedla zameraná na  

prehlbovanie zručnosti vo varení 

a vzťahu k vareniu, estetiku - 

úprava jedla na tanieri, 

servírovanie a pod. 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Ja a moja kniha 07.03.2017 

Mgr. Dana 

Bazelidesová– všetci 

žiaci 2 VS, 

Ďatko Maroš, 

VárošováVanesa-2.roč. 

Rozhovor na tému: Ja a moja 

kniha. Žiaci uviedli, že pre 

niektorých  je to neoddeliteľná 

súčasť povinného čítania 

a učenia sa,  pre iných, aj čas na 

oddych. 

 

Literatúra na 

časovej osi 
08.03.2017 

PhDr. Zdenka Straková 

Nagy Matúš-5.roč. 

Aktivita zameraná na rozvoj  

IKT zručností a podporu 

spolupráce medzi žiakmi 

maturitných ročníkov,  

Potulky 

Portugalskom 
09.03.201 

Ing. Júlia Brázdilová 

-všetci žiaci 1VS 

Randová Viktória, 

Srogoňová Klára 

Pekný Adam-1.roč. 

Rozvíjať u žiakov vzťah 

k cestovaniu, výhody, nevýhody 

cestovania rozhovory, ukážky  

Portugalska. 

Tradície Veľkej 

noci 
10.03.2017 

Všetky vychovávateľky 

Benková Veronika-

5.roč.,  

Teplanská Adriana– 

4.roč.,  

Lišková Petra-3.roč., 

Mikolajčíková Vanesa -

2.roč. 

Marková Patrícia-1.roč. 

Aktivita zameraná na 

oboznámenie sa s regionálnymi 

tradíciami a zvykmi, 

upevňovanie kultúrnych tradícií.  

Kniha priateľ 

človeka 

13.03.2017 

20.03.2017 

PhDr. Zdenka Straková-

všetci žiaci 4VS- 

Rybáriková Alexandra-

Diskusia o obľúbených knihách, 

vďaka čomu sa žiaci navzájom 

motivovali k čítaniu a láske ku 
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4.roč. 

Ing. Júlia Brázdilová-

všetci žiaci 1VS –  

Gancarčíková Simona-

1.roč. 

knihám. Žiaci zostavili rebríček 

TOP 10 najčítanejších kníh. 

Extrémizmus 15.03.2017 

Bc. Anna Smolková 

Targošová Roman-

3.roč. 

Beseda na tému: Extrémizmus 

spojená s diskusiou a vlastnými 

postrehmi žiakov. 

Nový dizajn 

knižnice 
23.03.2017 

PhDr. Zdenka Straková-

Kukučková Rebeka 

Mikolajčíková Vanesa-

2.roč. 

Vybraní žiaci  v spolupráci 

s PhDr. Zdenkou Strakovou sa 

svojpomocne podujali skrášliť 

dizajn internátnej knižnice.  

 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Beseda 

s odborníkom: 

„Základy 

finančného 

vzdelania“ 

 

28.03.2017 

Mgr. Dana 

Bazelidesová- všetci 

žiaci 2VS- Struhár 

Adam, Mikolajčíková 

Vanesa, Šimko Martin-

2.roč. 

Beseda s odborníkom – 

podnikanie, podnikateľské 

zručnosti, zisky. 

Získavanie  týchto vlastností a 

vedomostí uľahčí a zjednoduší 

štart podnikania. 

 

Zábavno-súťažný 

večer o literatúre 
28.03.2017 

Všetky vychovávateľky- 

Mgr. Dana Bazelidesová 

- všetci žiaci VS 

Mikulová Ivana, 

Rybáriková Alexandra-

4.roč. 

Zábavno-súťaživá forma akou 

sme sa rozhodli prehlbovať 

vedomosti o literatúre u žiakov. 

Spomienky na J. M. 

Hurbana 
29.03.2017 

Mgr. Dana Bazelidesová 

Ing. Júlia Brázdilová-

všetci žiaci VS 

Janíková  Petra-1.roč., 

Stoláriková Terézia-

2.roč.  

Slávnostná akadémia pri 

príležitosti 200. výročia 

narodenia J.M. Hurbana- žiaci si 

pripravili krátky divadelný a 

hudobný program. 

Zdravý životný štýl  03.04.2017 

Ing. Júlia Brázdilová-

všetci žiaci 1VS- 

Marková Patrícia,  

Brišák Pavol-1.roč. 

Odborný výklad na tému 

nadváha.  

Význam dodržiavania zásad 

zdravej výživy. 

Bezpečnosť v 

prírode 
05.04.2017 

Všetky vychovávateľky 

Žiaci VS 

Oravcová Silvia-1.roč, 

 

Žiaci sa učili relaxovať v prírode 

s dôrazom na bezpečnosť, ale aj 
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Súkeníková Dominika-

2.roč.,  

Dubcová Simona-3.roč., 

Dubec Branislav-4.roč., 

Hallo Šimon-5.roč. 

na ochranu prírody. 

Dni Zeme 06.04.2017 

Ing. Júlia Brázdilová-

všetci žiaci 1 VS  

Pavlíková Mária, 

Bulandová Kristína-

1.roč. 

Žiaci sa učili formovať pozitívny 

vzťah k prírode, k jej ochrane 

a pri tejto príležitosti 

poupratovali okolie internátu. 

Príroda a Ty 11.04.2017 

Mgr. Dana Bazelidesová 

–všetci žiaci VS 

 Ďatko, Maroš, 

Šimko Martin -2 roč. 

Zábavnou súťažnou formou sa 

žiaci snažili osvojiť čo najviac 

vedomosti o prírode. 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Beseda: Ekológia 25.04.2014 

Bc. Anna Smolková 

Kucharíková Zuzana, 

Kráľová Alžbeta-3.roč. 

Prednáška spojená s diskusiou, 

zameraná na ochranu životného 

prostredia. 

 

EKOPROGRAM 

Stretnutie hliadok 

25.04.2014 

Bc. Anna Smolková 

Tichá Janka-3.roč.,  

Kubisová Kristína-

2.roč.,  

Kyseľová Jessica Nicol-

3.roč. 

Koncoročné zhodnotenie 

činnosti hliadok, spracovanie ich 

návrhov a pripomienok, ktoré by 

sa mohli realizovať budúci 

školský rok. 

Cestoviny na rôzne 

spôsoby 
26.04.2017 

Všetky vychovávateľky- 

PhDr. Z. Straková- žiaci 

všetkých VS 

Gancarčíková Simona, 

Pekný Adam – 1.roč. 

Súťaž vo varení, zameraná na 

prehlbovanie zručností žiakov vo 

varení a vytvorenie vzťahu 

k vareniu. 

Odborná prednáška 

na tému: Prevencia 

výživou 

16.05.2017 

PhDr. Z. Straková – 

všetci žiaci VS- G. 

Murínová Gabriela -

5.roč., Hrončeková 

Gabriela-3.roč. 

Žiakom boli poskytnuté základné 

informácie o zdravej výžive, 

obezite, anorexii, bulimínii, 

bigorexii a pod. 

Osobnosti športu 16.05.2017 

Všetky vychovávateľky- 

Mgr. Dana 

Bazelidesová- žiaci VS 

Majsniarová Anna 

Blahut Matúš- 4.roč. 

Zábavnou a súťažnou formou 

žiaci spoznávali vrcholových 

športovcov. 

Netradičné hry pred 

školským 
17.05.2017 

Všetky vychovávateľky-

všetci žiaci VS 

Aktivity zamerané na podporu 

správneho využívania voľného 
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internátom Struhár Adam-2.roč., 

Pekný Adam- 1.roč., 

Brišová Silvia-3.roč. 

času formou relaxačných hier. 

Prednáška na tému: 

Podnikateľské 

zručnosti 

08.06.2017 

Ing. Júlia Brázdilová- 

všetci žiaci 1VS  

Kytašová Barbora 

Randová Viktória-1.roč. 

Prednáškou si žiaci mohli  

prehĺbiť a rozšíriť vedomosti 

o podnikateľskom pláne 

a podnikateľskom prostredí na 

Slovensku. 

Milionár 11.06.2017 

Všetky vychovávateľky-  

žiaci všetkých VS 

 Dubec Branislav-4.roč., 

Lišková Petra-3.roč., 

Kyrcová Adriana-3.roč.  

Skvelá zábava podľa známej 

televízie, pripravená žiakmi 

vyšších ročníkov o všeobecnom 

prehľade. 

 

 

 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 
dátum 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení  
obsah aktivity – zameranie 

Opekačka v prírode 26.06.2017 

Všetky vychovávateľky-  

žiaci VS 

Lamošová Mária-3.roč., 

Várošová Vanesa-2.roč. 

Spoločná rozlúčka v prírode pri 

opekaní. Krásne spoločné chvíle 

v prírode s gitarou a pesničkami 

Vychádzka do 

mesta 
27.06.2017 

Všetky vychovávateľky-  

žiaci VS-  

Kysucká Veronika-

2.roč., Oravcová Silvia-

1.roč.,   

Kráľová Alžbeta-3.roč. 

Žiaci mali možnosť spoznávať 

večernú Čadcu a zároveň sa 

utužili vzťahy v kolektíve. 

 

Väčšinu internátnych aktivít vychovávateľky organizujú, prispôsobujú a upravujú podľa 

zloženia žiakov v skupine so zreteľom na ich schopnosti a záujmy. V tomto školskom roku 

sme sa najviac venovali čitateľskej gramotnosti, ekológií, športovým, vedomostným 

a zábavným súťažiam, aby sme žiakov naučili racionálne využívať svoje schopnosti, 

zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Zorganizovanie brigád – úprava okolia ŠI priebežne podľa 

potreby – nie vždy sa žiakom podarí zúčastniť pre veľký výskyt alergií. 

 

 Vo svojej činnosti uplatňovali tvorivo-humanitný model výchovy, v centre pozornosti 

ktorého bol žiak s jeho potrebami a záujmami, ale aj s vedomím zodpovednosti za svoj 

vlastný rozvoj. Rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov s orientáciou na rozvoj ich osobnosti, s 

cieľom pripraviť ich na aktívny život v otvorenej informačnej a multikultúrnej spoločnosti. 
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Iné  

Rôznorodé aktivity školy za uplynulý školský rok boli prezentované v 16. ročníku 

Ročenky Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (šéfredaktorka Mgr. Ingrid Mikovčáková, 

technické spracovanie PaedDr. Anna Zeljenková), v kalendári školy (zostavila riaditeľka 

školy Mgr. Ingrid Mikovčáková v spolupráci s PaedDr. Annou Zeljenkovou 

a vydavateľstvom MAGMA), v školskom časopise Gong (Mgr. Alena Nemcová) i na 

webovom sídle školy (Ing. Alexander Kubáni). Škola vďaka podpore Neziskovej organizácie 

pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pripravila nové propagačné materiály 

(fotogaléria riaditeľov školy od roku 1948-2014, banery, magnetické záložky, odznaky, 

zborník), ktoré boli použité na prezentovanie 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 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b vyhlášky) 

 

Gymnázium – 4-ročné štúdium 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 3 81 0 3 82 0 

II. 
3 

83 0 
3 

82 0 

III 
3 

78 0 
3 

78 0 

IV. 
3 

89 0 
3 

89 0 

Spolu 12 331 0 12 331 0 

 

 

 

Gymnázium – 5-ročné bilingválne štúdium 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 2 59 0 2 57 0 

II. 2 61 0 2 60 0 

III 2 60 0 2 60 0 

IV. 2 57 0 2 57 0 

V. 2 54 0 2 54 0 

Spolu 10 291 0 10 288 0 
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Gymnázium – 8 ročné štúdium 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 1 25 0 1 25 0 

II. 1 27 0 1 27 0 

III 1 17 0 1 17 0 

IV 1 15 0 1 15 0 

V. 1 20 0 1 20 0 

VI. 1 17 0 1 17 0 

VII. 1 16 0 1 16 0 

VIII. 0 0 0 0 0 0 

Spolu 7 137 0 7 137 0 

 

 

 

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 

prihlásených 

žiakov 

Počet 

žiakov, ktorí 

konali 

prijímaciu 

skúšku 

 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijímacom 

konaní 

 

Počet 

prijatých  

žiakov 

 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

I. ročníka OG 28 28 28 28 - 

I. ročníka  4G 121 101 74 74 20 

I. ročníka 

slov.-ang. 

biling. sekcie 

149 138 138 56 - 
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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 2016/2017: 

• IV. C, IV. D, IV. E 

• IV. F., IV. G - 1. vyučovací jazyk (SJL), 2. vyučovací jazyk (ANJ C1) 

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

Prehľad o externej časti maturitnej skúšky 

Predmet 

Počet žiakov 

prihlásených na MS 

spolu 

(PFIČ, EČ a ÚFIČ) 

Z toho: počet žiakov, 

ktorí konali externú 

časť MS 

Počet prihlásených žiakov na MS: 200 165 

slovenský jazyk a literatúra 145 145 

anglický jazyk C1 57 57 

anglický jazyk B2 88 88 

nemecký jazyk B2 10 1 

nemecký jazyk B1 5 0 

matematika 48 48 

Externá časť MS: 

PREDMET 

Počet 

prihlásených 

na MS 

Z toho písalo 

EČMS 

Priemerná 

úspešnosť % 

Priemerný 

percentil školy  

slovenský jazyk a 

literatúra 
145 145 74,7 57,6 

anglický jazyk C1 57 57 66,7 65,7 

anglický jazyk B2 88 88 65,6 68,4 

nemecký jazyk B2 1 1 36,7 59,6 

matematika 48 48 54,0 45,9 
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Prehľad o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky: 

Predmet 
Počet žiakov, ktorí konali písomnú 

formu internej časti  MS 

slovenský jazyk a literatúra 145 

anglický jazyk C1 57 

anglický jazyk B2 88 

nemecký jazyk B2 1 

Prehľad o ústnej forme MS 

Ústnu formu IČMS v riadnom termíne konali:   200 

                                                                nekonali :  0  

 

Predmety v povinnej MS: 

 

PREDMET PRIEMER 

anglický jazyk B2 2,10 

anglický jazyk C1 1,68 

biológia 1,41 

biológia v ANJ 1,14 

dejepis 1,5 

dejepis v ANJ 1,36 

francúzsky jazyk 1,5 

fyzika 2,125 

geografia v ANJ 1,91 

chémia 1,625 

chémia v ANJ 1,00 

informatika 1,125 

informatika v ANJ 1,6 

matematika 1,62 

matematika v ANJ 1,95 

nemecký jazyk 1,47 

občianska náuka 1,71 

občianska náuka v ANJ 1,00 

ruský jazyk 1,00 

slovenský jazyk a literatúra 1,71 

umenie a kultúra 1,00 
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Predmety dobrovoľnej MS: 

PREDMET PRIEMER 

francúzsky jazyk 1,33 

Priemerný prospech  povinných predmetov ÚFIČ MS : 1,50 

Priemerný prospech  dobrovoľných predmetov ÚFIČ MS : 1,33 

V riadnom termíne neprospeli  - EČ: 1 žiačka (MAT) 

ŠMK povolila opravnú EČ MS v mimoriadnom termíne (1) september 2017. 

 

Spolu v septembri zmaturoval 1 žiačka. 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2016/2017    (§2 ods.1 písm. f 

vyhlášky) 

 

Gymnázium 

 

 

 

 

 

Trieda Študijný odbor, zameranie Učebný pán 

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

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

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  2015-7846/10840:1-10B0 

Tercia  A 7902 J  ISCED 2A 

Kvarta A 7902 J  ISCED 2A 

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

Sexta A 7902 5  2015-7846/10840:1-10B0 

Septima  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 2015-7846/10840:1-10B0 

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) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

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

      

Stredná škola Počet Školský internát Počet 

zamestnanci  SŠ 71 
zamestnanci školského 

internátu 
7 

Z toho PZ 56 Z toho PZ 4 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 56 - kvalifikovaní 4 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ 15 Z toho NZ 2 

Z počtu NZ  Z počtu NZ 0 

- upratovačky 8 - upratovačky 2 

- údržbár 2 - pomocná vychovávateľka 1 

- školník-údržbár 1 Školská  jedáleň  

- THP 4 zamestnanci -spolu 10 

Spolu počet zamestnancov  

SŠ + ŠI + ŠJ 
88 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
60 

 

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

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia – Príloha 3  

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

-  - - 0 

 

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

vyhlášky) v školskom roku 2016/2017 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Počet 

vzdelávaní 

Priebeh vzdelávania/ počet 

ukončené pokračujúce 

Adaptačné vzdelávanie 5 5 4 - 

Aktualizačné vzdelávanie 17 31 31 - 

Inovačné vzdelávanie - - - - 

Špecializačné vzdelávanie - - - - 

Funkčné vzdelávanie 1 1 1 - 

Funkčné vzdelávanie 

inovačné 
- - - - 

Kvalifikačné vzdelávanie 2 - 2 - 

Absolvované štúdium v 

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

kontinuálneho 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 Akadémia @ vapac 

Deň otvorených dverí pre bilingválne štúdium SCIO testovanie 

Krajské kolo olympiády ANJ Svetový deň pohybu - Aerobik maratón 

Študentský ples - Galavečer Svetový deň životného prostredia 

Imatrikulácia pre prvákov 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a 

ohrozovaniu s drogami 

Halloween Party na školskom internáte Kampaň „Červené stužky“ 

Stužkové slávnosti Deň narcisov 

Mikulášska nádielka Biela pastelka 

Mikulášska akcia v ústave sociálnych služieb 

v Oščadnici 

Okresné a krajské kolá vedomostných 

a športových súťaží organizované CVČ v Čadci 

a v Žiline, SOČ 

Vianočné trhy Európsky týždeň boja proti rakovine 

Christmas Party Svetový deň zdravia 

Novoročný koncert 2017 Týždeň duševného zdravia 

Tradičný ples gymnázia Svetový deň bez tabaku – kampaň Stop fajčeniu 

Valentínsky predaj koláčov  

Besedy, prednášky odborníkov z iných inštitúcií 

(Kysucká Knižnica, Kysucké múzeum, 

Kysucká galéria, Dom kultúry, Osvetové 

stredisko, CVČ, Matica slovenská v Martine, 

Okresný súd a pod.) 

Valentínska pošta Medzinárodný deň školských knižníc 

Deň študentov netradične Týždeň vedy a techniky 

Deň učiteľov Krajský študentský parlament 

1.apríl očami našich žiakov Medzinárodný týždeň bezpečnosti na cestách 

Deň detí 
Filmové festivaly Etnofilm, Naturafilmy, 

Palárikova Raková – laická porota študentov 

Noc v škole Ideálny zamestnávateľ 

Cyklotour Gymo 2016 
Informačný deň pre mladých – dobrovoľníctvo: 

workshop s dobrovoľníkmi - KERIC 

Koncerty školského speváckeho krúžku 

„Radosť“ 
Adopcia srdca 

Ekohliadky Študentská  kvapka krvi 

ČADMUN Valentínska kvapka krvi  
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola 

zapojila 

Tematické exkurzie Deň Zeme – pomôž svojmu mestu 

Účelové cvičenia Prezentácia univerzít zo SR a ČR 

Plavecké kurzy PZ Čadca – polícia a jej činnosť  

Lyžiarske kurzy Kráľovstvo kysuckých vedomostí a zručností 

Kurz ochrany a obrany zdravia 
Trestná činnosť páchaná pod vplyvom 

návykových látok 

Vydávanie študentského časopisu GONG Zber papiera 

Poobedie s knihou a hudbou Zber použitých batérií 

Zber odpadkov v okolí školy Mliečny program 

Zlatý Ámos 

Medzinárodný deň ľudských práv (besedy, 

filmové dokumenty, výchovné koncerty) 

• „Ozveny festivalu Jeden Svet“ 

• „Extrémizmus a média“ 

• „Generácia XYZ“ 

• „Extrémizmus“ 

Voda nad zlato (Medzinárodný deň vody) Moja rodná Čadca 

Basketbalový Turnaj zmiešaných družstiev Interpersonálne vzťahy, prevencia šikanovania 

Vianočný volejbalový turnaj 
„EÚ pre mladých“ (beseda, aktivity spojené 

s predsedníctvom SR v Rade Európy) 

Rozlúčkový volejbalový turnaj maturantov proti 

pedagógom a rodičom 

Besedy s zamerané na protidrogovú 

problematiku: 

• „Nemusíš to zažiť“ 

• „Biele deti“ 

Význam BIO potravín v súčasnosti Miss stredných škôl 

Program ku dňu Nevidiacich a slabozrakých v 

Čadci 
Revolution train 

Literárna súťaž „List Jozefovi Miloslavovi 

Hurbanovi“ 
Európsky deň jazykov 

Slávnostná akadémia pri príležitosti 200. výročia 

narodenia J.M. Hurbana: „Život zvoniaci činom 

v retrospektíve“ 

Tatranskí rytieri 

Lampióny šťastia na školskom internáte AMFO 2017 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola 

zapojila 

Krúžková činnosť 

Literárne súťaže: 

• Jašíkove dni 

• Škultétyho rečňovanky 2017 

• Práva detí očami detí 

• Hviezdoslavov Kubín 

• Šaliansky Maťko 

Profesionálna orientácia žiakov 2. a 3. ročníka – 

pomoc pri výbere voliteľných predmetov 
Kysucký mikrofón 

Nové trendy v posilňovaní - trampolíny 

Výtvarné súťaže:  

• „Nakresli si Betlehem“ 

• „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku" 

• „Grafický návrh na obal žiackej knižky“ 

Fotografická súťaž – najkrajšia fotografia zo 

Slovenska i zahraničia 
Olympijská škola roka 

Terénne práce z geografie a biológie Župná Kalokagatia 

Geografia na Gymnáziu J.M.Hurbana 

(facebooková stránka) 
Generácia €uro 

www.gymcadca.eu – administrácia vlastnej 

webovej stránky školy 
IT camp 

e- triedna kniha Internet vecí a robotika 

Mesiac Frankofónie Physics Masterclasses 

Vietnam, Severná Amerika(Kanada,USA) – 

význam dôležitosti ovládania cudzích jazykov v 

praxi 

Študentská vedecká konferencia - Ostrava 

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu EUSTORY 

Čítame si... Spolupráca s mimovládnou organizáciou Náruč 

 

 

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 s finančnou pomocou od 

Rady rodičov, sponzorov a Neziskovej organizácie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v 

Čadci mohlo tieto aktivity žiakov aj v  školskom roku 2016/2017 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.  

http://www.gymcadca.eu/
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OKRESNÉ SÚŤAŽE (1. - 3. MIESTO) 

Matematika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Pytagoriáda/ P6 1. miesto Natanael Ryboň Pr.A 

Slovenský jazyk a literatúra 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Hviezdoslavov 

Kubín/IV. 

1. miesto 

(poézia) 
Michaela Capková II.G 

Hviezdoslavov 

Kubín/IV. 

3. miesto 

(poézia) 
Nikola Mravcová I.E 

Hviezdoslavov 

Kubín/IV. 

2. miesto 

(próza) 
Alžbeta Kráľová III.F 

Kysucký mikrofón/ III. 3. miesto Roman Malich III.G 

Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2A 
1. miesto Marek Oravec II.D 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2B 
1. miesto Roman Chrenšť IV.E 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 1B 
2. miesto Tomáš Makuch Te.A 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2A 
1. miesto Gabriel Drahňák I.G 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2B 
1. miesto Radoslav Švaňa IV.G 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2B 
2. miesto Filip Randjak V.F 

SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Biológia 1. miesto Adam Jarábek II.D 

Zdravotníctvo 1. miesto Matej Laš  II.D 

História 1. miesto Daniel Kupka, Valéria Strýčková III.D 

Chémia 2. miesto Klaudia Piková a Patrícia Chmúriková 
IV.F, 

IV.G 
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Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Okresné kolo 

v cezpoľnom 

behu 

SŠ 

3.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

Kubalák Dominik 

Kašubová Aneta 

Šprláková Veronika 

Trebulová Kristína 

II.E 

III.F 

III.F 

V.G 

Bedminton SŠ 

2.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

Brišová Silvia 

Kyrcová Adriána 

Kapitulčin Martin 

Kršák Martin 

III.G 

III.G 

V.F 

V.F 

Šach ZŠ 2.miesto Zajac Jakub Kr.A 

Šach SŠ 

3.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

Hanec Kristián 

Kuka Denis 

Kubicová Mária 

II.E 

III.E 

I.G 

Florbal SŠ 1.miesto 

Baliga Jakub 

Drexler Adam 

Greguš Adam 

Masiarčin Matej 

Hudec Matúš 

Mičo Dávid 

Murčo Mirkó 

Špilák Martin 

Kupka Daniel 

Trúchly Adam 

Slaninák Dominik 

Šimčisko Jozef 

Turiak Pavol 

Sx.A 

 

IV.E 

 

Kv.A 

 

 

 

III.D 

IV.D 

Sx.A 

Futsal - chlapci SŠ 2.miesto 

Ciesarik Filip 

Hulák Stano 

Maslík Tomáš 

Prívara Ondrej 

Špila Matej 

Kubalák Dominik 

Maslík Michal 

Vakula Matej 

Slaninák Dominik 

Mazanec Andrej 

Jašurek Peter 

V.F 

IV.C 

 

IV.D 

 

II.E 

II.C 

Sp.A 

 

III.E 

III.C 
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Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Florbal - dievčatá SŠ 1.miesto 

Gábrišová Aneta 

Gašparíková Lucia 

Prengelová Adriana 

Gužíková Simona 

Jančíková Romana 

Randová Nikola 

Šlopková Emma 

Šmatlavová Laura 

Vorková Daniela 

Grochalová Terézia 

Olšiaková Andrea 

Sx.A 

III.C 

 

IV.D 

III.G 

IV.G 

V.G 

 

II.E 

 

I.C 

Vianočný halový 

futbal žiačok  
SŠ 2.miesto 

Sobčáková Laura 

Kullová Katarína 

Gašparíková Lucia 

Pašková Michaela 

Klocáňová Mária 

Randová Nikola 

Škovránková Veronika 

Olšiaková Andrea 

Gábrišová Aneta 

Švancárová Alžbeta 

Machovčáková Vlasta 

II.D 

 

III.C 

III.E 

IV.G 

 

I.D 

 

 

Sx.A 

II.C 

IV.D 

Vianočné 

plávanie 
ZŠ 

1.miesto 

2.miesto 

Serafín Juraj 

Fonš Martin 

Se.A 

Pr.A 

Vianočné 

plávanie 
SŠ 

1.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

Demanová Anika 

Nekorancová Adela 

Minarovičová Júlia 

Kašubová Aneta 

Lacek Dávid 

Kapitulčin Martin 

Kuka Denis 

Sx.A 

 

III.E 

III.G 

V.G 

V.G 

III.E 

Stolný tenis - 

chlapci 
SŠ 1.miesto 

Čič Michal 

Kubinec Róbert 

Kubinec Michal 

Cyprich Radovan 

III.E 

 

 

III.F 

Stolný tenis - 

dievčatá 
SŠ 1.miesto 

Melicherová Lívia 

Krutáková Mária 

Valáriková Denisa 

Valáriková Adriána 

III.F 

IV.C 

IV.D 

III.C 
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Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Volejbal Žiačky SŠ 2.miesto 

Sandra Adamusová  

Katarína Dašková 

Veronika Grácová 

Ľubica Ježíková 

Anna Majsniarová 

Nikola Mináriková 

Simona Poláčková 

Dominika Súkeníková 

Kristína Trebulová 

Laura Riečičiarová 

 

II.F 

IV.G 

II.F 

III.D 

IV.G 

II.F 

III.D 

II.F 

 

V.F 

IV.D 

Volejbal Žiaci SŠ 1.miesto 

Michal Čič 

Branislav Dubec 

Martin Kapitulčin 

Martin Kršák 

Peter Machovčák 

Marek Mikula 

Adam Sedláčik 

Dominik Slaninák 

Pavol Šurik 

Ján Tomaník 

Eduard Vokel 

Šimon Vakula 

III.E 

IV.G 

V.F 

V.F 

V.F 

III.E 

II.F 

Sp.A 

III.D 

IV.G 

IV.G 

I.E 

Basketbal Žiaci SŠ 1.miesto 

Adam Drexler 

Denis Kajánek 

Peter Krkoš 

Denis Kuka 

Matúš Matejíček 

Marek Mikula 

Martin Spuchliak 

Richard Strýček 

Šimon Vakula 

Sx.A 

 

III.E 

 

 

 

II.E 

II.D 

I.E 

Basketbal Žiačky SŠ 3.miesto 

Alexandra Ambrušová 

Soňa Gáborová 

Diana Gulčíková 

Veronika Kufová 

Kristína Murgašová 

Sabína Pretáková 

Veronika Šupčíková 

Nikola Randová 

Laura Sobčáková 

IV.D 

 

I.D 

III.F 

II.C 

II.C 

IV.C 

IV.G 

IV.F 

II.D 
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Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Veľký futbal Žiaci SŠ 1.miesto 

Tomáš Maslík 

Matej Špila 

Filip Ciesarik 

Matej Vakula 

Dominik Kubalák 

Denis Kajánek 

Andrej Mazanec 

Marek Gašper 

Adam Tomčala 

Daniel Holáni 

Richard Strýček 

Stanislav Hulák 

Michal Kubanda 

Denis Pukalík 

IV.C 

IV.C 

V.F 

Sp.A 

II.E 

Sx.A 

III.E 

II.E 

II.E 

IV.E 

II.D 

IV.C 

II.E 

II.E 

Atletika Žiačky SŠ 1.miesto – 400m Veronika Šprláková III.F 

  1.miesto – oštep  Veronika Šprláková III.F 

  
1.miesto – 800m 

2.miesto – 800m 

Daniela Vorková 

Kristína Trebulová 

II.E 

V.F 

Atletika Žiaci SŠ 
1.miesto – 200m 

2.miesto – 100m 

Denis Kajánek 

Denis Kajánek 

Sx.A 

Sx.A 

  

1.miesto – 3000m 

2.miesto – 3000m 

3.miesto – 800m 

2.miesto – oštep 

3.miesto - oštep 

Dominik Kubalák 

Michal Kubanda 

Adam Jarábek 

Richard Strýček 

Marek Oravec 

II.E 

II.E 

II.D 

II.D 

II.D 

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

Informatika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Zenit v programovaní 

Web 
2. miesto Marián Ligocký, Tomáš Trlíček II.G 

Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda vo 

francúzskom jazyku/ 

2B 

3. miesto Richard Kotrč V.G 

Olympiáda 

v nemeckom jazyku/ 

2B 

3. miesto Radoslav Švaňa IV.G 
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Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda v ruskom 

jazyku/ 2B 
3. miesto Kristína Smolková V.F 

Geografická olympiáda 3. miesto Kamil Bazelides Sx.A 

Fyzikálna olympiáda/ 

D 
2. miesto Peter Grochal Kr.A 

Biblická olympiáda 2. miesto 
Michal Kubinec, Monika Smolková, 

Dominik Slaninák 

III.E, 

III.G, 

Sp.A 

SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Biológia 3. miesto Adam Jarábek II.D 

História 3. miesto Daniel Kupka, Valéria Strýčková III.D 

Chémia 2. miesto Klaudia Piková a Patrícia Chmúriková 
IV.F, 

IV.G 

Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Florbal SŠ 1.miesto viď. okresné kolo  

Aerobik maratón SŠ Postup na M-SR 

Husárová Barbora 

Vápeníková Aneta 

Šteinigerová Aneta 

Kvašňovská Nikola 

I.D 

I.E 

IV.G 

IV.G 

Stolný tenis – 

Čadca 
Žiačky SŠ 2.miesto 

Lívia Malicherová 

Mária Krutáková 

Denisa Valáriková 

Adriána Valáriková 

III.F 

IV.C 

IV.D 

III.D 

Veľký futbal - 

Ružomberok 
Žiaci SŠ 3.miesto viď. okresné kolo 

 

 

CELOSLOVENSKÉ  SÚŤAŽE (ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ) 

Matematika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Matematický klokan/ 

Kadet G12 
1. miesto Peter Grochal Kv.A 

MAKS/ 6 úspešný riešiteľ Natanael Ryboň Pr.A 

MAKS/ 8 úspešný riešiteľ Jakub Tuchyňa Te.A 
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Anglický jazyk 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Best in English 44. miesto výber žiakov IV.F a IV.G 

Nemecký jazyk 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Best in Deutsch 7. miesto výber žiakov 
III.D, IV.F, 

IV.G, V.F 

Slovenský jazyk 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice 

1. miesto celá škola  

Informatika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Junior Internet 2. miesto Mário Šustek, Adam Sloviak IV.F 

Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Aerobik Žiačky SŠ 3.miesto Nikola Kvašňovská IV.G 

Ultimate frisbee 
Žiaci 

a žiaci SŠ 
2.miesto 

Adam Drexler 

Adela Nekorancová 

Anika Demanová 

Michal Adamica 

Karla Meszárosová 

Marek Mikula 

Michal Čič 

Michal Kubinec 

Róbert Kubinec 

Šimon Vakula 

Sx.A 

 

 

 

I.D 

III.E 

 

 

 

I.E 

Florbal Žiaci SŠ 7.miesto Viď OK  

Majstrovstvá 

Slovenskej 

republiky v 

ultimate frisbee v 

Košiciach 

 3.miesto 

Adam Drexler 

Adela Nekorancová 

Anika Demanová 

Michal Adamica 

Karla Meszárosová 

Marek Mikula 

Michal Čič 

Michal Kubinec 

Róbert Kubinec 

Šimon Vakula 

Sx.A 

 

 

 

I.D 

III.E 

 

 

 

I.E 
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MEDZINÁRODNÉ  SÚŤAŽE  

Športové súťaže 

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Stupava florbal 

cup 2016 
B-2000 3. miesto 

Baliga Jakub, Drexler 

Adam, Vangel 

František, Mičo Dávid, 

Stráňava Stanislav, 

Hudec Matúš, Špilák 

Martin,  

Murčo Mirkó, Putyra 

Richard, Laš Peter 

Kv.A 

 

 

Kr.A 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j vyhlášky) 

V školskom roku 2016/2017 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci 

pokračovalo v začatých projektoch a aktívne sa zapájalo i do nových. Vytváraním vhodných  

podmienok dáva priestor pedagógom i žiakom zapájať sa do rôznych projektov s cieľom 

nielen vylepšiť materiálno-technické zabezpečenie vyučovania, ale i naďalej pokračovať 

v dosahovaní kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov ako i možnosti zapíjať 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 

Tatranskí rytieri 

projekt zameraný na ochranu prírody – 

žiaci natočili videoprezentáciu  o 

znečistenom území, ktoré následne spolu 

vyčistili (vyhodnotenie v rámci SR do 

konca šk. roka) 

SAŽP, Mgr. Zuzana 

Gunčagová, Mgr. 

Zuzana Gjablová, 

Te.A, II.F 

Modelové zasadnutie 

OSN - ČADMUN 

napodobňovanie zasadnutia OSN, 

uvedomenie si nevyhnutnosti zapájať sa 

do riešenia problémov globálneho 

charakteru 

žiaci 3., 4. a 5. ročníka 

bilingválnej sekcie 

Patrí politika do školy? 

projekt regionálneho charakteru v 

spolupráci s inštitúciou Centrum pre 

Európsku politiku 

Mgr. Eva Moskáľová; 

Veronika Mikolášová 

a Miroslava 

Sloviaková z V.F, 

Diana Škerdová a 
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Matúš Nagy z V.G 

 

 

 

Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Európa v škole = 

Eustory 
písanie esejí na zvolenú tému 

žiaci  v rámci hodín, 

OBN a SPS 

Angličtinár roka 

online testovanie anglického jazyka – 

gramatika, čítanie a počúvanie 

s porozumením (úroveň B2 –C1) 

Mgr. Michala 

Patyková, Mgr. Jana 

Harvaníková, výber 

žiakov školy 

Noc výskumníkov 
priblíženie najzaujímavejších výsledkov 

slovenskej vedy žiakom 
exkurzia tried 8GY 

Moderné vzdelávanie –

digitálne vzdelávanie 

pre všeobecno-

vzdelávacie predmety 

získanie materiálového vybavenia pre 

školu – notebook, reproduktorová 

sústava, interaktívna tabuľa - BIO/CHE 

laboratórium bilingválnej sekcie – 

pokračovanie v projekte 

celá škola 

Elektronizácia 

vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva   

získanie materiálového vybavenia 

tabletovej učebne – 20 ks tabletov, 

interaktívna tabuľa, notebook; zapojenie 

sa do projektových aktivít „Máme radi 

Slovensko“, „Učím sa, učím ťa“ – 

pokračovanie v projekte 

Mgr. Ivana 

Zemiaková, Ing. 

Alexander Kubáni , 

Mgr. Gabriela 

Chalupková, PaedDr. 

Anna Zeljenková, 

vybrané triedy 

Elektronická triedna 

kniha 

realizácia elektronickej triednej knihy 

ako plnohodnotnej náhrady za tlačenú 

verziu 

celá škola 

Národný projekt  - 

Profesijný a karierový 

rast pedagogických 

zamestnancov 

poskytnutie vzdelávacích aktivít MPC na 

rozvíjanie kľúčových kompetencií 

pedagogických a odborných 

zamestnancov v rámci kontinuálneho 

vzdelávania 

pedagógovia našej 

školy podľa záujmu 

Google Apps for 

Education 

spoločnosť Google poskytuje školám 

cloudový systém poskytujúci žiakom 

a učiteľom úložisko dokumentov, 

spoločný kalendár, e-mail 

učitelia a triedy podľa 

záujmu 

EUSTORY 

projekt realizovaný formou súťaže 

zameraný na spoznávanie novodobej 

histórie Európy 

Mgr. Gabriela 

Chalupková, vybraní 

žiaci 

zborovna.sk 

webový priestor poskytujúci učebné 

materiály, inšpirácie pre učiteľov a 

žiakov 

všetci členovia 

pedagogického zboru 

a vybrané triedy 
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eaktovka 

sprístupnenie učebníc schválených 

ministerstvom školstva v elektronickej 

podobe 

učitelia a žiaci podľa 

záujmu 

 

 

Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

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 Sabolová, 

Mgr. Mária Štrbáková, 

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 2016/2017 do 

skúšobného SCIO testovania na 

Slovensku 

maturanti, RNDr. 

Mária Rovňaníková 

Nepotrebné veci 

nemusia skončiť v 

odpade 

zber použitých vecí , ktoré by inak 

smerovali do koša, a ich následné znovu 

využitie v rodinách so slabým sociálnym 

zázemím  

celá škola 

Zbieraj baterky 
vyzdvihnutie dôležitosti zberu 

nebezpečného odpadu 
celá škola 

Záložka do knihy spája 

školy 

celoslovenský projekt zameraný na torba 

a výmenu záložiek so žiakmi  Gymnázia 

sv. J. Zlatoústeho v Humennom 

Mgr. Zuzana Straková, 

Mgr. Eva Kubalová, 

vybraní žiaci školy 

Percentá pre školu 

projekt zameraný na podporu školy 

nákupom  rodičov (v podstate 

kýmkoľvek) u  partnerov – obchodov (e-

shopoch) prostredníctvom 

www.percentapreskolu.sk  

škola a rodičia 

TALIS 

zapojenie sa do medzinárodnej štúdie, 

ktorej cieľom je monitorovať pracovné 

prostredie a podmienky učiteľov a 

riaditeľov škôl, vplyv vzdelávacej 

politiky na prácu učiteľov a vyučovanie 

vybraní učitelia našej 

školy 
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IT fitness test 
zapojenie žiakov našej školy do overenia 

ich vlastnej IT gramotnosti 

IT asociácia 

Slovenska, Úrad 

podpredsedu vlády SR 

pre investície 

a informatizáciu 

 

 

Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

English go 

zapojenie učiteľov našej školy do 

projektu zameraného na inovatívne 

učenie anglického jazyka 

MPC, MŠVVaŠ, 

vybraní vyučujúci 

ANJ 

Nové trendy v 

posilňovaní – 

trampolíny 

zapojenie sa do projektu vyhláseného 

ŽSK – naša škola uspela a získala sumu 

800 € na nákup športového náradia 

Mgr. Roman 

Ondruška, všetci žiaci 

školy 

 

k) - - 

 

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

 

V školskom roku 2016/2017 uplynulo 34 rokov od zmeny sídla školy. Gymnázium 

Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci dnes tvorí ucelený komplex budov, ktorý sa dobudoval 

postupne 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 v tomto školskom roku knihami v hodnote 500 €, z 

prostriedkov víťazného projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, 

konferenčnou miestnosťou, odbornými multimediálnymi a tabletovými  učebňami, 

v školskom roku 2009/2010 rekonštruovaná podľa projektu „Zvýšenie energetickej 

efektívnosti stavebnými úpravami v hlavnej budove“. Areál školy dotvára telovýchovný 

komplex s veľkou športovou telocvičňou,  malou športovou telocvičňou, posilňovňou  

a pohybovým štúdiom dovybavenými malými trampolínami z prostriedkov víťazného 

projektu „Nové trendy v posilňovaní – trampolíny“ , ako aj žiacke šatne, prezliekarne  

a sprchy.  Telovýchovný areál školy je prepojený so školskou jedálňou s kuchyňou. 

V školskom roku 20162017 sa stravovacie podmienky skvalitnili modernizáciou jej 

vybavenia  umývačkou riadu a elektrickým varným kotlom. Hlavná budova školy je 

chodníkom v areáli prepojená s  budovou bilingválnej sekcie školy s priľahlou samostatnou 

telocvičňou a školským internátom, v ktorom sa v školskom roku 2016/2017 svojpomocne 

vymaľovali ďalšie izby. 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 

žiakom 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 

vybavenia.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 

Rodičovského združenia  pri škole. Vďaka týmto prostriedkov sa v tomto školskom roku 
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zrekonštruovali odborné učebne – prípravovne pre laboratórne práce chémie a biológie.

 Dobrá spolupráca a porozumenie zriaďovateľa Okresného úradu v Žiline, riaditeľky 

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

Čerchlovej, 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 2016. 

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).   

 

 .  

V súlade  so zameraním školy, plánom práce na školský rok 2016/2017 a jej 

koncepciou rozvoja na školské roky 2014/2015 až 2019/2020, ciele, ktoré si škola určila, 

postupne plnila a v školskom roku 2016/2017 sa nám podarilo: 

o ďalej odstraňovať nedostatky po revíziách 

o skvalitniť stravovacie podmienky modernizáciou vybavenia školskej kuchyne 

umývačkou riadu a elektrickým varným kotlom, 

o v spolupráci s Neziskovou organizáciou pri Gymnáziu J. M. Hurban  

a z prostriedkov Rodičovského združenia zrekonštruovať prípravovne pre 

laboratórne práce – odborné učebne (výmena dlažby, výmena vybavenia, nábytku, 

omaľovanie).  

o vymaľovať znečistené priestory  školy a študentských izieb v školskom internáte,  

o opraviť sprchovacie kúty v školskom internáte, 

o vysadiť zeleň okolo školského areálu, 

o zrýchlenie internetu vďaka novým switschom, 

o zabezpečiť 1 notebook pre potreby elektronickej triednej knihy a 1 tlačiarňu. 

o dovybaviť učebňu informatiky v bilingválnej sekcii 3 ks počítačmi. 

o dovybaviť športový areál malými trampolínami. 

 

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 



 

 

 

 

116 

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 

6. Elektronická triedna kniha. 

 

➢ 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 

realizovanými pod vedením vyučujúcich našej školy s dôrazom na sebarozvoj 

a tvorivosť detí 

2. Edupage – elektronická komunikácia medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.  

 

 

➢ Personálne a materiálovo-technické zabezpečenie štúdia 

1. škola poskytuje výchovné poradenstvo 

2. na škole pôsobí zahraničný lektor pre anglický jazyk (interný učiteľ) 

a externí lektori pre francúzsky, ruský a nemecký jazyk v spolupráci s organizáciou 

Keric.  

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

•   elektronická triedna kniha 

•   elektronická žiacka knižka 

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

5. škola a je zapojená do Mliečneho programu.  

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

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

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

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

8. 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, 

knižnica, kultúrny dom, Kysucké múzeum 

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

polohe i z Českej republiky 

4. výhodná prihraničná geografická poloha s dobrými možnosťami cezhraničnej 

spolupráce, možnosť využiť sponzorské príspevky a 2% z daní, projekty na 

dovybavenie odborných učební, tried, priestorov školy 

 

SLABÉ (weaknesses) STRÁNKY: 

 

1. absencia školského psychológa v škole 
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2. absencia vonkajšieho športového areálu 

3. 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. demografický vývoj – pokles počtu novonarodených detí 

3. narastajúci počet chorých detí  a detí s telesnými obmedzeniami  

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

      tového pripojenia 

5. 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 2016/2017 dosiahla úspešnosť prijatia na VŠ 94,85% zo všetkých 

maturantov, ktorí si podali prihlášky na VŠ. Z dôvodu nástupu do zamestnania a materskej 

dovolenky si na VŠ nepodalo prihlášku 7 žiakov. Žiaci tried 4-ročného štúdia a žiaci 

bilingválnej sekcie gymnázia si volili vysokoškolské štúdium na lekárskych fakultách,  

štúdium technického smeru, najmä informatiky, ale aj štúdium humanitných predmetov. Naši 

maturanti mali záujem o štúdium na slovenských vysokých školách a tiež o štúdium 

v zahraničí. Zo zahraničných vysokých škôl to boli vysoké školy v Českej 

republike, v Dánsku a vo Veľkej Británii. 

 

ÚSPEŠNOSŤ MATURANTOV V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

 

Počet študentov v maturitnom ročníku: 143      

 

Počet prihlásených na VŠ:   136 ........................... 95,10 % 

 

Počet prijatých na VŠ:   129 ........................... 94,85 %   

Počet neprijatých na VŠ:     7 .............................   5,15 % 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole: 
 

 

Školský rok 2016/2017 bol opäť plný práce s napĺňaním inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre všetky formy štúdia: 8-ročné gymnaziálne štúdium, 4-ročné 

gymnaziálne štúdium a 5-ročné bilingválne štúdium v slovensko-anglickej sekcii školy, plný 

aktivít naplánovaných vedením školy, jednotlivými predmetovými komisiami či Radou 

žiakov v rámci plánu práce školy. Spoločným úsilím, ktoré spájala vidina rovnakého cieľa, sa 

nám ho podarilo naplniť s podporou všetkých učiteľov, žiakov, ostatných zamestnancov, 

zriaďovateľa Okresného úradu v Žiline, Rady rodičov i Neziskovej organizácie pri Gymnáziu 

J. M. Hurbana v Čadci. 
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Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci je škola so 68-ročnou tradíciou. Pri 

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

prepožičaný čestný názov Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana. Práve 200. výročie 

narodenia tohto velikána našich národných dejín sa stalo v školskom roku 2016/2017, v Roku 

Hurbana, hlavnou témou a inšpiráciou našich aktivít, ktoré vyvrcholili slávnostnou akadémiou 

a vyhlásením výsledkov súťaže LIST HURBANOVI. Už v tomto školskom roku sme sa 

pripravovali aj na  oslavy 15. výročia slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy, ktorá 

bola založená v rámci Projektu Gymnázium bilingválne Višegradskej štvorky Čadci, ktoré 

oslávime v budúcom školskom roku. Aj vďaka tomuto Projektu škola získala certifikát 

Európska značka 2005 – za inovatívne iniciatívy v jazykovom vzdelávaní.. 

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

žiakom a ich pedagógom, je potrebné neustále vylepšovať a pretvárať jej materiálne 

a priestorové vybavenie. Vedenie školy preto aj naďalej pokračovalo v úprave, údržbe 

a modernizácii školských priestorov, a to nielen z hľadiska estetického, ale najmä v oblasti 

materiálno-technického vybavenia. Rovnako si to vyžaduje hlavná päťposchodová budova 

školy s aulou, učebňami, laboratóriami, školskou knižnicou, konferenčnou miestnosťou, 

odbornými učebňami, ako aj rozsiahly telovýchovný komplex s veľkou športovou 

telocvičňou, malou gymnastickou telocvičňou, pohybovým štúdiom, posilňovňou 

i telocvičňou pre bilingválnu sekciu, jedáleň s kuchyňou aj budova bilingválnej sekcie 

a školský internát.  

Pri riešení problému s nedostatkom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z ktorého 

nám bolo v predchádzajúcom období umožnené vyriešiť havarijné stavy vo veľkej športovej 

telocvični a v školskej kuchyni, škola musí hľadať aj iné alternatívne možnosti ich získania. 

A to aj s finančným prispením Neziskovej organizácie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava 

Hurbana v Čadci a z prostriedkov Rodičovského združenia, čoho dôkazom sú v tomto 

školskom roku zrekonštruované prípravovne pre laboratórne práce v trakte biológie a chémie, 

či z úspešných projektov, akým bol ENGLISH GO cez MŠVVaŠ, kde sme získali  

vzdelávacie programy v hodnote13.000 € na inovatívne vyučovanie anglického jazyka, alebo 

projekt NOVÉ TRENDY V POSILŇOVANÍ, cez ktorý škola na nákup malých trampolín 

získala 800 €, ako aj projekt ŠKOLA  AKO TVORIVÁ KNIŽNICA, vďaka ktorému sme 

mohli nakúpiť do školskej knižnice knihy v hodnote 500 €. 

Školský rok 2016/2017 bol plný nielen podujatí, ale aj zážitkov. Plnením každodenných 

študijných a pracovných povinností žiaci i učitelia nadobúdali nové skúsenosti, vedomosti 

a zručnosti, zdokonaľovali svoje schopnosti a zároveň upevňovali svoje spoločenské väzby. 

Túžbu po cestovaní, spoznávaní cudzích krajín a overovaní si svojich dorozumievacích 

schopností našim žiakom uspokojovali vyučujúci geografie, telesnej výchovy a cudzích 

jazykov, ktorí ich sprevádzali na exkurziách, pobytových a poznávacích zájazdoch v Českej 

republike, v Chorvátsku, v Nemecku, v Škótsku a vo Francúzsku a na letnom jazykovo-

poznávacom pobyte v Anglicku. 

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

podujatiach zavádzať aj nové. V tomto školskom roku medzi ne patrili : Cyklotour GYMO 

2016, Deň študentov s imatrikuláciami, Vianočnú akadémiu, reprezentatívne stužkové 

slávnosti, tradičný Novoročný koncert našich talentov za účasti prednostu Okresného úradu 

v Žiline pána Michala Lavríka, primátora mesta Čadca pána Milana Guru, riaditeľky 

Neziskovej organizácie pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci a zároveň bývalej riaditeľky 

školy pani Anny Čerchlovej, zástupcu Kysuckej kultúrnej nadácie v Bratislave dôstojného 

pána Ladislava Ostráka a iných. Taktiež tradičný Ples rodičov, Študentský ples, Akadémiu 

venovanú 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana, Netradičný Deň detí či nedávnu Noc v škole 

a iné vedomostné, kultúrne i športové podujatia žiakov, rodičov i absolventov školy. Teší nás, 

že práve niektorí z nich k nám majú blízko i z pozície svojej práce. Aj preto medzi 
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najvýznamnejšie návštevy školy v tomto školskom roku patrila návšteva nášho absolventa, 

riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, pána Ľudovíta Hajduka, prodekana 

Fakulty informatiky STU v Bratislave, pána Petra Pišteka, riaditeľa inštitútu Communio 

Žilinská diecéza, dôstojného pána Zdenka Pupíka a iných. Kontaktujú nás a ich záujem nás 

povzbudzuje. Rovnako povzbudzujúca je pre nás i spolupráca s vysokými školami na 

Slovensku i v zahraničí. 

Aj v tomto školskom roku sme zaznamenali úspechy našich žiakov nielen na okresnej, 

krajskej, ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Získali sme v rámci Slovenska 1. 

miesto spomedzi 244 školských knižníc za podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa 

školských knižníc, našou žiačkou je úspešná reprezentantka SR v triatlone a víťazka 

viacerých atletických súťaží Aneta Kašubová, v celoslovenskej súťaži v aerobiku Nikola 

Kvašňovská získala 3. mesto, striebornú medailu si priniesli naši žiaci aj z majstrovstiev SR 

v Ultimate frisbee a bronz z medzinárodnej súťaže vo florbale. Na krajskej úrovni skončili 

tretí vo futbale a druhí v stolnom tenise. 

Ceníme si výrazné úspechy našich žiakov aj v Stredoškolskej odbornej činnosti. Z krajského 

kola si cenu za druhé miesto priniesla Klaudia Piková a Patrícia Chnúriková, za 3. miesto 

Daniel Kupka, Valéria Strýčková a Adam Jarabek. Ani tradične dobrí informatici 

a programátori nás nesklamali, keď Marián Ligocký získal v rámci Slovenska 1. miesto v IT 

CAMP-e, Adam Sloviak a Mário Šustek 2. miesto na Slovensku v JUNIOR INTERNETE 

a opäť Marián Ligocký a Tomáš Trlíček 3. miesto v krajskej súťaži ZENIT v programovaní 

WEB. V rámci Slovenska nás úspešne reprezentovali aj študentky – prekladateľky a speváčky 

francúzskej piesne alebo školský tím v BEST IN DEUTSCH. Medzi najšikovnejších žiakov 

školy patrí aj Peter Grochal, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v rámci SR v súťaži Matematický 

klokan. 

Našich žiakov charakterizujú nielen múdre hlavy, ale aj súcitné srdce. S Úniou nevidiacich 

sme spolupracovali v rámci Bielej pastelky, s Kysuckou nemocnicou v rámci Valentínskej 

a Študentskej kvapky krvi, Červená stužka nás zapojila do aktivít na pomoc chorým na AIDS, 

podporili sme Ústav sociálnej starostlivosti v Oščadnici, zbierka v rámci 10. ročníka 

Valentínskeho predaja koláčov smerovala do sociálne odkázaných rodín, naďalej 

podporujeme vzdelávanie detí v chudobných častiach sveta cez projekt Adopcia srdca 

a s Ligou proti rakovine sa zapájame do Dňa narcisov.  

Charitatívne projekty sú však len súčasťou zväčša vzdelávacích projektov školy. Okrem už 

spomínaných medzi tie najvýznamnejšie v tomto školskom roku patrili: Elektronická triedna 

kniha, ktorej zavedenie ocenili najmä rodičia našich žiakov, projekt  

INFOVEK II. JUNIOR INTERNET, IT FITNESS TEST, IT AKADÉMIA, ZÁLOŽKA DO 

KNIHY SPÁJA ŠKOLY, ČADMUN (modelové zasadnutie OSN v anglickom jazyku za 

účasti amerického diplomata a zástupcov našich partnerských škôl z ČR a Poľska), Medzi-

národná cena vojvodu z Edinburgu, TALIS, GOOGLE APPS for EDUCATION, Mliečny 

program, Ideálny zamestnávateľ a ekologické projekty Tatranskí rytieri a Zbieraj baterky. 

 Aktivity školy sa tradične odrazili v kalendári Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana 

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

Miloslava 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 515  vzdelávacích 

poukazov, krúžky viedlo 21 pedagógov + 1 externý (Fides), z toho 7 vyučujúcich pracovalo 

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

hodiny), resp. dvakrát( po 1 hodine)  do týždňa: 
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Záujmové aktivity Počet krúžkov/ klubov Počet žiakov 

jazykové 8 115 

spoločenskovedné 6 76 

prírodovedné 7 140 

počítačové 2 33 

športové 8 151 

spolu 31 515 

 

Pre ich činnosť boli vytvorené materiálno-technické podmienky (multimediálne učebne, 

školská knižnica, športový areál...). 

 

 

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 

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

úrovni. 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 spoločenstva dokazuje aj ich účasť na mnohých spoločenských akciách školy 

(napr. Deň študentov netradične, novoročný koncert, slávnostná akadémia pri príležitosti 200. 

výročia narodenia J. M. Hurbana,  stužkové slávnosti), vrátane športovej oblasti (napr. 

spoločný volejbalový turnaj rodičov, učiteľov a žiakov školy). Rodičia ocenili komunikáciu 

prostredníctvom Edupage - elektronickej triednej knihy. Vedenie školy a triedni učitelia jej 

prostredníctvom priebežne informovali zákonným zástupcov našich žiakov o športových, 

kultúrnych a umeleckých podujatiach našej školy a cez koordinátora prevencie 

o preventívnych akciách školy ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytuje 

CPPPaP. 

 

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 

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

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

Kysucké osvetové centrum (študentská porota na celoslovenskej prehliadke ochotníckych 

dnivadelých súborov Palárikova Rakova), CPPPaP v Čadci a v Liptovskom Mikuláši, 

Centrum voľného času v Čadci a v Žiline, Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica, 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Matica slovenská, Národná knižnica v Martine, 

VŠ – pedagogické – pedagogická prax ich študentov, Paneeurópska univerzita v Bratislave - 

memorandum o spolupráci, Fakulta informatiky STU v Bratislave (ďakovný list dekanky 

pedagógom školy, ocenenie absolventov Gymnázia v Čadci ako najlepších študentov fakulty) 

Univerzita PJŠ v Košiciach a CVTI – IT akadémia, Asociácia učiteľov anglického jazyka – 

letný jazykový pobyt žiakov školy vo Veľkej Británií, Okresný súd v Čadci, Okresná 

prokuratúra v Čadci, polícia (podujatia v rámci prevencie –Mestská polícia v Čadci 

a Cyklotour Gymo 2016 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci), Štátny archív 

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

školami v regióne Kysúc.  Pri práci s integrovanými žiakmi gymnázium spolupracuje 
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so CPPPaP v Čadci. Podarilo sa nám zrealizovať stretnutia s pedagógmi a žiakmi s 

partnerských škôl – ČADMUN, ERASMUS+, spoločné projekty, účasť na súťažiach 

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

   


