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Stanovisko zriaďovateľa:
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Hurbana v Čadci za školský rok 2017/2018.
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Správa o výsledkov a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa
Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2017/2018 bola prerokovaná a schválená v pedagogickej
rade školy dňa 8. októbra 2018.
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 výchovnovzdelávacej 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 2017/2018.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a plánov práce
koordinátorov za školský rok 2017/2018.
6. Informácií o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
za školský rok 2017/2018
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 2017/2018
zasadala 4-krát. V priebehu tohto školského roka došlo k zmene delegovaných zástupcov Okresného úradu Žilina. 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:
zvolený zástupca pedagogických
zamestnancov školy
zvolený zástupca pedagogických
zamestnancov školy
zvolený zástupca nepedagogických
zamestnancov školy

1.

Mgr. Gabriela Chalupková

2.

Mgr. Beáta Chmúrová

3.

Mgr. Ľubica Serafínová

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

Mgr. Marián Kapala
8.

RNDr. delegovaný zástupca Okresný úrad
Žilina, odbor školstva
Dana Čuláková, PhD.- od

(05.09.2017-05.11.2017)
06.11.2017

9.

PhDr. Janka Eldesová

10. Ing. Bartošová Marianna

delegovaný zástupca Okresný úrad
Žilina, odbor školstva
delegovaný zástupca Okresný úrad
Žilina, odbor školstva

PaedDr. PhDr. Dušan
Galbavý (od 05.09.201711.

28.02.2018)

JUDr. Mgr. Lucia Kyselová

delegovaný zástupca Okresný úrad
Žilina, odbor školstva

– od 01.03.2018
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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

Seminár z umenia a kultúry (SUU)
Umenie a kultúra (UKL)
Etická výchova (ETV)
9 Náboženská výchova (NBV)
Mgr. Eva Kubalová
Hudobná výchova (HUV
Výtvarná výchova (VYV)
Výchova umením (VUM)
Mgr. Jana Nečedová
10 Matematika (MAT)
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. Miroslav Truchlik

16 Telesná a športová výchova (TSV) Mgr. Roman Ondruška

7

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 závislosti a sociálno-patologických javov: Mgr. Beáta Chmúrová
Koordinátor environmentálnej 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 projektovej činnosti: Mgr. Michala Patyková
Koordinátor objednávania učebníc: Mgr. Lukáš Jurga
Koordinátor maturitnej skúšky: Mgr. Ivana Zemiaková
Koordinátor pre tvorbu školského vzdelávacieho programu: Mgr. Ivana Zemiaková
Školský spevácky zbor: Mgr. Zuzana Straková
www.stránka školy: Ing. Alexander Kubáni
Ročenka školy: PeadDr. Anna Zeljenková, Mgr. Ingrid Mikovčáková
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Zhodnotenie činnosti predmetových komisií, koordinátorov a
školského internátu v školskom roku 2017/2018

Ciele Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci aj v školskom roku 2017/2018
vychádzali z návrhu koncepcie rozvoja školy pri zohľadňovaní meniaceho sa spoločenského
prostredia kladúceho na výchovu a vzdelávanie nové nároky, z POP na školský rok 2017/2018
a z Plánu práce školy, medzi priority ktorého patrila aj príprava dôstojných osláv 25. výročia
otvorenia 8-ročného gymnaziálneho štúdia pri Gymnáziu v Čadci a 15. výročia založenia
slovensko-anglickej bilingválnej sekcie realizovanej podľa Projektu Gymnázium bilingválne
Vyšehradskej štvorky v Čadci.
V súlade s týmito cieľmi a ŠkVP vedenie školy dbalo na rozvíjanie informatickej
gramotnosti pedagogických zamestnancov, využívanie interaktívnych tabúľ, tabletov a počítačov vo
vyučovaní všetkých predmetov a vytváranie priaznivého prostredia na implementáciu inovačných
pedagogických metód s využitím IKT. Zároveň však venovalo pozornosť téme bezpečnosti na
internete.
Vo vzdelávacom procese sa pokračovalo v realizovaní prvkov sebahodnotenia. Kládol sa
dôraz na zvyšovanie kvality vzdelávania, kľúčových kompetencií, zručností a tvorivosti žiakov. Vo
všetkých predmetoch sa podporoval rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov,
multikultúrnej, environmentálnej a mediálnej výchovy. V obsahu vzdelávania sa uplatňovala
globálna dimenzia a globálne súvislosti.
Medzi primárne ciele však naďalej patrila príprava žiakov na maturitnú skúšku ako aj na
úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy.
V oblasti vzťahov sa podporovali aktivity Rady žiakov. Vzájomným rešpektom,
spoločenskými a pracovnými stretnutiami, výmenou skúseností, medzipredmetovými
a metodickými poradami i otvorenými hodinami sa zlepšovali podmienky pre dobrú pracovnú
klímu.
Naďalej sa podporovala aj mimoškolská a záujmová činnosť žiakov nielen v rámci
záujmovej činnosti, ale aj formou exkurzií, výchovno-poznávacích podujatí, či činnosti školského
internátu. Aj tu sa v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom
prevencie obezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo-talentovanou mládežou na
roky 2015 – 2020 venovala pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu.
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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 a Mgr. Alena Nemcová
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry sa v tomto roku zamerala najmä na
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, podporovanie aktivít podľa plánu pre všetky vyučovacie
predmety. Organizovali sme aj netradičné podujatia, projekty, prezentácie, zapájali sa do súťaží
a podporovali, usmerňovali talentovaných žiakov. 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.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
Školský rok 2017/2018 sa PK SJL venovalo aj prípravám osláv pri príležitosti 25. výročia
osemročného štúdia a 15. výročia päťročného štúdia. Škola sa opäť zapojila do projektu:
Medzinárodný deň školských knižníc - „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“.
Zorganizovali sme celodenný program pre tretie ročníky na tému Milan Rastislav Štefánik. Ďalšie
triedy rozvíjali čitateľskú gramotnosť priamo vo vyučovacom procese. Vytvorili sme čitateľský
kútik pre žiakov. Zorganizovali sme súťaž pod názvom - Najzaujímavejší projekt o knihe.
Spolupracovali sme s kultúrnymi organizáciami v Čadci. Kysucká knižnica zabezpečila pre
nás besedu na tému Čitateľská gramotnosť a súčasná literatúra.
Pripravovali sme žiakov na súťaže v recitácii: Šaliansky Maťko, Krása slova alebo
Hviezdoslavov Kubín, zapájame žiakov do vyhlásených literárnych súťaží ako Tajomstvo
atramentu, Wolkrova Polianka, tvorba esejí napr. Esej Jána Johanidesa, esej Ochrana mládeže online, esej na tému Je národná hrdosť v súčasnosti potrebná? Výrazný úspech dosiahli žiaci III.G
slovensko-anglickej bilingválnej sekcie, ktorí navrhli webstránku k 100. výročiu Martinskej
deklarácie – Monika Smolková, Marián Ligocký, Tomáš Trlíček.
Žiaci absolvovali ako každoročne exkurzie do Bratislavy, Žiliny s účasťou na zaujímavých
divadelných predstaveniach. V škole prebehli viaceré podujatia v školskej knižnici.
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

Medzinárodný deň
školských knižníc

dátum,
miesto
realizácie

23.10. 2017

14.11. 2017

15.12. 2017

SND Bratislava

06.02. 2018

17.04. 2018

16.05. 2018

12. 06. 2018

Mestské divadlo
Žilina

24. 01. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

Žiaci 3. ročníka
Mgr. Eva Kubalová
Mgr. Gabika
Chalupková
Mgr. Zuzana
Straková

Najzaujímavejšie podujatie
školských knižníc sa realizovalo so
žiakmi tretieho ročníka celej školy.
Bola zadaná téma Milan Rastislav
Štefánik. Aktivity sme rozdelili na 3
časti. Tvorba projektov, čítanie
s porozumením, kvízy a obhajoba
projektov. Víťazom sa stala III. F.
Ďalšie triedy absolvovali čítanie
s porozumením priamo vo
výchovno-vzdelávacom procese.

II. D, II. F
Mgr. Mária
Štrbáková
Mgr. Alena
Nemcová
II. G, Kvarta A
Mgr. Alena
Sabolová
IV.C, IV.D
Mgr. Mária
Štrbáková
Mgr. Milada
Rypáková
I.E,I.D
Mgr. Eva Kubalová
Mgr. Zuzana
Gjablová
Sexta A, III.D
Mgr. Alena
Sabolová
RNDr. Mária
Rovňaníková
II.C,III.C
Mgr. Eva Kubalová
Mgr. Mária
Hnidková
IV. E
Mgr. Alena
Nemcová
Mgr. Zuzana
Straková
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Richard III.

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri
obžinkoch

Heda Gablerová

Antigona

Tak sa na mňa prilepila

Vojna a mier

Smrť sa volá Engelchen

názov aktivity,
exkurzie, projektu
Jašíkove dni beseda na tému
Čítanie
s porozumením
a súčasná literatúra

Novoročný koncert

Práca
s talentovanými
žiakmi

dátum,
miesto
realizácie

01.12. 2017

18.01. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

I. E
Mgr. Eva Kubalová

Mgr. Eva Kubalová
Mgr. Zuzana
Straková

Monika Smolková,
III. G
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opis obsahu aktivity – zameranie
Prednáška a beseda na tému
Čitateľská gramotnosť a súčasná
literatúra sa uskutočnili v Kysuckej
knižnici Prednášajúci z FF UK
Bratislava – Doc. PhDr. Pavel Rankov PhD.
a PhDr. Ľudmila Hrdináková upozornili na
správne čítanie a význam čítania vôbec.

Príprava a realizácia programu na
novoročný koncert pri príležitosti 25.
výročia osemročného štúdia a 15.
výročia päťročného štúdia.
1.Národné koordinačné stredisko esej "Ochrana mládeže online" úspech - výhra lístky do divadla
Nová scéna, predstavenie Punk Rock
(február 2018
2. Esej Jána Johanidesa - Šaľa - esej
na tému "Našou najväčšou súčasnou
chybou je fakt, že sme pripustili
odumieranie citov" - ocenenie v
knižnej podobe prevzaté dňa 25. 4.
2018
3. Vydanie textov v zborníku
začínajúcich autorov - Kysucká
knižnica v Čadci - 22.6. - 23.6.2018
4. Esej na tému "Je národná hrdosť v
súčasnosti potrebná?" - cez
organizáciu SOFIA 2018, ale táto
ocenená nebola. (február 2018)
5. literárna súťaž Tajomstvo
atramentu a Wolkrowa Polianka
6. Literárna súťaž Hodžova esej
2018, pozvaná na slávnostné
vyhodnotenie 21. júna 2018

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

Kristína Kobolková,
I.F

Umelecké texty – vlastná tvorba:
1. O dúhovú lampu z krajiny
Zázračno (11.10.2017)
2. Jurinova jeseň (12.10.2017)
3. Poetická Ľubovňa (10.03.2018)
4. O cenu Slovenského učeného
tovarišstva (17.05.2018)
5. Literárna Villa Zerna (23.05.2018)
6. Literárna cena Čakanky
(27.05.2018)
7. O cenu Dominika Tatarku
(25.05.2018)

Anna Krkošová, I.E
Simona
Privarčáková, I.E

Literárna súťaž Tajomstvo atramentu
Vyhodnotenie bude až v septembri

Úlohy vyplývajúce z plánu práce plnili členovia PK SJL priebežne.
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.
PK SJL spolupracovala s inými PK pri plánovaní exkurzií.
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.

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 na kladení dôrazu na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ako
kľúčovej podmienky k porozumeniu v cudzom jazyku. Preto vyučujúce CUJ počas výchovnovzdelávacieho 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. PK
CUJ sa tiež venovali prípravám osláv pri príležitosti 25. výročia osemročného štúdia a 15. výročia
päťročného štúdia.
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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. Kristína Gérová, Mgr. Eva Feriancová, Mgr. Renáta Marcová, Mgr. Jana
Švíková
Obe PK pracovali od 1. septembra 2017 v súlade s plánom práce PK a učebných osnov
ŠkVP. Cieľom činnosti PK počas roka bola koordinácia aktivít členov PK tak, aby vo vyučovaní
rozvíjali všetky zručnosti charakterizované Spoločným európskym referenčným rámcom a napĺňali
požiadavky a odporúčania uvedené v Pedagogicko-organizačných pokynoch.
PK ANJ pracovala v I. , II. a III. ročníku, Príme, Sekunde, Tercii, Kvinte, Sexte a Septime
podľa inovovaných učebných osnov, vo štvrtom ročníku, Kvarte a Oktáve podľa starých osnov.
Keďže už štvrtý rok používali žiaci učebnice INSIGHT, ktoré pripravujú žiakov k maturitnej
skúške, v druhom polroku sme pristúpili k úprave maturitných otázok na ústnu maturitnú skúšku
založených práve na tejto učebnici a samozrejme rešpektujúcich cieľové požiadavky na vedomosti a
zručnosti maturantov z anglického jazyka (úrovne B1, B2, C1), ktoré schválilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 21. 12. 2016 s platnosťou od 1.9. 2018.
Kľúčovou činnosťou v tomto školskom roku bolo najmä rozvíjanie čitateľskej gramotnosti,
na ktorú bola zameraná aj inšpekcia na našej škole v marci 2018. Podpora čitateľskej a finančnej
gramotnosti bola realizovaná prostredníctvom textov, zadaní a úloh v učebniciach, ale aj pomocou
doplnkových materiálov ako sú časopisy R and R v Príme a Sekunde, Gate v Tercii a Kvarte a
Bridge v ostatných ročníkoch. Vyučujúce Mgr. Jana Švíková, Mgr. Eva Feriancová a Mgr. Jana
Harvaníková tiež využívali materiály z projektu EnglishGo, do ktorého sme sa zapojili ešte minulý
školský rok. Veľa textov a iných materiálov bolo tiež venovaných zdravému životnému štýlu,
podpore finančnej gramotnosti, environmentálnym otázkam a na podporu prevencie voči
extrémizmu a diskriminácii. Z učebníc sa žiaci veľa dozvedeli o bojovníkoch za ľudské práva ako
boli Martin Luther King, Rosa Parks, ale i ich rovesníčka Malala, pakistanská bojovníčka bojujúca
za práva dievčat na vzdelanie. Všetky tieto témy sme implementovali vo všetkých ročníkoch.
Na hodinách konverzácií v treťom aj štvrtom ročníku, kde žiaci nemali učebnice, sme ich
náplň realizovali prostredníctvom prezentácii rôznych situačných dialógov a úloh.
Všetky členky PK priebežne počas celého roka vykonávali hospitačnú činnosť.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
PK ANJ a PK ANJ BS
V rámci Európskeho dňa jazykov 26.09. 2017 vyučujúce Mgr. Mária Droščáková, Mgr.
Renáta Marcová, Mgr. Zuzana Gunčagová, Mgr. Jana Harvaníková, Mgr. Katarína Hudáková, Mgr.
Danka Kocifajová, Mgr. Kristína Gerová, Mgr. Eva Feriancová, Mgr. Michala Patyková, Mgr.
Miroslava Mravcová a Mgr. Jana Švíková zrealizovali na hodinách anglického jazyka rôzne
jazykové aktivity, napríklad učili žiakov anglické jazykolamy, tlmočili z angličtiny do slovenčiny,
porovnávali oba jazyky alebo pripravili zábavné kvízy. Žiaci 1. a 2. ročníka a Kvinty a Sexty sa
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navyše 02.11.2017 zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Heroes
predvedeného martinskou divadelnou skupinou Divadelné centrum, s ktorou spolupracujeme už
niekoľko rokov. Žiaci 3., 4. a 5. ročníka bilingválnej sekcie divadelného predstavenia v anglickom
jazyku v Žiline - „Fahrenheit 475“. Téma distopickej spoločnosti sa výborne využila na hodinách v
tretom ročníku i v príprave na maturitnú skúšku u štvrtákov.
Čitateľská gramotnosť sme rozvíjali počas hodín pri práci s textom a následnými úlohami s
porozumením. Takisto sa dôraz kládol, najmä v konverzačných úlohách, na finančnú gramotnosť.
Tiež sa konverzovalo alebo sme čítali a počúvali texty s témou boja proti rasizmu a xenofóbii.
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sme realizovali 20.11.2017 a okresné kolá vo
všetkých kategóriách prebehli 16. januára 2018 (kategórie 1A, 1B) a 17. januára 2018 (kategórie
2A, 2B) v CVČ Čadca , kde sa naši žiaci umiestnili na popredných, ale nie postupových miestach.
Škola sa i tento rok zapojila do medzinárodného online testovania – „Best in English“ dňa
30.11. 2017, kde si naši maturanti otestovali svoje jazykové schopnosti. Priebeh testovania bol
realizovaný v spolupráci s PK INF, Ing. Alexander Kubáni nám poskytol technickú podporu. Tento
rok sme sa umiestnili na 117. mieste zo 750 zapojených európskych škôl.
V rámci „Dňa otvorených dverí“ na bilingválnej sekcii boli zrealizované otvorené hodiny
pod vedením lektora Alastaira W. Barana, aby sme záujemcom o štúdium dali možnosť nahliadnuť
do procesu vyučovania anglického jazyka. Na začiatku druhého polroka, 06.02.2018, sa na našej
škole uskutočnil „Deň otvorených dverí“ i na štvorročnej a osemročnej forme štúdia, počas ktorého
predviedla pre budúcich záujemcov štvorročného štúdia otvorenú hodinu Mgr. Eva Feriancová so
žiakmi II.E.
Mgr. Michala Patyková zrealizovala s vyučujúcimi sekundy Mgr. Kristínou Gerovou a Mgr.
Miroslavou Mravcovou projekt pod názvom Pen Pals, pri ktorej si žiaci sekundy vymieňali
pohľadnice a krátke listy s rovesníkmi z americkej základnej školy v Kalifornii.
Koniec kalendárneho roka sa niesol v znamení literárnej súťaže National Literary Award For
Young Writers, zaslali sme poviedku žiačky IV.F Romany Jančíkovej. Súťaž je organizovaná
českou neziskovou organizáciou, pre českých a slovenských žiakov. Slovenské autorské poviedky
sa tento rok neumiestnili. Ďalšou aktivitou v tomto období bola Juvenes Translatores – mladí
prekladatelia, výber školy do celoštátneho kola je na základe žrebu a tento rok sme opäť neboli
vybratou školou. Uskutočnili sme však školské kolo a víťaznú prekladovú prácu sme poslali podľa
pokynov na ohodnotenie, odozvu od organizátorov stále nemáme.
Vo februári 2018 bola škola opäť organizátorom krajského kola olympiády v anglickou
jazyku pod záštitou pani zástupkyne Mgr. Renáty Marcovej. V tomto školskom roku sa Mgr.
Michala Patyková stala predsedníčkou krajskej komisie OAJ pre Žilinský kraj.
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PK ANJ

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Všetky vyučujúce ANJ
na jednej hodine
26.06. 2017 v každej triede
Európsky deň
jazykov
02.11. 2017

Školské kolo OAJ

20.11. 2017

Best in English

30.11. 2017

Okresné kolo OAJ

16.01. 2018
CVČ
Čadca

Okresné kolo OAJ

17.01. 2018
CVČ
Čadca

Deň otvorených
dverí

06.02. 2018

Pen Pals - písanie
pohľadníc a listov
so žiakmi v
Kalifornii

celý
školský rok

EnglishGo

celý
školský rok

opis obsahu aktivity – zameranie

Rôzne didaktické cvičenia a aktivity
zamerané na rozvoj zručností
anglického jazyka, príp.
porovnávanie s inými svetovými
Mgr. Jana Harvaníková
jazykmi.
- žiaci 1. a 2. ročníkov
Divadelné predstavenie v anglickom
4- ročnej formy
jazyku The Heroes
a kvinty a sexty 8ročnej formy
Mgr. Mária
Droščáková, Mgr.
Kristína Gerová, Mgr.
Eva Feriancová, Mgr.
Jana Harvaníková –
výber žiakov
Mgr. Michala Patyková Medzinárodné Online testovanie
– študenti 4. ročníkoch najlepších študentov angličtiny
a bilingválnej sekcie
Európy
Mgr. Katarína
Hudáková – Agáta
Kavalierová – Se.A,
Tomáš Makúch – Kr.A
Mgr. Jana Harvaníková
– Stanislav Stráňava –
Sx.A, Marek OravecIII.D
Mgr. Eva Feriancová –
Ukážka hodiny anglického jazyka
II.E
Mgr. Michala
Patyková, Mgr.
Písomná korešpondencia
Kristína Gerová, Mgr.
s rovesníkmi z americkej školy
Miroslava Mravcová – v Kalifornii, USA
žiaci sekundy
Mgr. Jana
Harvaníková, Mgr.
Online aktivity pre žiakov
Jana Švíková, Mgr.
anglického jazyka
Eva Feriancová

16

PK ANJ BS
názov aktivity,
exkurzie, projektu
Európsky deň
jazykov
Divadelné
predstavenie
„Fahrenheit 475“
DOD BS

Best In English

OAJ – školské kolo

National Literary
Award For Young
Writers
Juvenes
Translatores
Nácvik básne na
Novoročný koncert

dátum,
zodpovedná osoba
miesto
a ďalší zúčastnení
realizácie
26.09. 2017 Všetci vyučujúci

03.10. 2017
Dom
odborov,
Žilina
24.11. 2017

Mgr. Michala
Patyková,
výber žiakov
Alastair W. Baran

30.11. 2017 Mgr. Michala
Patyková Ing.
Alexander Kubáni (PK
INF), výber žiakov
IV.F, IV.G
04.12. 2017 Mgr. Michala
Patyková, Mgr. Jana
Harvaníková,
Alastair W. Baran
december
Mgr. Michala
2017
Patyková, výber žiakov

opis obsahu aktivity – zameranie
Aktivity podporujúce poznávanie
jazykov Európy, kultúrnu
a spoločenskú vzájomnosť
Divadelné predstavenie v anglickom
jazyku, rozvoj porozumenia
autentickému prejavu
Predstavenie výučby ANJ pre
potenciálnych uchádzačov o
štúdium
Celoeurópska súťaž zameraná na
porovnanie úrovni znalostí
anglického jazyka

Výber žiaka, ktorý bude
reprezentovať školu na krajskom
kole v kategórii 2C1

Súťaž v písaní poviedok
v anglickom jazyku. Poviedka
nepostúpila do výberu ocenených.
05.12. 2017 Mgr. Michala
Školské kolo súťaže v preklade
Patyková, výber žiakov originálneho textu v jazykoch EU
Január
Mgr. Michala
2018
Patyková
Bibiana Paršová - III.F,
Maroš Ďatko - III.G
Krajské kolo OAJ
14.02. 2018 Mgr. Renáta Marcová, KK OAJ sa opäť organizovalo
Roman Malich - IV.G v budove bilingválnej sekcie. Náš
žiak získal tretie miesto.
ČadMUN
Alastair W.Baran
Pomoc žiakom s prípravou
otváracích rečí počas modelového
Mgr. Zuzana
zasadania OSN
Gavlasová
JazykovoAugust
Mgr. Michala
Jazykový kurz spojený s
vzdelávací pobyt
2018
poznávaním Veľkej Británie
Patyková, Ing. Eva
žiakov v Anglicku - Barnstaple Körmendyová PhD.,
organizovaný
VB
Mgr. Zuzana
v spolupráci
Gavlasová, Mgr.
s organizáciou SOL
Miroslava Mravcová
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Francúzsky jazyk (FRJ)
Vedúca PK FRJ: Mgr. Danka Kocifajová
Členovia PK FRJ: Mgr. Danka Kocifajová, Mgr. Renáta Marcová, Mgr. Lucia Putyrová, Mgr.
Mária Štrbáková
Činnosť PK FRJ po celý rok prebiehala v duchu frankofónie a jej podpory. PK FRJ
organizovala viaceré akcie na podporu francúzskeho jazyka (Frankofónne popoludnie, účasť na
Študentskej vedeckej konfekcii v Ostrave, Európsky deň jazykov, účasť na medzinárodnom
festivale študentov francúzskeho jazyka v Českom Tešíne – „Je sais faire en français“/“Viem to po
francúzsky“). Vyučovanie francúzskeho jazyka bolo opäť obohatené francúzskym dobrovoľníkom z
KERICU – slečnou Laetitiou Lecompte. Táto francúzska študentka manažmentu a komunikácie
asistovala na hodinách francúzskej konverzácie v skupine IV. G s Mgr. Luciou Putyrovou a v
skupine IV. F s Mgr. Dankou Kocifajovou a takisto aj na hodinách francúzskeho jazyka v skupine
III.F a III. G s Mgr. Renátou Marcovou. Samotná lektorka sa spolupodieľala na aktivitách
organizovaných školou, ako napr. ČADMUN alebo Frankofónne popoludnie a zúčastnila sa i na
medzinárodnom festivale v Českom Tešíne „Je sais faire en français“. Prioritou všetkých
vyučujúcich francúzskeho jazyka bola podpora čitateľskej, finančnej a IT gramotnosti vo všetkých
ročníkoch formou prezentácií projektov na vybrané konverzačné témy napr. zdravá výživa,
environmentálne problémy, dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa,
extrémizmus a
diskriminácia.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie,
projektu
Európsky deň
jazykov

IT gramotnosť

Keric –
Gymnázium
Jozefa
Miloslava
Hurbana
partnerstvo
Podpora
čitateľskej
gramotnosti

dátum,
zodpovedná osoba
miesto
a ďalší zúčastnení
realizácie
06.10.2017 Mgr. Lucia
Putyrová, Mgr.
Renáta Marcová
skupina V.F
a V.G
september Mgr. Danka
– október Kocifajová, Mgr.
2017
Lucia Putyrová,
skupina IV. F
a IV.G
05.10.
Mgr. Danka
2017
Kocifajová

22.01.,
23.01.
2018

Mgr. Danka
Kocifajová,
skupina IV.F

opis obsahu aktivity – zameranie
Diskusia o súčasnej francúzskej rodine,
história francúzskeho jazyka

Prezentácia projektov na tému Moja škola,
Moje plány do budúcnosti

Stretnutie lektorov sa učiteľov cudzích
jazykov okresu Čadca v KERICU. Jeho
cieľom bolo zlepšenie spolupráce s lektormi
z KERICU a skvalitnenie vyučovania
v partnershipe.
Čítanie a reprodukcia rozprávky „Červená
Čiapočka“ vo francúzštine,
prezentácia obľúbenej rozprávky.
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názov aktivity,
exkurzie,
projektu
Podpora
čitateľskej
gramotnosti

dátum,
miesto
realizácie
22.01.,
23.01.
2018

22.1., 23.1.
2018
„Christmas
party“

Novoročný
koncert

Školské kolo
olympiády vo
FRJ

23.12.
2017

16.01.
2018

11.01.
2018

Moja obľúbená
február
kniha,
2018
spisovateľ

Festival „Je
sais faire en
français“(Viem
02.03.
to po
2018
francúzsky)
v Českom
Tešíne

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

Mgr. Renáta
Marcová, Laetitia
Lecompte,
skupina III.F a III.
G

Čítanie, spracovanie a hranie rozprávky
„O troch prasiatkach“ (príprava na vystúpenie
na festivale v Českom Tešíne)

Mgr. Lucia
Putyrová, skupina
IV.G
Mgr. Danka
Kocifajová, trieda
IV.F
Mgr. Danka
Kocifajová, Mgr.
Renáta Marcová,
Tomáš Karnet
(III. F), Patrik
Kormendy (III. F),
Tomáš Hutyra
(III.G)

Čítanie a interpretácia textu Červená čiapočka
vo francúzštine

Mgr. Danka
Kocifajová, Mgr.
Renáta Marcová,
žiaci skupiny V.F
a V. G

1. miesto – Šarlota Kaličáková (V.F)
2. miesto – Daniela Kováčová (V.F)
3. miesto – Tibor Kubík (V.G)
Víťazka automaticky postúpila na krajské kolo
do Žiliny.

Mgr. Danka
Kocifajová, Mgr.
Lucia Putyrová,
skupina IV. F, IV.
G
Mgr. Danka
Kocifajová,
Laetitia
Lecompte, Patrik
Kormendy,
Vanesa Várošová,
Vanessa
Prengelová,
Dominika
Kaštanová,
Magdaléna
Klimeková (III.F)
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Príprava a jazyková pomoc pri vystúpení vo
francúzskom jazyku
Preklad francúzskej básne „Pour toi mon
amour“ (Pre teba moja láska) do slovenčiny
Príprava a pomoc pri recitácii básne „Pre teba
moja láska“ vo francúzštine, víťazom súťaže
bol Tomáš Karnet – recitoval ju na
Novoročnom koncerte

Projektová prezentácia obľúbenej
knihy/autora

Vlastné spracovanie rozprávky „Trois petits
cochons“(Tri malé prasiatka) vo forme
divadelnej hry a jej prezentácia na
medzinárodnom festivale.

názov aktivity,
exkurzie,
projektu

Frankofónne
popoludnie na
Gymnáziu
Jozefa
Miloslava
Hurbana v
Čadci

Kanadský deň
na Filozofickej
fakulte
Ostravskej
univerzity

dátum,
miesto
realizácie

26.03.
2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

Mgr. Renáta
Marcová, Mgr.
Kristína Gerová,
Mgr. Dana
KocifajováLaetitia
Lecompte, Mária
Výber 30 žiakov
(I.F, I. G, II. F, II.
G, III. F, III. G,
IV. F, IV. G, V. F,
V. G)

Popoludnie plné francúzskeho jazyka v rámci
celoslovenského mesiaca frankofónie (piesne,
filmové predstavenie, divadelná hra, pečenie
palaciniek ) za účasti predsedníčky Slovenskej
asociácie učiteľov francúzskeho jazyka
(SAUF) doc. Jany Bírovej
za finančnej podpory SAUF
Prezentácia v powerpointe pod názvom „Od
javorového listu po lipu“ – žiačka
prezentovala históriu, geografiu či kultúru
a súčasnosť Slovenska a Kanady.
Ústrednou témou tohoročnej študentskej
konferencie bola Kanada, nakoľko
konferencia prebiehala pod záštitou a za účasti
profesora Bruna Bourbona z Université Laval
(Quebek, Kanada).
Video-prezentácia na tému Znečistenie
prostredia a jeho ochrana.
Prezentácia projektov na tému Ja a ochrana
životného prostredia, diskusia o alternatívnych
zdrojoch energia s lektorkou Laetitiou
Lecompte (porovnanie Francúzska
a Slovenska).

19. 04.
2018

Mgr. Danka
Kocifajová, Lívia
Melicherová
(IV.F)

apríl – máj
2018

Mgr. Danka
Kocifajová, Mgr.
Lucia Putyrová,
skupina IV. F
a IV. G

Môj obľúbený
výtvarný
umelec/dielo

máj – jún
2018

Mgr. Danka
Kocifajová, Mgr.
Lucia Putyrová,
skupiny IV. F
a IV. G

Projektová prezentácia obľúbeného obrazu
v powerpointe

Finančná, IT
gramotnosť

13.06.
2018

Mgr. Danka
Kocifajová

Prezentácia projektov v powerpointe na tému:
„Ako by som zachránil/a chátrajúcu
architektonickú pamiatku, budovu, miesto?

Poznávacovzdelávacia
exkurzia

Mgr. Renáta
Marcová, Mgr.
Jún 2018
Jana Nečedová,
Francúzsko
Mgr. Eva
Feriancová

Ja a životné
prostredie

Poznávanie historických pamiatok UNESCO a
overovanie jazykových zručností vo FRJ
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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 a Mgr. Júlia
Mojáková
Všetky členky PK pod vedením vedúcej predmetovej komisie nemecký jazyk pracovali
počas roka v súlade s plánom práce a vzájomne spolupracovali.
Špecifikum práce tohto PK spočíva v príprave žiakov dorozumieť sa v nemeckom 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 je pripraviť svojich žiakov predovšetkým
na komunikáciu v každodenných situáciách pri pobyte v týchto krajinách a zvládnuť nemecký jazyk
písomnou i ústnou formou.
Počas roka členky 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 Salzburgu sme sa
obrátili na PK geografie.
V súlade s POP pre školský rok 2017/2018 sme na klasických hodinách i na hodinách
konverzácií venovali zvýšenú pozornosť finančnej gramotnosti. V 4. ročníku päťročnej formy
štúdia bola súčasťou konverzačnej témy: Obchod a služby pri dialógoch v obchode, v 4. ročníku
štvorročnej formy štúdia v téme Mládež a jej svet v časti hospodárenia mládeže s financiami v
podobe vreckového. Okrem toho bola zahrnutá i do niektorých gramatických javov (napr. číslovky)
v 1. ročníku a v Príme. Vďaka dobrým kontaktom a spolupráci našej školy so Slovenskou
sporiteľnou v Čadci navštívili žiaci 1. ročníka finančný park FLIP vo Viedni. Hravou formou si na
piatich stanovištiach preverovali svoje finančné znalosti: učili sa plánovať rozpočet, robiť rôzne
finančné rozhodnutia a dozvedeli sa i mnoho nových faktov a pojmov z oblasti financií.
Na hodinách konverzácií vo 4. ročníku štvorročnej formy štúdia a v 5. ročníku päťročnej
formy štúdia 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. Dôraz sme kládli na rovnosť práv ľudí rôznych kultúr a národností, ich dodržiavanie
a otázku zachovávania práv i detí a mladých ľudí. Tematika multikultúry sa objavila i v
porovnávaní prežívania vianočných sviatkov a s nimi spojenými zvykmi a obyčajami na Slovensku
a v nemecky hovoriacich krajinách. Téma Vianoc a adventného obdobia bola jednak súčasťou
konverzačnej témy v končiacich ročníkov, ale žiaci sa mohli oboznámiť so slávením adventu aj v
autentickom prostredí na exkurziách v Salzburgu a vo Viedni.
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Vychádzajúc z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2017/2018 sa práca
všetkých vyučujúcich sústredila i na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na konkrétnych textoch a
úlohách sme podporovali u žiakov porozumenie čítaného textu, schopnosť vyjadriť svoj názor na
text a v neposlednom rade i kladný vzťah k čítaniu. Okrem učebnice nemeckého jazyka sme
podporovali čitateľskú gramotnosť i prácou s nemeckým časopisom „Hurra!“ vo všetkých
ročníkoch a typoch štúdia.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Beáta
Chmurová
IV.F, IV.G, IV.D,
Sekunda A
PhDr. Lenka
Slezáková Neherová
– V.F, V.G
Mgr. Tatiana
Babušíková – IV.D

Európsky deň
jazykov

Svetový deň
výživy

Týždeň vedy a
techniky

opis obsahu aktivity – zameranie

„Jazyky sveta“ - súťažný kvíz
o rôznych jazykoch sveta, ich
pôvode, príbuzenstve, rozšírenosti
a zvláštnostiach písomnej podoby
Nemecké príslovia v epizódach –
krátke scénky na najznámejšie
príslovia
Motivačné hry v nemčine – krátke
riekanky a hry, ktoré majú deti
motivovať učiť sa nemecký jazyk
Nemecké idiómy na tému lásky –
Mgr. Martina
opis idiómov na konkrétnych
Kováčiková – Kvarta situáciách
26.09. 2017 A
„Koľko jazykov vieš,...“ – kvíz
Mgr. Mária Hnidková o svetových jazykoch
V. F, V.G
Jazykolamy v nemčine – výslovnosť
Ing. Soňa Jurištivá –
a zvládnutie najznámejších
II.D
jazykolamov v nemčine
Anglicizmy v nemčine –
Mgr. Júlia Mojáková najpoužívanejšie anglické výrazy
I. C a II. C
a ich nemecké ekvivalenty
Nemecké príslovia v pantomíme –
pantomimické znázornenie
najznámejších nemeckých prísloví
Kvíz o nemecky hovoriacich
krajinách – o zvykoch a sviatkoch
v týchto krajinách, osobnostiach...
Všetky vyučujúce
Projekty a diskusie o zdravej výžive
17.10. 2017
NEJ
v rámci témy „Stravovanie“
Mgr. Tatiana
Babušíková
Projekty a prezentácie o nemeckých
PhDr. Lenka
06. – 12. 11.
a slovenských vedcoch a objaviteľoch
Slezáková Neherová
2017
na hodinách konverzácií v nemeckom
5. ročník päťročného
jazyku
štúdia a 4. ročník
štvorročného štúdia
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

„Best in Deutsch“„Nemčinár roka“

Školské kolo ONJ

dátum,
miesto
realizácie

23.11. 2017

23.11. 2017

Advent v
Salzburgu

07. – 08.12.
2017

Vianočná Viedeň

15.12. 2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Beáta
Chmurová – výber
najlepších
nemčinárov: IV.D –
Natália Tabačárová,
Nikola Haladejová,
Terézia Ševecová,
Nikola Kubačková,
Kristína Tlelková,
Nikola Kontríková
V. F- Eduard Vokel,
V. G- Radoslav
Švaňa, Oktáva A –
Sára Liptáková,
Monika Drábová
Mgr. Beáta
Chmurová,
Mgr. Martina
Kováčiková
1B – Tomáš Makuch
(Kvarta A)
1C – Viktoria
Isabella Wandelt
(Príma A)
2B – Nikola
Haladejová (IV.D)
Eduard Vokel (V.F),
Radoslav Švaňa
(V.G)

opis obsahu aktivity – zameranie

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
60. miesto – na svete

Umiestnenie:
1B – 1.miesto – Tomáš Makuch
1C – 1. miesto - Viktoria Isabella
Wandelt
2B – 1. miesto – Radoslav Švaňa
2. miesto – Eduard Vokel
3. miesto – Nikola Haladejová

1. deň – návšteva malebného
alpského mestečka Hallstatt, ktorého
centrum je v zozname UNESCO
Mgr. Beáta
a prehliadka soľnej bane
Chmurová,
2. deň – prehliadka historického
Mgr. Mária Hnidková centra a jeho pamätihodností
Žiaci tried: Sexta A,
(pevnosť Hohensalzburg, Dómu,
III. D a V. G
Getreidegasse...) a návšteva
typických vianočných trhov –
ochutnávka rakúskych adventných
špecialít, kúpa typických suvenírov...
Návšteva hlavného mesta Rakúska,
PhDr. Lenka
jeho najdôležitejších pamätihodností
Slezáková Neherová,
– Dómu sv. Štefana, Prírodovedného
Mgr. Milada
múzea a vianočných trhov –
Rypáková
oboznámenie sa so slávením adventu
III. F a III. G
v Rakúsku a typickými špecialitami.
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Novoročný koncert

Mgr. Martina
Kováčiková
18. 01. 2018
Viktoria Isabella
Wandelt - Príma A

Deň otvorených
dverí – 4-ročné
štúdium

Mgr. Martina
06. 02. 2018
Kováčiková, III. E

FLIP - Viedeň

7. 3. 2018

Mgr. Beáta
Chmurová
Kvinta A, I.C, I.E

opis obsahu aktivity – zameranie
Príspevok do programu Novoročného
koncertu v podobe nemeckej básne
od J. W. Goetheho - „Das Göttliche“.
Aktívne zapojenie záujemcov
o štúdium na našej škole do rôznych
aktivít k téme nemecky hovoriacich
krajín (kvíz, prezentácia).
Návšteva finančného centra FLIP,
interaktívna výstava podporujúca
finančnú gramotnosť, počas ktorej si
žiaci hravou formou a pomocou
najmodernejšej techniky zlepšujú
svoje zručnosti v hospodárení
s peniazmi.

Termínované úlohy stanovené v pláne práce PK pre školský rok 2017/2018 boli splnené. Navyše
sme uskutočnili i ďalšie aktivity nad rámec plánu práce, čím sme reagovali na aktuálne
požiadavky a potreby, napr. príspevok na Novoročný koncert. V spolupráci s mimovládnou
mládežníckou organizáciou KERIC Čadca sa nám podarilo v tomto školskom roku získať rakúsku
lektorku, s ktorou spolupracuje Mgr. Beáta Chmurová a PhDr. Lenka Slezáková Neherová v
triedach IV. F, IV.G, V.F a V.G.
Všetky členky PK vykonali v priebehu školského roku niekoľko vzájomných hospitácií a vzájomne
sme sa stretávali i na zasadnutiach PK, príp. individuálnych konzultáciách.
V školskom roku 2017/2018 pracovali na škole dva krúžky z nemeckého jazyka:
Mgr. Beáta Chmurová - Klub nemeckého jazyka
Mgr. Tatiana Babušíková – Maturujeme z nemčiny

Ruský jazyk (RUJ)
Vedúca PK RUJ: Mgr. Milada Rypáková
Členovia PK RUJ: Mgr. Milada Rypáková, Mgr. Tatiana Babušíková, Mgr. Lucia Putyrová
Vedúca PK spolu s členkami sa aktívne podieľali 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 kládli dôraz na rozvoj
a podporu čitateľskej a finančnej gramotnosti a zároveň rozvíjali i multikultúrnu výchovu. V rámci
konverzačných hodín sme sa venovali témam, ako je zdravý životný štýl, dodržiavanie ľudských
práv a práv dieťaťa, prevencia voči extrémizmu a diskriminácii. Ich prioritou bola príprava žiakov
na maturitnú skúšku. Pri zostavovaní maturitných zadaní spolupracovali s PK biológie, informatiky
a umenia a kultúry.
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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
S ruštinou do sveta - súťaž

Európsky deň
jazykov

26.09. 27.09. 2017
škola

Mgr. Tatiana
Babušíková,
I.D

Žiaci I.D súťažnou formou prezentovali ruský
jazyk ako jeden zo svetových jazykov,
precvičili si dejepisné a geografické poznatky o
Rusku.
Prečo a ako sa učíme cudzie jazyky - diskusia

Mgr. Lucia
Putyrová, II.E

Mgr. Milada
Rypáková,
V.F, V.G
09.11. 10.11. 2017
škola
Týždeň vedy a
techniky

Vianoce v Rusku a
u nás

Mgr. Tatiana
Babušíková,
I.D
Mgr. Lucia
Putyrová, II.E
Mgr. Milada
Rypáková,
V.F/G

01.12. 2017
škola

Žiaci II.E diskutovali o tom, akými rôznymi
metódami sa môžeme učiť cudzie jazyky a aká
veľmi potrebná je znalosť cudzích jazykov v
rámci EÚ.
Je cudzí jazyk most alebo bariéra - beseda
Žiaci V.F/G besedovali na túto tému a
diskutovali o tom, či znalosť cudzieho jazyka
národy zbližuje alebo rozdeľuje.
Technické výdobytky v mojom živote - beseda
Žiaci I.D besedovali o technických
výdobytkoch v ich živote a porovnávali život
kedysi a dnes.
Významní ruskí vedci - beseda
Beseda o ruských vedcoch a technikoch
Žiaci II.E a V.F/G besedovali o sovietskych a
ruských vedcoch, technikoch, kozmonautoch,
napr. : Lomonosov, Mendelejev, Pavlov,
Koroľov, Gagarin, Zvorykin, Sacharov ...
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 ruského
jazyka besedovali na vianočnú tematiku a
porovnávali slovenské a ruské zvyky, tradície a
obyčaje.

všetky
vyučujúce
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná
osoba a ďalší
zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie
Otvorená hodina

Deň otvorených
dverí pre 4-ročnú
formu štúdia

06.02. 2018
škola

Mgr. Milada
Rypákova,
III.C

Žiaci si pripravili zaujímavú prezentáciu na
tému: Povolania, trh práce, fyzická a duševná
práca.
Otvorená hodina

Týždeň ruskej
literatúry

12.06. 2018
škola

12.06. 2018
Kysucká
knižnica

Literárno-vedná
exkurzia

19.06. 2018
Brodzany

Mgr. Milada
Rypáková,
Tercia A

Mgr. Tatiana
Babušíková,
I.D
Mgr. Mária
Droščáková,
III.F, III.G
Mgr. Milada
Rypáková, II.E
Mgr. Milada
Rypáková,
III.F, III.G

Žiaci Tercie A predviedli otvorenú hodinu na
tému: Alexander Sergejevič Puškin Rozprávka o rybárovi a rybke. Žiaci potom
diskutovali s ruskou učiteľkou Innou Manaenko
o Sankt- Peterburgu a o tom prečo sa učia ruský
jazyk.

Beseda s ruským spisovateľom
Žiaci I.D, II.E a III.F, III.G sa zúčastnili na
besede v Kysuckej knižnici s ruským
spisovateľom Jurijom Zverlinom o jeho tvorbe.

Exkurzia do Puškinovho múzea v Brodzanoch,
ktorá bola spojená s krásnou prechádzkou po
zámockom parku.

Sumár úspešného zapojenia a absolvovania žiakov do rôznych súťaží a projektových prác
v krajských a celoslovenských kolách v rámci PK CUJ je uvedený v bode i.1 správy.

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, Mgr. Alena Nemcová, Mgr. Eva Feriancová, Mgr. Anna Krellová
PK DEJ sa v školskom roku 2017/2018 snažilo o naplnenie cieľov a úloh, ktoré si členovia
stanovili na začiatku školského roka.
Počas celého školského roka sme sa snažili klásť dôraz na samostatnosť žiakov, ktorú sme
podporovali súťažami, tvorivými úlohami, projektovým vyučovaním... Na hodiny sme pozývali aj
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odborníkov, s ktorými žiaci mohli diskutovať. Napríklad z archívu, múzea. Mnohé besedy boli
prepojené aj s vyučovaním občianskej náuky a zamerané na dejepisnú stránku, ale aj napr. na
dodržiavanie ľudských práv, práv dieťaťa v súčasnosti, ale i v historickom horizonte. Zodpovednou
osobou bola Mgr. Eva Moskáľová. Prostredníctvom projektového vyučovania sme sa snažili
rozvíjať čitateľskú gramotnosť u žiakov. U všetkých tretích ročníkov sme uskutočnili projektové
vyučovanie s témou holokaustu. Snažili sme sa aj o prepojenie s aktuálnou témou extrémizmu a
diskriminácie.
Ciele boli naplnené prostredníctvom nasledujúcich aktivít, ktoré sú uvedené v tabuľke.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

Beseda
s archeologičkou
Kysuckého múzea

Medzinárodný deň
školských knižníc„Deň Milana
Rastislava
Štefánika –
zapojenie žiakov,
učiteľov, rodičov a
komunity“

Exkurzia do
Osvienčimu

Dejepisná
olympiáda

dátum,
miesto
realizácie
05.10. 2017
Gymnázium
J.M.
Hurbana
06. 10. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Mgr. Gabriela
Chalupková,
V.F, V.G
Eva Moskáľová
IV.F, IV.G

Mgr. Eva Kubalová,
Mgr. Zuzana
23.10. 2017,
Straková, Mgr.
Gymnázium
Gabriela
J.M.
Chalupková – žiaci
Hurbana
všetkých tretích
ročníkov

15.11. 2017

Mgr. Gabriela
Chalupková, Mgr.
Katarína Hudáková
III.E, III.C

08.12. 2017
Školské
kolo
15.02. 2018
Okresné
kolo

Mgr. Gabriela
Chalupková
Príma A - Kvarta A
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opis obsahu aktivity – zameranie
V spolupráci s Kysuckým múzeom
sme zorganizovali prednášku v rámci
týždňa archeológie. Archeologička
Mgr. Danka Majerčíková predstavila
žiakom prácu archeológa, poukázala na
najdôležitejšie archeologické lokality
na Kysuciach.
V spolupráci s PK SJL sme sa zapojili
do medzinárodného dňa školských
knižníc. Žiaci počas troch hodín
vypracovali projekty o M. R.
Štefánikovi. Následne ich prezentovali
v aule školy. Potom ich čakala druhá
časť a to vedomostná časť z dejepisu,
slovenčiny či umenia a kultúry.
Cieľom bolo pripomenutie si tejto
významnej osobnosti našich dejín a to
zaujímavou a nenásilnou formou.
Boj proti extrémizmu nie je len
povinnou frázou, ktorej sa chceme
venovať. Najlepším pomocníkom je
návšteva bývalého koncentračného
tábora Osvienčim. Žiaci na vlastné oči
uvidia, akým spôsobom sa riešila
otázka nenávisti voči iným národom,
rasám... Cieľom je, aby sme nezabudli
na hrôzy II. svetovej vojny.
Pre žiakov kategórie C až F (príma až
kvarta) sme pripravili školské kolo
dejepisnej olympiády. Najlepší dvaja
žiaci z každej kategórie postúpili do
okresného kola, ktoré sa uskutočnilo
15.02.2018 v CVČ Čadca. Žiaci sa
neumiestnili na víťazných miestach.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Súťaž českých
a slovenských
gymnázií

Prednáška s Mgr.
Martinom
Turócim, PhD.

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

05. 04. 2018
Mgr. Gabriela
Gymnázium
Chalupková
Varšavská
cesta

20.04. 2018

Mgr. Gabriela
Chalupková

Exkurzia
Litmanová – Stará
Ľubovňa

31.05. 2018

Mgr. Anna Krellová
( organizátor)
Mgr. Gabriela
Chalupková
Mgr. Alena
Nemcová
I.C, I.D, II. F

Výstava Slovenské
národné povstanie

06.06. 2018

Mgr. Gabriela
Chalupková
Sx. A

Exkurzia Nitra –
Sereď

14.06. 2018

Mgr. Gabriela
Chalupková
Mgr. Zuzana
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opis obsahu aktivity – zameranie
Gymnázium v Chebe, na čele s Mgr.
Stulákom Miroslavom pripravuje
tradičnú súťaž, kde súťažia slovenské
a české gymnázia. V centre pozornosti
sú tento rok dejiny ČSR a to roky 1968
až 1977. Súťaž sa uskutočnila
05.04.2018, kde sa nášmu tímu
podarilo získať pekné 6. miesto.
Súťažili Kamil Bazelides Sp.A,
Daniela Vorková III.E, Kristián Hanec
III. E.
Pre seminaristov z dejepisu, konkrétne
pre tretí ročník sme pripravili
prednášku a to v spolupráci
s Kysuckým múzeom v Čadci
a miestnym spolkom Matice
Slovenskej.
Nosnou témou pre žiakov bola
osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana.
Žiaci sa oboznámili s jeho životom,
činnosťou.
V spolupráci s vyučujúcou náboženskej
výchovy Mgr. Annou Krellovou sme
zrealizovali exkurziu na východné
Slovensko, kde sme sa snažili využiť
medzipredmetové vzťahy. Z dejepisnej
stránky chceme vyzdvihnúť návštevu
hradu v Starej Ľubovni s jeho
historickými expozíciami.
Obchodná akadémia v Čadci
v spolupráci s múzeom Slovenského
národného povstania pripravila
zaujímavú výstavu na tému
Slovenského národného povstania.
Naši žiaci mali pútavý výklad, ktorý im
predniesli ich rovesníci z Obchodnej
akadémie. Následne si ich otestovali
v pripravenom kvíze, kde obstáli na
výbornú.
Pre žiakov sekundy a tercie sme
zorganizovali exkurziu zameranú na
národné dejiny, na históriu Nitry a jej

Straková

názov aktivity,
exkurzie, projektu

EUSTORY

dátum,
miesto
realizácie

Jún 2018

okolia. Navštívili sme aj Divadlo
Andreja Bagara a divadelnú hru: M. R.
Štefánik v zatmení slnka. Prepojili
sme aj vedomosti z dejepisu
s vedomosťami zo slovenčiny. Žiaci
mali možnosť overiť si v praxi
kompozíciu divadelnej hry.

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Mgr. Gabriela
Chalupková

opis obsahu aktivity – zameranie
EUSTORY je dejepisná súťaž, kde
žiaci majú napísať prácu na vybranú
tému. Tohtoročná téma bola: krehkosť
slobody. Vyhodnotenie súťaže
prebehne na konci mesiaca jún. Prácu
písali Marián Završan III. C, Natália
Paršová III.E, Jana Neckárová III. E,
Slávka Poništová, III. D.

Plán práce PK, ktorý sme vypracovali na začiatku školského roka, sa nám podarilo v
mnohých bodoch naplniť. Členovia PK sa pravidelne stretávali a diskutovali o aktuálnych
problémoch vyučovania dejepisu. S členmi PK Mgr. Eva Feriancová a Mgr. Katarína Hudáková
sme sa venovali aj príprave na maturitnú skúšku z dejepisu a to v slovenskom i anglickom jazyku.
Členovia PK dejepisu pravidelne vykonávali vzájomnú hospitačnú činnosť, ktorá bola v mnohých
prípadoch inšpirujúca a motivujúca v ďalšom vyučovaní. Na hodiny si učitelia pripravili mnohé
aktivity, nielen na podporu čitateľskej gramotnosti. Práve to bolo hlavným kritériom hodnotenia
kvality hodiny počas školskej inšpekcie, ktorá prebehla v 2. polroku školského roka 2018/2019.
Záujem o dejepis sme sa snažili podporiť aj dejepisnými exkurziami, ktoré sa tešia veľkej
obľube u žiakov.

Občianska náuka (OBN)
Vedúca PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová
Členovia PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Eva Moskáľová, Ing. Soňa Jurištová
PK OBN sa počas celého školského roka 2017/2018 venovala problematike šírenia a
prevencie extrémizmu, násilia, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu. Spolupracovala
opäť s rôznymi organizáciami a inštitúciami ako Europe Direct Žilina, Amnesty International,
Náruč, Kysucká knižnica, Keric, Človek v ohrození, ... . Problematika ľudských práv bola
zastrešená koordinátorom pre výchovu k multikulturalizmu a ľudským právam. Pri príležitosti 15.
výročia vzniku slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy realizovanej podľa Projektu
Gymnázium bilingválne Vyšehradskej štvorky v Čadci, sme pripravili sprievodné aktivity, ktoré
vyvrcholili na Edukačnom dopoludní s cieľom zvýšiť povedomie žiakov o V4. Mgr. Marko Salíni,
člen predsedníckeho tímu na MZV a EZ SR, poverený prípravou SR na ročné predsedníctvo vo V4
poskytol žiakom 4. ročníka BS besedu o budúcnosti Vyšehradskej štvorky. V spolupráci s PK NEJ
sa žiaci Kv.A, I.C a I.E zúčastnili FLiPu (Financial Life Park) vo Viedni s cieľom rozvíjať finančnú
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gramotnosť mladých prostredníctvom hier a multimediálneho obsahu, budovať finančné povedomie
mladých a predchádzať nadmernému zadlžovaniu sa. V snahe rozvíjať i čitateľskú gramotnosť sme
pravidelne žiakov SPS 3. a 4. ročníka zapájali do esejistickej súťaže SOFIA, ktorú vyhlasuje
Kolégium Antona Neuwirtha.
Činnosti zahrnuté v pláne práce PK OBN pre šk. r. 2017/2018 boli splnené. Všetci členovia
sa pravidelne stretávali počas školského roka 2017/2018. PK OBN sa podarilo zrealizovať exkurziu
do NR SR pre žiakov SPS. Školská inšpekcia zameraná na čitateľskú gramotnosť hospitovala na
vyučovacích hodinách OBN a SPS 3. ročníka.
Snahou PK OBN bude naďalej motivovať a podporovať žiakov, aby sa viac zapájali do
súťaží, venovať zvýšenú pozornosť čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov na vyučovacích
hodinách OBN a SPS.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie,
projektu
Stretnutie so
psychológom
Prevencia
nenávistných a
extrémistických
prejavov –
mládež v centre
pozornosti

dátum,
miesto
realizácie
28.09. 2017
02.11. 2017

10.10. 2017

10.10. 2017
Europe Direct
26.10. 2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

Mgr. Eva Moskáľová
Psychologický tréning zameraný na
SPS IV.F, IV.G
sebadisciplínu, sebapoznanie.
Mgr. Zuzana Gavlasová
SPS IV.F, IV.G
Workshop a diskusia o občianskej
participácii, demokratických
Mgr. Zuzana Gavlasová hodnotách a extrémizme.
III.E, SPS 3.roč.

Mgr. Zuzana
Gavlasová, V.G
Mgr. Zuzana
Gavlasová, Mgr.Eva
Moskáľová, SPS IV.F,
IV.G

Prevencia proti
násiliu

10.11. 2017

Mgr. Eva Moskáľová,
III.E

Generácia €uro

27.10. 2017

Mgr. Zuzana
Gavlasová,
SPS 4.roč.

Deň otvorených
dverí na
bilingválnej

24.11. 2017

Mgr. Zuzana
Gavlasová, IV.G
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Beseda v spolupráci s informačným
centrom Europe Direct Žilina
zameraná na zvýšenie povedomia
o EÚ.

Workshop v spolupráci
s mimovládnou organizáciou Náruč s
cieľom prevencie a ochrany násilných
javov.
Zapojenie žiakov do medzinárodnej
súťaže určenej pre stredné školy,
ktorej poslaním je 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.
Mgr. Zuzana Gavlasová mala otvorenú
hodinu OBN so žiakmi IV.G
v multimediálnej učebni na tému

sekcii

Slobodné
Slovensko

názov aktivity,
exkurzie,
projektu
Školské kolo
olympiády
ľudských práv

27.11. 2017

Mgr. Zuzana
Gavlasová, Mgr. Eva
Moskáľová, III.C, III.D

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

07.12. 2017

Exkurzia do
Národnej rady
SR

12.12. 2017

"Edukačné
dopoludnie"

18.01. 2018

Vyšehradská
štvorka

18.01. 2018

Krajské kolo
olympiády
ľudských práv

08.02. 2018
Žilina

Extrémizmus

09.04. 2018

Súťaž „Mladý
Európan“

18.04. 2018
Žilina

Beseda
s prokurátorom

19.04. 2018

Finančná

24.04. 2018

Mgr. Zuzana
Gavlasová, Romana
Targošová IV.F
Bianca Macková IV.G

Humanizmus a Renesancia s využitím
interaktívnej tabule.
Diskusia s novinármi p. A. Bánom
a M.M. Šimečkom, historikom P.
Dubovským, prof. P. Traubnerom
spojená s premietaním dokumentu
o extrémizme, totalitných režimoch v
Dome kultúry.

opis obsahu aktivity – zameranie
Víťazka Romana Targošová zo IV.F
postúpila na krajské kolo.

Účasť žiakov na priamom zasadaní
NR SR s cieľom oboznámiť sa
Mgr. Zuzana
s činnosťou a právomocami
Gavlasová, Mgr. Eva
zákonodarného orgánu; potom
Moskáľová
nasledovala diskusia s poslancom NR
SPS
SR, JUDr. PhDr. Jánom
Podmanickým, PhD. o legislatívnom
procese.
Sprievodné aktivity pri príležitosti
15.výročia otvorenia slovenskoMgr. Zuzana Gavlasová
anglickej bilingválnej sekcie –
SPS IV.F, IV.G, I.F,
vedomostné kvízy, tajničky,
I.G, II.F, II.G, III.G
doplňovačky, video, zhotovenie
spoločnej mapy V4.
Mgr. Zuzana
Beseda s Mgr. Markom Salínim –
Gavlasová, Mgr. Eva
oboznámenie sa s históriou,
Moskáľová
geografiou, s poslaním a budúcnosťou
SPS IV.F, IV.G
Vyšehradskej štvorky.
Mgr. Zuzana
Účasť na krajskom kole bez ďalšieho
Gavlasová,
postupu.
Romana Targošová
IV.F
Workshop na tému extrémizmus
Mgr. Zuzana Gavlasová
a prevencia nenávistných prejavov s p.
Sx.A, II.C, II.D
Pavlom Struhárom.
Mgr. Eva Moskáľová
Regionálne kolo súťaže s cieľom
Ema Krkošková III.D,
zvýšiť povedomie občianstva
Marian Završan III.C,
Európskej Únie medzi žiakmi
Daniela Vorková III.E
stredných škôl na Slovensku.
Mgr. Eva Moskáľová,
Odborná beseda s cieľom rozvíjať
Mgr. Zuzana Gavlasová vedomosti žiakov o trestnom práve.
IV.F, IV.G SPS
Mgr. Zuzana Gavlasová Odborná prednáška pod záštitou
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gramotnosť

V.F, V.G

Stretnutie
s pracovníkmi
z Úradu práce,
sociálnych vecí
a rodiny

24.04. 2018

Mgr. Eva Moskáľová
SPS 3. ročník

názov aktivity,
exkurzie,
projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

ČadMUN

25.04. 2018

Extrémizmus

10.05. 2018

Beseda
s prokurátorom

12.06. 2018

Workshop s
dobrovoľníčkou

18.06. 2018

Allianz – Slovenská dôchodková
správcovská spoločnosť, a.s.
o finančnej budúcnosti žiakov.
Odborná prednáška s cieľom vedieť sa
zapojiť do pracovného pomeru.

opis obsahu aktivity – zameranie

Modelové zasadnutie OSN v ANJ za
účasti dobrovoľníčok z centra mládeže
KERICu – Guadalupe a Laëtitie
Mgr. Zuzana Gavlasová
Lecomte a žiakov z partnerských škôl
z Českého Tĕšína; téma: „Freedom
and Equality“.
Mgr. Zuzana Gavlasová Workshop na tému extrémizmus
IV.F, IV.G SPS
a vplyv médií s pani Vicenovou.
Mgr. Eva Moskáľová
Odborná beseda s cieľom rozvíjať
SPS 3. ročník
vedomosti žiakov o trestnom práve.
Workshop o dobrovoľníctve
Mgr. Zuzana Gavlasová a skúsenostiach z Albánska
III.F, III.G
SlovakiaAid a Človek v ohrození.

Geografia (GEG)
Vedúci PK GEG: PaedDr. Miroslav Truchlik
Členovia PK GEG: PaedDr. Anna Zeljenková, PaedDr. Miroslav Truchlik, Mgr. Slavomír Švancár,
Mgr. Lukáš Jurga, Mgr. Júlia Mojáková
Hlavnou náplňou 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 tohto predmetu. Špecifickosťou nášho predmetu je priestorové
vnímanie a orientácia, ktorú sme sa snažili rozvíjať vďaka externým aktivitám, hlavne
geografickými prechádzkami a exkurziami.
PK GEG pracovala podľa vypracovaného plánu práce s rešpektovaním požiadaviek
vyplývajúcich z POP 2017/2018 a ŠkVP. Členovia PK počas celého roka realizovali hospitačnú
činnosť a podieľali sa na príprave žiakov na súťaže, ktoré sa uskutočnili prevažne v druhom
polroku, a maturitnú skúšku z geografie.
PK geografie sa zapojilo do projektu IT Akadémia, ktorá podporuje implementáciu IT
gramotnosti a bádateľských zručností vo vyučovacom procese. Členovia PK geografie priebežne
počas roka implementovali zásady dodržiavania ľudských práv a práv dieťaťa, aj prevenciu voči
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extrémizmu a diskriminácií na hodinách s tematikou ľudských rás a ich rovnosti. Geografické
vychádzky sa zameriavali na podporu a rozvoj zdravého životného štýlu a environmentálnych
aktivít.
Väčšina plánovaných akcií a exkurzií úspešne prebehla, pri organizovaní exkurzií sa
osvedčila spolupráca s PK biológie.
Mgr. Júlia Mojákova viedla krúžok Moja rodná, ktorý výborne poslúžil ako príprava na
súťaž „Moja rodná Čadca“. I vďaka tomu v školskom roku 2017/2018 naša škola vyhrala súťaž
„Moja rodná“.

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Geografia na
Gymnáziu J. M.
Hurbana

celý rok

Mgr. Lukáš Jurga

Moja rodná

celý rok

Mgr. Júlia Mojáková

Cestovanie po
Južnej Afrike

09.10. 2017
konferenčná
miestnosť

Mgr. Lukáš Jurga

Fotografická súťaž
pre žiakov

október –
november
2017

Mgr. Lukáš Jurga
PaedDr. Miroslav
Truchlik

celý rok

Mgr. Júlia Mojáková
Mgr. Lukáš Jurga
PaedDr. Miroslav
Truchlik
PaedDr. Anna Zeljenková

Príprava na
geografickú
olympiádu – rôzne
kategórie

II.C, II.D, II.E, Sexta A

Školské kolo
Geografickej
olympiády pre ZŠ

20.12. 2017
škola

PaedDr. Miroslav
Truchlik

Školské kolo

12.01. 2018

Mgr. Lukáš Jurga
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opis obsahu aktivity – zameranie
Propagácia geografie pomocou
stránky na facebooku.
Príprava študentov na regionálnu
súťaž pomocou krúžku.
Prednáška a diskusia
s cestovateľom Matúšom
Bujnom o Južnej Afrike.
Súťaž pre študentov o najkrajšiu
cestovateľskú fotografiu zo
Slovenska i zahraničia, ktorú
sami vyfotili; vyhodnotenie
prebehlo na základe hlasovania
na našej facebookovej stránke.
Príprava študentov na
Geografickú olympiádu
v rôznych kategóriách, vrátane
online Geografickej olympiády.
Školské kolo Geografickej
olympiády kategória E, F pre
prvé 4 ročníky 8-ročného
gymnázia.
Postupujúci zo školského kola na
okresné kolo podľa tried:
Príma A – Šimon Šubert,
Sebastián Blaho, Sekunda A –
Vladimír Dubový, Alexander
Frolo, Tercia A – Miriam
Švarcová, Saumel Zborovančík,
Kvarta A – Adam Herman,
Jakub Tuchyňa
Školské kolo Geografickej

Geografickej
olympiády pre SŠ
IT Akadémia

škola
november
2017 – jún
2018

PaedDr. Miroslav
Truchlik
PaedDr. Miroslav
Truchlik
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olympiády kategória Z pre
stredné školy.
Overovanie metodík IT
akadémie – bilingválna sekcia
(1.X, 1.Y, 1.Z, 3.X, 3.Y, 3.Z)

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Okresné kolo
Geografickej
olympiády pre ZŠ

Krajské kolo
Geografickej
olympiády pre SŠ

Moja rodná Čadca

Geografickobiologická exkurzia
v Prahe

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

PaedDr. Miroslav
Truchlik
Účastníci okresného kola
podľa tried:
Prima A – Šimon Šubert,
Sebastián Blaho,
06.02. 2018
Sekunda A – Vladimír
Čadca
Dubový, Alexander
Frolo, Tercia A – Miriam
Švarcová, Saumel
Zborovančík, Kvarta A –
Adam Herman, Jakub
Tuchyňa
PaedDr. Miroslav
Truchlik
Účastníci krajského kola
podľa tried:
09.02. 2018
Septima A – Kamil
Ružomberok
Bazelides, IV.E – Róbert
Kubinec, Michal Čič,
III.D – Viliam Ježík,
II.C – Adrián Holjenka
Mgr. Júlia Mojáková
Účastníci súťaže podľa
tried:
28.03. 2018 Sekunda A – Sebastián
Dom
Holaza, Chiara
Kultúry
Hrdiňáková, Angelika
Kristína Kičurová,
Veronika Škulavíková
Mgr. Lukáš Jurga
26. – 28.4.
PaedDr. Anna Zeljenková
2018
24 študentov z tried:
Praha
IV.C, IV.D, IV.E, III.D

opis obsahu aktivity – zameranie
Okresné kolo Geografickej
olympiády kategória E, F pre
prvé 4 ročníky 8-ročného
gymnázia.

Krajské kolo Geografickej
olympiády kategória Z pre
stredné školy.

Súťaž čadčianskych základných
škôl o svojom rodnom meste –
Čadci, súťaž zameraná na
geografiu, históriu a kultúru
mesta.

Geografické spoznávanie
historického centra Prahy
spojené s návštevou ZOO
a prednášky z meteorológie.

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. Zuzana Straková, PaedDr. Miroslav Truchlik,
Mgr. Anna Krellová, Mgr. Zuzana Sýkorová, Mgr. Michal Svatený
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PK výchovy zahŕňa všetky výchovné predmety - výtvarná výchova, hudobná výchova,
výchova umením, etická výchova, náboženská výchova. a umenie a kultúra.
Predmet umenie a kultúra ponúka komplexné vnímanie kultúry a umenia v súvislostiach
súčasných kultúrnych, spoločenských, ekonomických a politických procesov.
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.
Úlohy z plánu práce na školský rok 2018/2019 predmetová komisia výchovy napĺňala
priebežne. Naša činnosť bola veľmi bohatá a rôznorodá. Dôraz sme kládli na pravidelné využívanie
medzipredmetových vzťahov. Podporovali sme aktivity na rozvoj čitateľskej a finančnej
gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese, realizovali sme vyučovacie hodiny mimo
štandardného prostredia školy, napr. v knižnici, v Dome kultúry, v Kysuckej galérii. Rozoberali
sme význam umenia, kultúry, vedy, techniky pre človeka a organizovali sme, s podporou vedenia
školy, charitatívne podujatia, poukazovali na ľudské práva a boj s extrémizmom. Dôležitou
súčasťou bola podpora a práca s talentovanými žiakmi.
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.
PK výchovy sa zapojilo do aktivít spojených s 15. výročím vzniku anglicko-slovenskej
bilingválnej sekcie a 25. výročím vzniku osemročnej formy štúdia na Gymnáziu J. M. Hurbana.
Spevácky zbor Radosť viedla v tomto školskom roku Mgr. Zuzana Straková.
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. Výchovný protidrogový rozmer mala beseda v
škole s chlapcami z Čenakola. Medzi nové aktivity patrila exkurzia do Viedne, Nitry a analytická
práca s časopisom Týždeň, ktorá bola zameraná na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti.
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

UKL
SND - Bratislava

Kysucký mikrofón
–súťaž mladých
moderátorov a
seminár

30.09. 2017

II.C, I E

20. 10. 2017

Roman Malich, IV.G
Martin Zaťovič, IV.G
Dana Padyšáková
III.G
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Predstavenie v SND od W.
Shakespeara: Skrotenie zlej ženy
Kysucký mikrofón je okresná súťaž
mladých moderátorov, kde Roman
Malich získal 1. miesto a postúpil do
krajského kola, kde dostal čestné
uznanie. Žiaci našej školy sa
zúčastnili aj seminára pre mladých
moderátorov.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Celoslovenský
projekt Záložka do
knihy spája školy

Október
2017

Žiaci 1. ročníka,
Kvinta A,
2. ročníka
bilingválnej sekcie

Etnofilm – filmové
predstavenia

19.10. 2017

Mgr. Eva Kubalová

Projekt UNESCO

13.11. 2017

Mgr. Eva Kubalová

Jurinova jeseň

09.12. 2017

I. F
Mgr. Eva Kubalová

Beseda Ikony
a sakrálne umenie

10.12. 2017

Exkurzia Viedeň
Belveder a
Schonbrunn

13.12. 2017

Práca s časopisom
Týždeň

september
december
2017

DOD – štvorročné
štúdium
Radosť z umenia a
kultúry
HUV
Spevácky zbor
Radosť

I.D, II.C
Soňa Gáborová II. D
Veronika Pišteková
II.C
Dominika Rovňanová
IV.C
II.D, II.C
Mgr. Eva Kubalová
Mgr. Jana
Harvaníková
Mgr. Beáta
Chmurová

opis obsahu aktivity – zameranie
Každoročne sa zapájame do tohto
celoslovenského projektu. Záložky
sme posielali žiakom Gymnázia
v Nitre.
Filmové dokumenty pre školy
o ľudových tradíciách a zvykoch.
Projekt – didaktický list - Kultúrne
pamiatky UNESCO na Slovensku
spracovala Mgr. Eva Kubalová.
Čestným uznaním za prózu bola
ocenená Kristína Kobolková,
zároveň sme absolvovali
besedu v Kysuckej knižnici.
Beseda o sakrálnom umení a
ikonách sa uskutočnila v Kysuckej
knižnici, naši žiaci vystupovali aj
v kultúrnom programe.

Exkurzia v predvianočnom období
bola zameraná na poznávanie
viedenských múzeí a umelcov ako
Gustav Klimt.

III.G a III. F
Mgr. Eva Kubalová

Žurnalistické analýzy so žiakmi
III.G a III.F.

06.02. 2018

Mgr. Eva Kubalová

Tvorba a analýza umeleckých diel
v spolupráci so žiakmi z SUU.

Vianočné
trhy
Novoročný
koncert

Príma A, Sekunda A
Mgr. Zuzana
Straková

Vystúpenie žiakov na Vianočných
trhoch gymnázia a Novoročnom
koncerte 2018.

22.09. 2017

Celá škola
Mgr. Anna Krellová

Každoročne spolupracujeme s Úniou
nevidiacich prostredníctvom
celoslovenskej akcie Biela pastelka.
Vyzberali sme 284 eur.

ETV/NBV
Zbierka Biela
pastelka
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

Exkurzia Nitra

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

17.10. 2017

I.C, I.F
Mgr. Anna Krellová
Mgr. Michal Svatený

14.11. 2017
Kultúrny program
pre Úniu
nevidiacich
a slabozrakých ku
Dňu nevidiacich
a slabozrakých v
Čadci

Objatie - divadelné
predstavenie
ČENAKOLA

Mikuláš v Ústave
sociálnej
starostlivosti
Slniečko v
Oščadnici
Návšteva charity
v Čadci
Koledovanie
v Domove
sociálnych služieb
v Čadci

Valentínsky predaj
koláčov

23.11. 2017

07.12. 2017

20.12. 2017

21.12. 2017

12.02. 2018

Róbert Kubinec IV.E,
Dominika Rovňanová
IV.E,
Emma Krkošková
III.E,
Veronika Pišteková
II.C, Nikola
Murgašová I.G,
Vratko Halvoník I.E
Mgr. Anna Krellová
Mgr. Anna Krellová
III.C, III.D, III.E,
III.F, III.G, Septima
A

Martin Vrúbeľ I.D
Veronika Pechová
I.D Emma Murčová
I.D
Mgr. Anna Krellová
IV.C - Miroslav
Jozefík,
II.D - Soňa Gaborová
Mgr. Anna Krellová
Soňa Gaborová II.D,
Martin Vrúbeľ I.D,
Miroslav Jozefík
IV.C
Mgr. Anna Krellová
Zúčastnila sa celá
škola, do pečenia sa
zapojilo viac ako 150
študentov hlavne
prvých a druhých
ročníkov.
Mgr. Anna Krellová
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opis obsahu aktivity – zameranie
Žiaci poznávali históriu
Nitrianskeho hradu a sakrálnych
pamiatok v meste, najmä návšteva
Baziliky svätého Emeráma.
Kultúrnym programom sme
pozdravili všetkých členov Únie
nevidiacich pri príležitosti Dňa
nevidiacich a slabozrakých.

Žiaci sa zúčastnili divadelného
spracovania biblického príbehu,
ktoré si pripravili členovia komunity
Čenakolo, zároveň išlo o
protidrogovú prevenciu dramatickou
formou.
Pripravili sme kultúrny program na
Mikuláša a balíčky pre všetkých
zverencov ústavu.

Zamerali sme sa na potravinovú
pomoc pre bezdomovcov.
Naším zámerom bolo potešiť
a spríjemniť predvianočný čas
koledami a sladkosťami obyvateľov
Domu sociálnych služieb v Čadci.
Pečenie a predaj koláčov v škole.
Tohtoročný zisk z predaja bol
1 270 €. Pomohli nielen ľuďom v
hmotnej núdzi, ale hlavne našim
študentom, ktorí sa ocitli v ťažkej
situácii.

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. Dušan Babušík, Mgr.
Jozef Bobek, Mgr. Alena Bobeková, RNDr. Slávka Králová, Mgr. Jana Gabrišová, Mgr. Zuzana
Martinčeková, RNDr. Mária Rovňaníková, Mgr. Daniel Poštek, Mgr. Ľudovít Bohinský
Predmetová komisia matematiky pod vedením Mgr. Jany Nečedovej počas celého školského
roka pracovala podľa vopred vypracovaného plánu práce. Venovala sa talentovaným žiakom a
zapájala ich do matematických súťaží. Poverení učitelia (Mgr. Alena Bobeková, Mgr. Jana
Nečedová) 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. Učitelia 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. Žiaci 1. ročníka bilingválnej sekcie sa zúčastnili
exkurzie do Ostravy, ktorá bola zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti, pod názvom "Finančná
sloboda". Spoločné zasadnutia členov PK MAT sa uskutočnili podľa plánu práce PK – 4-krát. Na
jednotlivých zasadnutiach členovia PK často diskutovali o metodických problémoch a porovnávali
si študijné výsledky v jednotlivých triedach.
Počas celého školského roka prebiehali vzájomné hospitácie medzi členmi PK.
Krúžková činnosť: Matematika prevažne vážne – RNDr. Mária Rovňaníková
Matematika hrou – Mgr. Jana Nečedová
Zábavná matematika – Mgr. Zuzana Martinčeková
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

Exkurzia – Finančná
sloboda, Ostrava

15.11. 2017

Expert geniality
show

30.11. 2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

Svet techniky Ostrava – vzdelávací
program Finančná sloboda
Žiaci sa zúčastnili vzdelávacieho
programu: Finančná sloboda. Hra
simulovala 30 rokov finančného
života rodiny a vyskytovali sa v nej
reálne finančné produkty (stavebné
sporenie, pôžičky, dôchodkové
sporenie, ...).
Mgr. Jana Nečedová Žiaci sa naučili:
I.F, I.G
- aké príjmy a výdaje má
rodina
- ako fungujú základné
finančné produkty
- čo môže život priniesť
- ako predísť najčastejším
chybám (brať si úver a
platiť úroky, nechať peniaze
"pod vankúšom", ...
- spolupráca v rodine
Expert geniality show je
celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov základných a stredných
škôl.
Súťaž EXPERT spočíva vo
vypracovaní testu z dvoch
Mgr. Jana Nečedová
súťažných tém, ktoré si každý
33 žiakov: I.F, I.G,
súťažiaci ľubovoľne zvolí
II.F, II.G, III.F, III.G
spomedzi týchto ponúknutých tém:
Dejiny, udalosti, umenie
Svetobežník
Mozgolamy
Do you speak English?
Tajomstvá prírody
Góly, body, sekundy

Pytagoriáda

14.12. 2017

Mgr. Jana Gabrišová
Triedy: Pr.A, Se.A,
Te.A
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Pytagoriáda je matematická súťaž,
v ktorej okrem správnosti
vypočítaných príkladov rozhoduje
aj čas, za ktorý žiaci
vypočítajú dané príklady.

dátum,
miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Matematický klokan

19.03. 2018

Mgr. Jana Nečedová
48 žiakov: Pr.A,
Se.A, Te.A, I.F, I.G,
I.E, II.C, II.D, II.F,
II.G, III.F, III.G,
III.C

Matematická
olympiáda

november –
apríl

Mgr. Daniel Poštek
– Pr.A
Mgr. Jana Gabrišová
– Se.A

názov aktivity,
exkurzie, projektu

opis obsahu aktivity – zameranie
Matematický klokan je
medzinárodná súťaž z matematiky
pre žiakov základných a stredných
škôl. V tomto školskom roku
súťažilo 67 000 žiakov na 1453
školách.
Matematická olympiáda je
predmetová súťaž pre žiakov
základných a stredných škôl, v
ktorej treba vyriešiť niekoľko
príkladov v danom časovom limite.

PK MAT sa zapojilo do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý reaguje
na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu
práce. V PK MAT na tomto projekte pracovala Mgr. Jana Nečedová a triedy zapojené do
overovania metodík z matematiky boli: Kr.A, I.F, I.G. Žiaci overovali inovatívne metodiky z tém
ako štatistika, matematický pomer, priama a nepriama úmernosť, uhly v kružnici, ...

Informatika (INF)
Vedúca PK INF: Ing. Anna Sekáčová
Členovia PK INF: Ing. Anna Sekáčová, Ing. Alexannder Kubáni, Mgr. Dušan Babušík, Mgr. Jozef
Bobek, Mgr. Daniel Poštek, Mgr. Ľudovít Bohinský
Predmetová komisia informatiky vychádzala pri plnení jednotlivých úloh z plánu práce PK
INF a plánu práce školy s dôrazom na plnenie POP pre daný školský rok v oblasti ochrany žiakov
pri používaní internetu ako i pri implementácií inovačných pedagogických metód s využitím IKT.
Na hodinách členovia PK aplikovali v MS Worde čitateľskú a v MS Excel finančnú gramotnosť pri
vybraných témach a v práci so sieťou aj multikultúrnu výchovu. S ostatnými PK sme
spolupracovali pri príprave maturitných zadaní. PK INF poskytovala servis pri problémoch
s výpočtovou technikou.
Jednotliví členovia zapájali našich žiakov do súťaží v programovaní Zenit, iBobor
a informatickej olympiády (viď tabuľka - i.1). Mimoriadnym úspechom v tomto školskom roku
bolo umiestnenie Mária Šusteka celoslovenskom kole Zenitu – web dizajn – 3. miesto. PK
informatiky participovala na národnom projekte IT akadémia.
PK INF sa pravidelne stretávali a riešili konkrétne problémy. Hospitačnú činnosť vykonali
Ing. Alexander Kubáni, Mgr. Daniel Poštek, Mgr. Jozef Bobek a Ing. Anna Sekáčová.

42

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu
Virtuálna realita

Školenie Microsoft
Windows Roadshow

dátum,
miesto
realizácie
09.10. 2017

12.10. 2017
Žilina

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Ing. Alexander
Kubáni a vybraní
žiaci

Prednáška v kultúrnom dome
a otestovanie virtuálnej reality.

Ing. Alexander
Kubáni

Školenie pre učiteľov; novinky vo
Windows 10, Office365, OneNote,
námety na vyučovanie s ich
pomocou.

18.10., 19.10.
Ing. Anna Sekáčová,
2017,
Zenit –
Ing. Alexander
programovanie, Web Kysucké
Kubáni
Nové Mesto

28.11. 29.11.
2017,
Zenit
programovanie, Web Kysucké
Nové Mesto

Ing. Anna Sekáčová,
Ing. Alexander
Kubáni

Škodlivé účinky
nelegálnych a
dopingových látok
(prednáška)

Ing. Anna Sekáčová,
PK BIO

06.12. 2017

Zenit –
programovanie,
grafik

Ing. Alexander
Kubáni

Python školenie

24.-25.03.
27.-28.04.
2018

Úvod do PC sietí

2018

IT akademia pre
žiakov

marec 2018

IT fitnesstest

apríl, máj
2018

opis obsahu aktivity – zameranie

Ing. Anna Sekáčová,
Mgr. Danie Poštek
Ing. Alexander
Kubáni
Ing. Alexander
Kubáni
Ing. Alexander
Kubáni
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Školské kolo v programovaní pre
budúcich študentov informatiky.
Krajské kolo v programovaní pre
budúcich študentov informatiky.
Do krajského kola postúpili Matej
Delinčák zo Sp. A, Patrik Hyll
z III. F, Ľubomír Hlávko IV.E, ,
Marián Ligocký z III.G a Mário
Šustek z V. F. Do celoslovenského
kola postúpil Mário Šustek.
Prednáška bola zameraná na
prevenciu pred účinkami
škodlivých látok a zúčastnili sa jej
žiaci prvých ročníkov. Prezentovali
Marek Foldyna a Tomáš Golis
z II.E
Celoslovenské kolo
v programovaní pre budúcich
študentov informatiky. Zúčastnil sa
ho žiak Mário Šustek z V. F
a získal pekné 3. miesto
Školenie pre učiteľov informatiky
bolo veľmi prínosné.
Školenie pre učiteľov informatiky
Stretnutia žiakov pred
certifikovaním ECDL
Žiaci školy si overili svoje
schopnosti práce s počítačom,

Ing. Anna Sekáčová

názov aktivity,
exkurzie, projektu

IT akademia

dátum,
miesto
realizácie

marec, apríl
2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Ing. Alexander
Kubáni
Kvarta A, Kvinta A,
I. ročníky, II.
ročníky

vedomosti o internete a sociálnych
sieťach, či webovom marketingu v
IT Fitness Teste.

opis obsahu aktivity – zameranie
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.
storočie je národný projekt, ktorého
sa zúčastnili žiaci nášho gymnázia.
Testovanie bolo zamerané na
zvýšenie matematických,
prírodovedných a IKT zručnosti
žiakov

PK MAT sa zapojilo do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý reaguje
na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu
práce. V PK MAT na tomto projekte pracovala Mgr. Jana Nečedová a triedy zapojené do
overovania metodík z matematiky boli: Kr.A, I.F, I.G. Žiaci overovali inovatívne metodiky z tém
ako štatistika, matematický pomer, priama a nepriama úmernosť, uhly v kružnici, ...

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
Na hodinách fyziky sa členovia PK FYZ zamerali na rozvoj logického a konštruktívneho
myslenia žiakov dôslednou analýzou úloh, rozvíjaním schopností a zručností s využitím pomôcok a
prístrojov na laboratórnych cvičeniach. Počas celého roka viedli žiakov k aktívnemu postoju pri
poznávaní sveta a jeho fungovania v oblastiach života, v ktorých sa bežne ocitajú. Jedným cieľov
predmetovej komisie fyziky bolo motivovať žiakov pre voľbu fyziky ako maturitného predmetu.
Poukazovali sme na jej dôležitosť pri štúdiu na vysokej škole v technických a prírodovedných
odboroch.
Členovia PK sa stretávali na zasadnutiach PK podľa aktuálnych potrieb, zúčastňovali sa na
vzájomných hospitáciách priebežne počas školského roku.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
V rámci týždňa vedy techniky navštívila trieda Kvarta A Kysuckú hvezdáreň a na hodinách
fyziky si žiaci pripravili referáty na rôzne témy súvisiace s preberanou látkou. Počas dňa
otvorených dverí sme pripravili ukážky experimentov pre záujemcov o 4-ročné aj 8-ročné štúdium.
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názov aktivity,
exkurzie,
projektu
Hvezdáreň
Deň otvorených
dverí pre
štvorročnú
a osemročnú
formu štúdia

Master Classis

Svet vedy a
techniky

Prednáška

Prezentácia

dátum, miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Mgr. Jana
26.10. 2017, Kysucké Nečedová
Nové Mesto
Mgr. Pavol Olešňan
Kr.A
RNDr. Mária
Rovňaniková
06.02. 2018
Mgr. Pavol Olešňan
RNDr. Slávka
Králová
RNDr. Slávka
Králová
Žiaci:
Matej Delinčák
Sp.A
Rastislav Kruták
15.02.2018
Sp.A
Patrik Körmendy
III.F
Tomáš Karnet III.F
Patrik Hyll III.F
Marián Ligocký,
III.G
RNDr. Anna
Kozová
13.03. 2018
Mgr. Zuzana
Ostrava
Martinčeková
II.G, II.E
II.D, III.E + výber
žiakov z 3.ročníka
09.04. 2018
Organizátor: RNDr.
Slávka Králová
04.06. 2018

opis obsahu aktivity –
zameranie
Prednáška na tému Slnko a
slnečná sústava, ktorú
viedol RNDr.Znášik.

Ukážky experimentov

ŽU Žilina, prednáška
a praktické meranie
v oblasti časticovej fyziky.

Návšteva interaktívnej
výstavy a účasť na
prezentácii.
Prednáška M.Papajčíka,
študenta KU Praha, téma:
Špeciálna teória relativity.

Prezentácia štúdia na
III.E, Sx.A
elektrotechnickej fakulte,
Organizátor: RNDr.
ukážky študentských
Mária Rovňaniková
bakalárskych a záverečných
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prác – funkčné
robotizované zariadenia.

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. Prostredníctvom národného
projektu IT Akadémia sa členovia PK zapájali nielen do overovania inovatívnych metodík na
zlepšenie matematických, prírodovedných a IKT zručností žiakov, ale za účelom zvýšenia odbornej
spôsobilosti sa aj sami vzdelávali v ponúkaných programoch kontinuálneho vzdelávania.
PK chémie taktiež žiakom ponúkla možnosť bližšie a hlbšie sa oboznámiť s chémiou v
rámci záujmových voľnočasových 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 riešenie úloh v rámci
stredoškolskej odbornej činnosti, kde žiak sa so svojou prácou umiestnil na prvom mieste v
celoslovenskom kole. Členovia PK venovali pozornosť aj teoretickej a praktickej príprave žiakov
na chemickú olympiádu najmä v nižších ročníkoch. PK chémie pracovalo podľa stanoveného plánu
práce a rozvíjalo medzi predmetové vzťahy s biológiou, fyzikou, geografiou, informatikou a
matematikou nielen na hodinách, ale aj formou exkurzii, 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
čítanie s porozumením. Voľno-časové aktivity žiakov, ale aj hlbšia príprava na prijímacie skúšky na
lekárske fakulty, boli realizované a podporované v rámci krúžkovej činnosti. Veľká pozornosť sa
venovala najmä talentovaným žiakom, ktorí sa zapájali do chemických súťaží a SOČ, kde výrazný
úspech dosiahol žiak III.F s prácou Autokatalytické pokovovanie plastov. Umiestnil sa na prvom
mieste v celoslovenskom kole.
V rámci spolupráce s predmetovou komisiou geografie, biológie a koordinátorom pre
environmentálnu výchovu sa žiaci pod vedením členov PK chémie zapájajú do realizácie
separovaného zberu – papier, plasty.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
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V príprave k Týždňu vedy a techniky bola zrealizovaná exkurzia do Kia Motors. V
spolupráci s PK matematiky sa žiaci zúčastnili výukového modulu Finančná gramotnosť vo Svete
techniky - Ostrava. Aktivity žiakov vo Finančnom Inštitúte vo Viedni taktiež prispeli k zvýšeniu
povedomia finančnej gramotnosti. Chemická súťaž Skús pokus organizovaná Slovnaftom, alebo
Tajomná substancia – experimenty žiakov vo Svete vedy a Techniky viedli k zatraktívneniu chémie
na škole.
Cieľom DOD – 5-ročného, 4-ročného a 8-ročného štúdia bolo osloviť a zaujať nových
potencionálnych žiakov.
V chemickom laboratóriu bilingválnej sekcie sa realizovali experimenty na témy:
 Autokatalytické pokovovanie plastov
 Izolácia zlata a iných vzácnych kovov s počítačových komponentov pod vedením
Ing. Evy Körmendyovej, PhD.
 Vplyv kolových nápojov na zdravie pod vedením Mgr. Zuzany Gjablovej
s cieľom prezentovať stredoškolskú vedeckú činnosť na SOČ budúci školský rok po
dôkladnej príprave experimentálnej časti aj na medzinárodnej úrovni.
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum, miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Kia Motors exkurzia

19.09. 2017
Žilina

RNDr. Anna Kozová
a Mgr. Zuzana
Gjablová a žiaci
z IV.C, IV.E

Finančná
gramotnosť –
výukový program

15.11. 2017
Svet vedy
a techniky Ostrava

Mgr. Jana Nečedová
(MAT), Ing. Eva
Körmendyová, PhD.
a žiaci z I.F a I.G

24. 11. 2017

Ing. Eva
Körmendyová, PhD.
a žiaci z III.F a III.G

DOD na BS

IT Akadémia

Mgr. Ivana
Zemiaková, Ing. Eva
Körmendyová, PhD.
a žiaci z III.F a III.G,
Mgr. Zuzana
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opis obsahu aktivity – zameranie
Žiaci spoznali základné princípy
firmy z ekonomického aj z
výrobného hľadiska. Mali
možnosť nahliadnuť priamo do
celého procesu výroby áut.
Žiaci sa dozvedeli ako fungujú
základné finančné produkty trhu
(stavebné sporenie, investície,
poistenie, úvery), čo možno
očakávať od vývoja trhu ako
predísť najčastejším chybám (brať
si úvery, platiť úroky…).
Hodina chémie – Chemické
reakcie organických zlúčenín,
(predstavenie základných
princípov, riešenie reakčných
schém + experiment)
a prezentácia projektov na tému
Freóny a ozónová diera.
Potencionálni žiaci sa mohli
zoznámiť s novými možnosťami
vyučovania v cudzom jazyku
s využitím interaktívnej tabule v
novovybudovanom laboratóriu.
Príprava na overovanie
inovatívnych metodík.

Gjablová
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum, miesto
realizácie

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
RNDr. Anna Kozová
a Mgr. Zuzana
Gjablová a žiaci zo
Sexty A a Tercie A

DOD – štvorročné
a osemročné
štúdium

06.02. 2018

IT Akadémia

05.03. – 07.03.
2018 –
Ing. Eva
Liptovský
Körmendyová, PhD.
Mikuláš

Finančná
gramotnosť –
projekt realizovaný
Slovenskou
sporiteľnou

07.03. 2018
Finančný
inštitút vo
Viedni

RNDr. Anna Kozová
a žiaci z I.C

Exkurzia –
výukový modul Tajomná
substancia

13.03. 2018
Svet vedy
a techniky Ostrava

RNDr. Anna Kozová
a žiaci z II.E

Exkurzia – VILIJA
a.s.

20.03. 2018

Mgr. Zuzana
Gjablová a 17
žiakov Kvarty A
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opis obsahu aktivity – zameranie
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.
Cloudové riešenia a ich využitie
vo vyučovacom procese
(aktualizačné kontinuálne
vzdelávanie).
Edukačný zážitok pre žiakov.
FLIP kombinuje vzdelávanie,
zábavu a výzvu. Podporuje
kritické myslenie, svoje názory si
žiaci mohli neskôr konfrontovať
s realitou. Počas dvoch hodín sa
žiaci postupne premiestňovali
medzi piatimi stanovišťami, ktoré
boli venované rôznym témam,
napr. plánovanie rozpočtu,
finančné rozhodovanie a jeho
dôsledky, zlepšili si zručnosti
v hospodárení s peniazmi.
V novovybavenom 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...
Žiaci sa oboznámili nielen z
dejinami pekárstva na Kysuciach,
ale mali možnosť si pozrieť
technologickú časť výroby
a ochutnať ich výrobky.

názov aktivity,
exkurzie, projektu
Celoslovenská
súťaž – Chémia
pod pokrievkou SKUS POKUS
IT Akadémia

dátum, miesto
realizácie

marec 2018

20.04. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

Mgr. Zuzana
Gjablová a 8 žiakov
z Tercie A

Súťaž pre žiakov ZŠ a 8.-ročného
gymnázia. Úlohou bolo pod
vedením učiteľa vymyslieť
a zrealizovať pokus a nahrať
zábavné chemické video.

Ing. Eva
Körmendyová, PhD.
a žiaci z 3Y skupiny
Ing. Eva
Körmendyová, PhD.
a žiaci z 1X skupiny

IT Akadémia

29.05. 2018

IT Akadémia

4.5.,16.5.,15.6.
a 19.6. 2018
Ing. Eva
UMB Banská Körmendyová, PhD.
Bystrica

Overovanie inovatívnej metodiky
- Dialýza.
Overovanie inovatívnej metodiky Vplyv koncentrácie látky na
chemickú rovnováhu.
Výučba chémie na SŠ so
zameraním na rozvoj digitálnej
a vedeckej gramotnosti
(aktualizačné kontinuálne
vzdelávanie).

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
V školskom roku 2017/2018 sa členovia PK aktívne zapájali do plnenia stanovených cieľov
a POP určených pre tento rok. Hodiny rešpektovali požiadavky na zručnosť v čítaní s
porozumením, zapájali sme IT technológie, žiaci sa učili aktívnej komunikácii pri debatách , ktoré
sa týkali biológie, ale i súvisiacich tém ako sú ľudské práva, toxikománia, zdravý životný štýl a
pod. 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.
PK biológie pracovala v tomto školskom roku podľa stanoveného plánu. Vyučujúci sa
zapojili do viacerých projektov, aktivít a súťaží. Absolvovali sme len niektoré z plánovaných
exkurzií (a to pre nedostatok, času, finančných možností či možností školy...).
Vzájomná hospitačná činnosť bola realizovaná počas celého školského roka. Aj mimo
realizovaných hospitácií sme si našli čas na vzájomné konzultácie pri hodnotení jednotlivých hodín
a aktivít.
Krúžková činnosť: Mrg. Lukáš Jurga – Geologický krúžok, Biologické praktiká.
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

Čas premien

21.09. 2017

Škodlivé účinky
nelegálnych
a dopingových
látok

16.11. 2017

Human Body
Exibition
Bratislava

20.11. 2017

Exkurzia Praha
2018

26. – 28.01.
2018

Biologická
olympiáda

21.03. 2018

Stredoškolská
odborná činnosť

apríl 2018

Top Luxus Martial
Eagle / Dravce

15.06.2018

DofE

priebežne

IT Akadémia

priebežne

zodpovedná osoba a ďalší
zúčastnení

opis obsahu aktivity – zameranie

Prednáška zameraná na čas kedy
sa z dievčatiek stávajú ženy
PaedDr. Anna Zeljenková
a z chlapcov muži, otázky vývoja
žiaci zo Se.A a Te.A
po telesnej i duševnej stránke
v čase puberty.
Prednáška zameraná na osvetu
v háklivej a dnes populárnej téme
Ing. Sekáčová Anna
dopingových látok a podporných
Marek Foldyna, Tomáš
proteínových či energetických
Golis II. E
nápojov a ich negatívnych
žiaci prvých ročníkov
účinkov na mladý rozvíjajúci sa
a Kv. A
organizmus.
Spolupráca s PK Informatiky.
Výstava ľudské telo určená
najmä študentom, ktorí by sa radi
ďalej venovali štúdiu biológie
PaedDr. Anna Zeljenková
príp. medicíny, ktorá podrobne
žiaci zo Sp. A, IV.F, IV.G
mapuje anatómiu ľudského tela
spolu s popisom a výkladom
mladých medikov.
Exkurzia v Prahe spojená
PaedDr. Anna Zeljenková s prednáškami na Karlovej
Mgr. Lukáš Jurga
univerzite, v Antropologickom
24 žiakov – III.C, IV. C,
múzeu, ZOO Praha – téma –
IV.D, IV.E
etológia – správanie sa
živočíchov.
Mgr. Milan Zeman
Arianna Anna Potočárová BO kategória B, Početnosť
vybraných lariev hmyzu.
II.E
Mgr. Lukáš Jurga
Suplementy a ich význam pre
Alexandra Čentáková,
ľudský organizmus
III.D
Mgr. Ivana Zemiaková
Exhibícia a ukážky aktivity
Prima A až Kvinta A, I.
dravcov.
C,I.D, I.E, I.F,I. G
Dobrovoľnícke aktivity žiakov
PaedDr. Anna Zeljenková
s environmentálnou tematikou.
Zapojenie sa po projektu
PaedDr. Anna Zeljenková
overovania nový učebných metód
trieda I.E
prostredníctvom IKT.
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Telesná výchova (TSV)
Vedúci PK TSV: Mgr. Roman Ondruška
Členovia PK TSV: Mgr. Roman Ondruška, Mgr. Dominika Vanáková, Mgr. Slavomír Švancár,
Ing. Soňa Jurištová
Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy pracovala počas celého školského roku
2017/2018 podľa učebných osnov, aktuálnych potrieb školy a záujmu študentov našej školy. Okrem
samotných hodín TSV, nosným pilierom bola organizácia lyžiarskeho výcviku pre prvé ročníky 4 ročného štúdia a 5 - ročného štúdia bilingválnej sekcie a pre terciu a kvintu 8 - ročného štúdia,
plaveckého výcviku pre žiakov druhých ročníkov 4 - ročného štúdia a 5 - ročného štúdia
bilingválnej sekcie a sexty 8 - ročného štúdia, účelových cvičení pre žiakov prímy až Sexty a
študentov prvých a druhých ročníkov a Kurzu ochrany života a zdravia pre študentov 3 - ročníkov a
Septimy. Ďalšou významnou činnosťou pre učiteľov telesnej a športovej výchovy bolo zapájanie
žiakov do športových súťaží, na ktoré sme žiakov pripravovali na hodinách TSV a v rámci
krúžkovej činnosti v mimo vyučovacom čase. Na hodinách TSV mali žiaci najviac záujem o
posilňovanie, o loptové hry a netradičné športy, prevažne o florbal, kde sme aj dosahovali najväčšie
úspechy. Členovia PK TSV sa snažili prispôsobiť novým trendom v športových odvetviach. Žiakom
ponúkali možnosť oboznámiť sa a následne aj zdokonaľovať sa v tradičných i v netradičných
športoch. Najdôležitejšou a zároveň najťažšou úlohou na hodinách TSV bola podpora zdravého
životného štýlu v dnešnom pretechnizovanom svete. Aby to nebola len fráza, tak sme sa snažili
propagovať zdravý životný štýl pre všetkých žiakov bez rozdielu ich pohybových schopností a
výkonnosti. Pri organizácii športových podujatí sme kládli hlavný dôraz na FAIR PLAY a dávali
stop rasizmu.
Plán práce PK TSV sa plnil priebežne a podľa aktuálnych požiadaviek vedenia školy.
Športové akcie, ktoré sme organizovali prebehli v pokojnej atmosfére a v duchu FAIR PLAY o čo
sa vo veľkej miere zaslúžili aj členovia PK TSV poverení ich organizáciou. Členovia PK TSV sa
stretávali pravidelne podľa naplánovaných zasadnutí a priebežne podľa aktuálnych potrieb vedenia
školy a žiakov.
Veľmi dobrá bola spolupráca s bývalými žiakmi našej školy pri realizácií športových aktivít
– účasť na súťažiach a športových podujatiach.
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum, miesto
realizácie

Gymo cyklotour
2017

08.09. 2017
Bystrická
cyklomagistrála

Florbalová liga

september – máj
Športová hala –
Pratex
2017/2018

Basketbalový
Turnaj
zmiešaných
družstiev žiakov
a žiačok školy

16.11. 2017
Veľká športová
telocvičňa školy
gymnázia

06.12. 2017
Futsalový
Veľká športová
Mikulášsky turnaj telocvičňa školy
gymnázia

Účelové cvičenie

13.10. 2017
Triedy školy a
telocvične
prírodné
prostredie okolia
školy

zodpovedná osoba a ďalší
zúčastnení
Mgr. Ingrid Mikovčáková,
Mgr. Roman Ondruška –
zodpovední
Mgr. Kristína Gerová, Mgr.
Lukáš Jurga, Mgr. Zuzana
Straková, Mgr. Eva Kubalová,
Mgr. Danka Bazelidesová,
Mgr. Dominika Vanáková,
Mgr. Slavomír Švancár dozor
Zúčastnení žiaci 4. a 5.ročného
štúdia, Kv.A, Sx.A, Sp.A
Mgr. Roman Ondruška
Oliver Budoš, Filip Špita,
Fedor Gábriš – Kr.A
Samuel Slivka, Juraj Serafín,
Ján Kotuľa, Martin Hamran,
Jakub Gajdičiar, Marek
Tománek, Max Vyležinský,
Pavol Malík – Te.A , Tomáš
Pyteľ – I.G
Mgr. Roman Ondruška ,Mgr.
Dominika Vanáková –
zodpovední
žiaci – 1.ročník, 2.roč.,
3.roč.,4.roč. SŠ a Sx.A.

opis obsahu aktivity –
zameranie

Rekreačná cykloturistika pre
študentov školy, kategória
SŠ.

Florbalová liga žiakov ZŠ,
zápasy sa hrajú v čase od
14:30-16:00 vo štvrtok.

Basketbalový turnaj pri
príležitosti Dňa študentov.
Kategória SŠ.

Mgr. Slavomír Švancár
Mgr. Roman Ondruška
žiaci celej školy

Futsalový turnaj pre žiakov
našej školy.
Kategória SŠ

Mgr. Roman Ondruška + PK
TSV, triedni 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.
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názov aktivity,
exkurzie, projektu
Pobyt pri mori Chorvátsko

dátum, miesto
realizácie
júl - august

22.12. 2017
Vianočný
Veľká športová
výročný
volejbalový turnaj telocvičňa
gymnázia

zodpovedná osoba a ďalší
zúčastnení
II.C, II.D.II.E, Sx.A
Mgr. Dominika Vanáková,
Mgr. Lukáš Jurga, Ing. Anna
Sekáčová, Mgr. Roman
Ondruška - dozor
Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Dominika Vanáková
žiaci: výber

Lyžiarsky výcvik

05.02.2018 –
09.02.2018
Lyžiarske
stredisko Veľká
Rača Oščadnica

Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Slavomír Švancár
inštruktori lyžovania

Deň otvorených
dverí – 8.ročné
štúdium

06.02. 2018
Veľká
telocvičňa

Mgr. Dominika Vanáková

Lyžiarsky výcvik

26.02. 2018 –
02.03. 2018
Lyžiarske
stredisko Veľká
Rača Oščadnica

Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Slavomír Švancár Mgr.
Dominika Vanáková +
inštruktori lyžovania
a snoubordingu

14.02. 2018

Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Dominika Vanáková
Mgr. Slavomír Švancár
+ poverení vyučujúci vedením
školy

Účelové cvičenie
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opis obsahu aktivity –
zameranie
Rekreačný, relaxačný,
športový a poznávací letný
pobyt v Chorvátsku, Baška
voda.
Volejbalový turnaj
zmiešaných družstiev žiakov
školy pri príležitosti
25.vyročia otvorenia 8. –
ročného štúdia a 15.výročia
založenia biligválnej sekcie.
Lyžiarsky výchovno –
výcvikový kurz za účasti
žiakov z I.C, I.D, I.E 4 –
ročného štúdia a Kvinta 8 –
ročného štúdia. Žiaci boli
rozdelení do skupín podľa
výkonnosti a pod vedením
inštruktorov sa
zdokonaľovali
v carvingovom lyžovaní.
Oboznámenie so športovými
možnosťami na našej škole
budúcich prímanov a ich
rodičov. Florbalový zápas
medzi študentmi 8 – ročného
štúdia v rámci krúžkovej
činnosti.
Lyžiarsky výchovno –
výcvikový kurz za účasti
žiakov z I.F, I.G, 5 – ročného
štúdia a Tercia 8 – ročného
štúdia. Žiaci boli rozdelení
do skupín podľa výkonnosti
a pod vedením inštruktorov
sa zdokonaľovali
v carvingovom lyžovaní
a snoubordingu.
Účelového cvičenia sa
zúčastnili triedy: I.C, I.D,
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, orientácie v lese,
civilnej ochrany a pohybu

a pobytu v prírodnom
prostredí.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum, miesto
realizácie

Volejbal

28.03. 2018

Vyhodnotenie
súťaže
Olympijská
škola roka

11.04. 2018

Plavecky výcvik

14.05. 2018
17.05. 2018
22.06. 2018

Plavecky výcvik

19.06. – 20.06.
2018

zodpovedná osoba a ďalší
zúčastnení
Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Dominika Vanáková
Mgr. Viera Bábelová

Mgr. Dominika Vanáková

Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Dominika Vanáková
Mgr. Slavomír Švancár

Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Dominika Vanáková
Mgr. Slavomír Švancár
Mgr. Eva Kubalová
RNDr. Mária Rovňaníková

Účelové cvičenie

15.06. 2018

Mgr. Roman Ondruška
Mgr. DominikaVanáková
Mgr. Slavomír Švancár
+ poverení vyučujúci vedením
školy

Plavecky výcvik

24.05. – 25.05.
2018
27.06. – 28.06.
2018

Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Dominika Vanáková
Mgr. Slavomír Švancár
+ poverení vyučujúci vedením
školy
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opis obsahu aktivity –
zameranie
Rozlúčkový volejbalový
turnaj maturantov proti
pedagógom a rodičom.
1.miesto SŠ
Olympijsky klub Kysuce
vyhlasuje najúspešnejšiu
školu v účasti a v umiestnení
v jednotlivých športových
súťažiach v rámci okresu
Čadca.
Plavecky výcvik za účasti
žiakov II.C, II.D, II.E, Sx.A
sa uskutočnil na Mestskej
plavárni v Čadci. Pod
vedením inštruktorov sa
zdokonaľovali v plaveckých
spôsoboch kraul, znak
a prsia.
Plavecky výcvik za účasti
žiakov II.C, II.D, II.E, Sx.A
sa uskutočnil v Aquaparku
Tatralandia. Pod vedením
inštruktorov sa
zdokonaľovali v plaveckých
spôsoboch kraul, znak
a prsia.
Účelového cvičenia sa
zúčastnili triedy: Pr.A, Se.A,
Te.A, Kr.A. Žiaci
absolvovali turistiku
v prírodnom prostredí v okolí
Čadce. Oboznámili sa so
základmi zdravotnej
prípravy, topografie,
orientácie v lese, civilnej
ochrany a pohybu a pobytu
v prírodnom prostredí.
Plavecky výcvik za účasti
žiakov II.F, II.G sa
uskutočnil na Mestskej
plavárni v Čadci a kúpalisku
v Čadci. Pod vedením
inštruktorov sa

zdokonaľovali v plaveckých
spôsoboch kraul, znak
a prsia.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Kurz na ochranu
života a zdravia

dátum, miesto
realizácie

21.05 – 23.05.
2018

zodpovedná osoba a ďalší
zúčastnení
Mgr. Roman Ondruška
Mgr. Dominika Vanáková
Mgr. Slavomír Švancár
+ poverení vyučujúci vedením
školy

opis obsahu aktivity –
zameranie
Kurzu sa zúčastnili žiaci
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 blízkeho
okolia školy.

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 2017/2018 (viď bod h správy).

Formy samokontroly
V systéme hodnotenia práce zamestnancov sme posilňovali prvky riadenia kvality
a samohodnotenia.
V oblasti metodicko-inštruktážnej činnosti vedenie školy priebežne hodnotilo prácu učiteľov
a zamestnancov školy a úroveň vyučovania v predmetoch. Zvýšená pozornosť bola venovaná
hospitačnej činnosti, kde okrem vedenia školy, hospitovali vyučujúci navzájom, absolvovali počas
šk. roku 2 hospitácie u kolegov a vyučujúcich iných predmetov. Po každej hospitácii nasledoval
rozbor vyučovacej hodiny formou diskusie a vecných pripomienok. Cieľom hospitačnej činnosti
bola koordinovaná činnosť pedagógov vedúca žiakov k samostatnému mysleniu, rozvoju
kompetencií a eliminovaniu memorovania, všímali si zapracovanie prierezových tém do
preberaného učiva ako aj správnu metodiku hodnotenia žiakov.
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, ktorá sa konala v poobedných
hodinách. Vedenie školy venovalo zvýšenú pozornosť dodržiavaniu pokynov pre záujmovú
činnosť, jej pravidelnej realizácii, aktívnej účasti žiakov a ich úspechom v jednotlivých oblastiach
činnosti.
Základom každodennej výmeny skúseností a pomoci nielen medzi skúsenejšími a
začínajúcimi vyučujúcimi, ale celkovo medzi vyučujúcimi navzájom, sú hospitácie a to nielen
hospitácie uvádzajúcich pedagógov, vedenia školy a vedúcich PK, ale aj kolegov navzájom. Viedlo
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ich k tomu zavádzanie nových výchovno-vzdelávacích metód a pomôcok. Najmä vzájomné
hospitácie v jazykovom laboratóriu, či v multimediálnej učebni tvorili základ získavania nových
kompetencií.
Pôsobenie lektorov ANJ, FRJ a RUJ si vyžaduje rovnako úzku spoluprácu medzi učiteľmi
v rámci vyučovania týchto predmetov.
Porovnávacie vedomostné testy z jednotlivých predmetov majú trvalé miesto v práci PK.
Výsledky testov dávajú vyučujúcim spätnú väzbu o práci, zároveň im umožňujú koordinovať
vzájomnú spoluprácu. Kontrolná činnosť sa zameriava na efektívne zavádzanie inovatívnych metód
a foriem výučby, na elimináciu memorovania, ktoré by mal nahradiť tréning a rozvoj kompetencií
s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.
Kontrolná činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese bola v súlade s Pedagogickoorganizačnými pokynmi na školský rok 2017/2018 zameraná na úroveň rozvíjania kľúčových
kompetencií detí a žiakov.
Účinnosť kontrolnej činnosti školy sa zvyšovala dôslednou analýzou zistení, konkrétne
formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov.

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 úprav školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, plánu kontinuálneho
vzdelávania, ale aj pri organizovaní školských a mimoškolských akcií.
Jednotlivé PK navzájom spolupracovali v rámci medzipredmetových vzťahov, pri realizácií
súťaží a aktivít prebiehajúcich na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana alebo v školách zapojených
do organizovania rôznych súťaží.
Všetky mimoriadne aktivity školy sú zaznamenané v kronike, foto-kronike a ročenke školy
(Mgr. Ingrid Mikovčáková, PaedDr. Anna Zeljenková, Mgr. Martina Kováčiková).
V priebehu školského roka 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 členovia alebo predsedovia predmetových či školských
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.
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
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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, ktorý
vychádza z napĺňania ŠkVP Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ŠVP a odporúčaní POP
2017/2018. Výchovná poradkyňa monitorovala žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a
vývine osobnosti, žiakom a ich rodičom sprostredkovala 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. Pri práci využívala „Portál VŠ“ a
materiál „Fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium, 2016“, spolupracovala s
vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie a tiež s
odbornými zamestnancami CPPPaP v Čadci. Pri komunikácii so žiakmi používala Edupage stránku
Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.
Výchovná poradkyňa úzko spolupracovala s koordinátorom drogovej prevencie a triednymi
učiteľmi najmä u žiakov Pr.A – Kv. A a žiakov 1. ročníka na monitorovaní sociálno-patologických
javov mládeže a pomáhala žiakom, rodičom, triednym učiteľom a vyučujúcim pri riešení výchovnovzdelávacích problémov.
Tiež spolupracovala s CPPPaP s následnou akceptáciou ich odporúčaní pre výchovnovzdelávací proces žiakov so špeciálnymi potrebami. Výchovná poradkyňa žiakov maturitných
ročníkov informovala o možnostiach návštev veľtrhov pomaturitného vzdelávania a prípravných
kurzov na VŠ, o termínoch podávania prihlášok a náplní 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 situácií na trhu práce a pomáhala
žiakom pri vypĺňaní prihlášok na VŠ a SŠ. O týchto aktivitách boli informovaní i rodičia na
rodičovských združeniach.
Podieľala sa na prípravách Dňa otvorených dverí pre záujemcov o 4-ročné, 8-ročné a
bilingválne štúdium. Žiakom 2., 3. ročníka, Sexty a Septimy poskytovala poradenský a metodický
servis pri výbere voliteľných predmetov.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu
Náplň triednických
hodín
Informácie
o možnostiach
návštevy veľtrhu
Informácie
o možnostiach

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

priebežne
v septembri 2017

VP, žiaci 1. ročníka

september 2017

VP, žiaci
maturitného ročníka

september 2017

VP, žiaci
maturitného ročníka
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obsah aktivity – zameranie
informácie o VP na škole
a o možnosti využitia jeho
služieb
Informácie o veľtrhu
pomaturitného vzdelávania
v Bratislave
Informácie o NPS a SCIO
testovaní

testovania vedomostí
Vypracovanie
priebežne
analýzy umiestnenia
v septembri 2017
maturantov
Porada riaditeľov SŠ
19.09. 2017
a VP
Akadémia & Vapac
2017

03.10. 2017

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

VP, riaditeľka školy
žiaci maturitného
ročníka

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
VP, žiaci
maturitného ročníka

Vypracovanie analýzy
umiestnenia maturantov na VŠ
za akademický rok 2016/2017
Účasť na porade riaditeľov SŠ
a VP
Návšteva veľtrhu
pomaturitného vzdelávania
„Akadémia & Vapac“
v Bratislave

obsah aktivity – zameranie
Prezentácia VŠB – katedra
telekomunikačnej techniky

Prezentácia VŠ

10.10. 2017

Prezentácia VŠ

november 2017

VP, žiaci
maturitného ročníka

Rada rodičov

21.11. 2017

Výchovný poradca

Profesionálna
orientácia

priebežne
v novembri
a decembri 2017

VP, žiaci 2., 3. roč.,
Sx.A a Sp.A

priebežne
v novembri 2017

VP, žiaci
maturitného ročníka

Ako vyplniť prihlášku na VŠ
umeleckého zamerania

priebežne

Výchovný poradca

Riešenie aktuálnych problémov
žiakov, konzultácia s triednymi
učiteľmi a rodičmi žiakov

Prezentácia VŠ

12.12. 2017

VP, žiaci
maturitného ročníka

Vianočné trhy

22.12. 2017

VP, žiaci Kv. A

Administrácia
prihlášok na vysoké
školy

priebežne
v januári 2018

VP, žiaci
maturitného ročníka

Prezentácia VŠ

24.01. 2018

Cezhraničný veľtrh
vzdelávania v Čadci

30.01. 2018

Prezentácia VŠ

05.02. 2018

Konzultácie

priebežne

Administrácia
prihlášok na vysoké
školy
Monitoring
adaptačných,
výchovných
a vzdelávacích
problémov a ich
riešenie

VP, žiaci
maturitného ročníka
Výchovný poradca,
koordinátor Rady
žiakov
VP, žiaci
maturitného ročníka
VP, žiaci
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Prezentácia Metropolitnej
Univerzity v Prahe
Prezentácie práce VP na Rade
rodičov
Besedy o možnostiach štúdia
po maturite, výber voliteľných
predmetov

Prezentácia EkF VŠB v
Ostrave
Vianočné trhy – varenie
vianočného punču, pečenie
palaciniek, výroba suvenírov
Na triednických hodinách - ako
vyplniť prihlášku a e-prihlášku
na VŠ
Prezentácia PEDAS ŽU
v Žiline
Prezentácia našej školy na
veľtrhu vzdelávania
Prezentácia MU v Brne
Pomoc maturantom pri

k prihláškam na VŠ

maturitného ročníka

Deň otvorených
dverí

06.02. 2018

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

02.03. 2018

VP, žiaci
maturitného ročníka

Prezentácia MTF STU

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
VP, žiaci
maturitného ročníka

vypĺňaní prihlášok a pri výbere
štúdia

obsah aktivity – zameranie

Prezentácia VŠ

06.03. 2018

Rada rodičov

24.04. 2018

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

07.05. 2018

Výchovný poradca

Prezentácia VŠ

jún 2018

VP, žiaci 3. ročníka

Prezentácia VŠP v Nitre

Neformálna beseda v triedach
1. a 2. ročníka o možnostiach
štúdia na VŠ (s absolventom
Gymnázia)
Prezentácia EF ŽU v Žiline

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 výchovnovzdelávacom procese.
Úlohou koordinátora informatizácie bola pomoc vyučujúcim, žiakom a vedeniu školy s
úlohami, ktorých splnenie vyžadovalo zapojenie informačných technológií. Počas celého školského
roka úzko spolupracoval s expertom IT akadémie na príprave, začatí a priebehu implementácie
moderných vyučovacích metód a overovaní metodík z predmetov biológia, chémia, geografia a
matematika. V rámci projektu pripravoval žiakov na získanie certifikátu ECDL (predpokladaný
termín certifikačného testovania je september 2018).
Zoznam plánovaných a splnených úloh:
a) Používanie elektronickej triednej knihy
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o príprava tabletov pre nových vyučujúcich a riešenie technických problémov
spojených s používaním Edupage (september 2017 – august 2018),
o distribúcia autentifikačných údajov pre užívateľov – učiteľov, rodičov a
žiakov (september 2017 – október 2017),
o administrácia systému EduPage – manažment užívateľov, ich oprávnení a
synchronizácia rozvrhu (september 2017 – jún 2018).
b) Pomoc pri realizácii projektu „IT akadémia“ (september 2017 – jún 2018)
c) Nasadenie aplikácií Moodle, G Suite for Education (predtým Google Apps) a
Office365 vo vyučovaní a komunikácii medzi učiteľmi a žiakmi (september 2017 –
jún 2018)
d) Pokračovanie v koordinácii práce jazykového laboratória a multimediálnej miestnosti
na bilingválnej sekcii (september 2017 – jún 2018)
Viacero aktivít, menovite intenzívnejšie využívanie cloudových služieb (Office 365, G Suite
for Education) viazne na pomalom pripojení školy na Internet. Pre kvalitatívny posun bude
potrebné zabezpečiť rádovo rýchlejšie pripojenie s vhodnejším pomerom medzi downloadom
a uploadom – aktuálna rýchlosť sťahovania 20 Mbps a nahrávania 2 Mbps je absolútne
nevyhovujúca. Pre uspokojivé použitie by bolo potrebné pripojenie s downloadom aspoň 100 Mbps
a uploadom 30 Mbps.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

september
projekt IT akadémia 2017 –
august 2018
EduPage
Školenia pre
EduPage
Autentifikačné
údaje

september
2017 – jún
2018
september
2017 – jún
2018
september
2017 – jún
2018

Správa účtov G
Suite for Education september
(preedtým Google
2017 – jún
Apps for Education) 2018
a Office365
september
Jazykové
2017 – jún
laboratórium
2018
máj – jún
IT Fitness Test
2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Ivana
Zemiaková, Ing.
Alexander Kubáni
a zapojení vyučujúci
Ing. Alexander
Kubáni
Mgr. Ivana
Zemiaková, Ing.
Alexander Kubáni
Mgr. Ivana
Zemiaková, Ing.
Alexander Kubáni
Ing. Alexander
Kubáni

obsah aktivity – zameranie
Zapojenie školy do projektu IT
akadémia
Riešenie technických
problémov a nastavení aplikácie
EduPage
Pomoc s prípravou školení
vyučujúcich
Priebežná distribúcia
autentifikačných údajov pre žiakov
a rodičov
Správa účtov Google Apps
a Office365 – Google Apps účty pre
vyučujúcich (použité pri registrácii
tabletov) a žiakov (bilingválna
sekcia)

Ing. Alexander
Kubáni

Koordinácia prístupu do miestnosti

Ing. Alexander
Kubáni

Zapojenie žiakov 1., 2., 4. a 5.
ročníka do testu IT gramotnosti
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ZENIT
v programovaní,
kategória Web a
Grafik
aSc Rozvrhy

Prijímacie skúšky

názov aktivity,
exkurzie, projektu

január – máj
2017

Ing. Alexander
Kubáni, Marián
Ligocký (III. G),
Mário Šustek (V. F)
Ing. Alexander
Kubáni, Mgr. Vlasta
Slaziníková, Mgr.
Ivana Zemiaková

marec – máj
2017

Ing. Alexander
Kubáni, Mgr. Ľubica
Serafínová

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

obsah aktivity – zameranie

Ing. Alexander
Kubáni (V. G),
Andrej Ježík, Tibor
Kubík (V. G)

november
2017 –
marec 2018

RIAM - Office 365

február – jún Ing. Alexander
2018
Kubáni

ECDL – príprava
žiakov

apríl 2018 –
jún 2018

september
projekt IT akadémia 2017 –
august 2018

Školenia pre
EduPage

Prenos údajov rozvrhu do programu
aSc Rozvrhy a ich synchronizácia so
systémom EduPage
Pomoc s inštaláciou SVŠ PS, jeho
konfiguráciou, nastavením kritérií
a spracovaním výsledkov prijímacích
skúšok pre päťročné bilingválne,
štvorročné a osemročné štúdium

Stredoškolská
odborná činnosť

EduPage

Marián Ligocký – 2. miesto na
krajskom kole; Mário Šustek – 3.
miesto na celoslovenskom kole

september
2017 – jún
2018
september
2017 – jún
2018

Mgr. Ivana
Zemiaková, Ing.
Alexander Kubáni
Mgr. Ivana
Zemiaková, Ing.
Alexander Kubáni
a zapojení vyučujúci

Pomoc s prípravou a realizáciou
projektu Inteligentný domov (žiaci
Andrej Ježík, Tibor Kubík - obaja V.
G) – prvé miesto na okresnom kole
SOČ
Distribúcia tokenov pre záujemcov
(žiaci, učitelia) o prístup do systému
RIAM a pomoc so získaním licencie
pre Office 365
Príprava žiakov na certifikačné
testovanie ECDL zo 4 modulov
Zapojenie školy do projektu IT
akadémia

Ing. Alexander
Kubáni

Riešenie technických
problémov a nastavení aplikácie
EduPage

Mgr. Ivana
Zemiaková, Ing.
Alexander Kubáni

Pomoc s prípravou školení
vyučujúcich

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov
Koordinátorka prevencie drogových závislostí Mgr. Beáta Chmurová pracovala počas
celého školského roku podľa plánu práce na šk. rok 2017/2018, pričom bol otvorený i novým
výzvam a projektom. Veľmi dôležitá bola úzka spolupráca s ďalšími koordinátormi (napr.
koordinátor charitatívnej činnosti, resp. koordinátor pre ľudské práva), výchovnou poradkyňou a
vedúcimi PK, ktorí mali vo svojich plánoch práce taktiež problematiku drogových a iných
závislostí. Keďže je táto problematika stále aktuálnejšia a následky požitia drog sú často fatálne,
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opäť sa naša škola zapojila do projektu Protidrogového vlaku, ktorý interaktívnym a autentickým
spôsobom nazerá do života narkomanov. Tento projekt je veľmi úspešný v Českej republike, v
Nemecku a opäť zavítal aj do nášho mesta. Organizátori prisľúbili jeho rozšírenie a ďalšie aktivity v
budúcom školskom roku.
V súlade s POP pre školský rok 2017/2018 sa vyučujúca etickej výchovy Mgr. Beáta
Chmurová zamerala na hodinách v 1. a 2. ročníku na rozvoj zdravého životného štýlu. Žiaci v
skupinovej práci vytvárali projekty na túto tému a doplnili ju o techniky a spôsoby zvládania
stresových situácií. Následne svoje práce prezentovali pred svojimi spolužiakmi.
Na základe úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a
Dohovoru o právach dieťaťa bola na hodinách etickej výchovy venovaná pozornosť problematike
šikanovania a kyberšikanovania. V mesiacoch máj a jún si starší žiaci pripravili pre žiakov Prímy až
Kvarty náučné videá a aktivity zamerané na odhalenie týchto negatívnych foriem správania a
následne ich riešenie. V tejto súvislosti bola preberaná aj téma asertivity. Žiaci všetkých ročníkov sa
na hodinách etickej výchovy zaoberali podstatou asertivity a asertívneho správania, oboznamovali
sa so základnými asertívnymi právami i technikami. Toto správanie je vhodné pri odmietnutí
alkoholu, cigarety, či drogy, ale tiež naučí žiakov odolať tlaku a negatívnym vplyvom rovesníckych
skupín.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu
„Objatie“ –
divadelné
predstavenie členov
komunity
ČENAKOLO

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

obsah aktivity – zameranie

23.11. 2017

Mgr. Anna Krellová,
žiaci 3. ročníka

ČENAKOLO je komunita, ktorá
pomáha drogovo-závislým mladým
ľuďom, aby našli cestu späť do
normálneho života bez závislostí.

„Drogy a deti“
(OZ ERUDIO)

28.11. 2017

Mgr. Beáta
Chmurová
žiaci 1. a 2. ročníka

Dokumentárny film s pútavým
obsahom a rýchlym spádom na tému
škodlivosti drog, spojený s besedou
o krutej realite ohľadom užívania
a distribúcie drog.

Červené stužky
(kampaň)

november
až 01.12.
2017

Mgr. Anna Krellová
(hodiny NBV)
Mgr. Zuzana
Gjablová
žiaci I. D

Prezentácie s tematikou boja proti
AIDS, projekty o HIV/AIDS a ich
vystavenie v aule školy.

Jeden svet
(OZ Človek
v ohrození Kysucká knižnica
CA)

február 2018

Mgr. Beáta
Chmurová
Žiaci ETV

„Pravda o drogách“
– 1. časť
(OZ Slovensko bez
drog)

06.04. 2018

Mgr. Beáta
Chmurová
I.F, I.G a Kvarta A
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Dokumenty v rámci regionálneho
festivalu medzinárodného filmu na
témy porušovanie ľudských práv,
ohrozenia ľudských životov po
živelných katastrofách a v krajinách
zmietaných vojnovými konfliktami.
Prednáška spojená s besedou, ktorej
cieľom je dosiahnuť u žiakov
porozumenie toho, prečo drogy nie
sú skutočným riešením problémov,

REVOLUTION
TRAIN –
protidrogový vlak
(MsP CA)

16.04. 2018

Mgr. Beáta
Chmurová
žiaci Kvinty A, II.E

„Na veku záleží“
(SOI a Úrad
verejného
zdravotníctva SR)

apríl –
18.05. 2018

Mgr. Beáta
Chmurová
žiaci ETV

názov aktivity,
exkurzie, projektu
„Pravda o drogách“
– 2. časť
(OZ Slovensko bez
drog)

dátum

25.05. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Beáta
Chmurová
žiaci I. C, I. D, I. E,
Kvitny A a Sexty A

ako drogy fungujú, prečo vzniká
závislosť a aké sú najčastejšie
príčiny toho, že niekto začne brať
drogy.
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.
Dlhoročná aktivita v rámci projektu
spoločenskej zodpovednosti
s cieľom zamedziť dostupnosť
predaja tabakových výrobkov
neplnoletým. Úlohou bolo vytvoriť
krátke video, ktorým žiaci
kreatívnym spôsobom oslovia svoje
okolie, aby si pri kúpe tabakových
výrobkov vopred pripravili svoje
preukazy totožnosti.

obsah aktivity – zameranie
Prednáška spojená s besedou
o konkrétnych drogách, ich
negatívnych účinkoch, o tom, ako
pôsobia na myseľ a psychiku
človeka, ako dlho ostávanú v tele...

Koordinátor environmentálnej výchovy
Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy vypracovaný Mgr. Zuzanou
Gunčagovou si v školskom roku 2017/2018 vytýčil za cieľ rozvíjať environmentálnu výchovu a
vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej
spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov
v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k
životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na
riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.
V uplynulom školskom roku sme sa zapojili do projektov a súťaží v spolupráci s
organizáciou pôsobiacou v oblasti environmentálnej výchovy (Slovenská agentúra životného
prostredia), pod záštitou ktorej bol vyhlásený projekt s názvom „Tatranskí rytieri“, Literárna súťaž
„Múdra príroda“ a výtvarná súťaž „Zelený svet“.
Pri dosiahnutí vytýčených cieľov sme spolupracovali s viacerými predmetovými komisiami
našej školy (biológia, geografia, výtvarná výchova, občianska výchova, umenie a kultúra, cudzie
jazyky). Pod ich vedením sa žiaci zapojili do celosvetového vzdelávacieho programu vojvodu z
Edinburghu, pod záštitou organizácie DofE.
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Edukáciu v oblasti environmentálnej výchovy sme sa snažili začleniť do obsahu
medzipredmetových vzťahov, podporili sme ju diskusiami na rôzne problematiky v závislosti od
pripomínania si významných medzinárodných a svetových dní ( napr. Svetový deň vody, zdravia,
ochrany životného prostredia atď.) či tvorbou projektov so zreteľom na obsah vyučovania s
environmentálnym zameraním v daných predmetoch.
Pri príležitosti dňa Zeme sme so žiakmi vyčistili areál školy a jej okolie. Priebežne počas
celého školského roka prebiehala na našej škole tvorba násteniek s environmentálnym zameraním,
zber starých batérií a 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. Plán práce koordinátorky
environmentálnej výchovy sa v uplynulom školskom roku podarilo vo väčšej miere naplniť.
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu
Zber papiera
(vykupujúci: P&P
import s.r.o.)
Ekologická súťaž „Tatranskí rytieri“
(usporiadatelia:
Essence
communications,
SAŽP
cena: triedny výlet s
ubytovaním,
stravou a lístkami
na lanovku)
Fotografická súťaž„Voda a veda“
(organizátor: NCP
VaT pri CVTI SR)
Literárna súťaž „Múdra príroda“
(vyhlasovatelia:
Štátna ochrana
prírody SR
a SAŽP)

dátum
september
2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Zuzana
Gunčagová
(všetci žiaci a učitelia)

obsah aktivity – zameranie
Zber a príprava balíkov starého
papiera a jeho výmena za toaletné
potreby pre školu (cca 400 kg)

september
2017 / máj
2018

Mgr. Zuzana
Gunčagová
žiaci II. F

Tvorba projektu pod názvom
„Chráňme rastliny a živočíchy na
Slovensku“ (umelecký výtvor) a
realizácia „Ekohliadky“ s cieľom
zlepšiť životné prostredie v okolí
našej školy (Lesopark Lány).
Cieľ - viesť žiakov k zodpovednému
správaniu sa k prírode, spoznávaniu
jej krás a chránených obyvateľov.

október
2017

Mgr. Zuzana
Gunčagová
Barbora Kytašová II.G

Fotografická súťaž v rámci týždňa
vedy a techniky na Slovensku.
Cieľ - prezentovať pohľad žiakov na
vedu prostredníctvom vody.

Mgr. Zuzana
Gunčagová
Monika Smolková,
III.G

Literárna súťaž na tému „Zmena, či
premena?“
Cieľ - podporiť literárnu tvorivosť
žiakov formou vyjadrenia vlastných
skúseností a pocitov vo vzťahu k
prírode v krátkom literárnom útvare.

február
2018

Svetový deň vody
(22.03)

marec
2018

Svetový deň Zeme
(22.04)

apríl
2018

Mgr. Zuzana
Gunčagová
žiaci III.F
Mgr.Gabriela
Chalúpková
Tercia A
Mgr. Zuzana
Gunčagová
Mgr. Babušík Dušan
žiaci II. E
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Tvorba stánku s pitnou vodou
ponúkanou ako občerstvenie pre
žiakov a učiteľov, riešenie kvízu na
danú problematiku.

Čistenie areálu školy a jej okolitých
častí (Zákopecká cesta).

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Výtvarná súťaž „Zelený svet“
(vyhlasovatelia:
Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky a SAŽP)

Zber starých batérií

Tvorba násteniek Významné svetové
a medzinárodné dni
(deň zvierat, hôr,
pôdy, vtáctva,
mokradí, ochrany
ozónovej vrstvy,
deň bez áut, bez
fajčenia atď. )
Triedenie odpadkov
s využitím
separačných nádob

dátum

máj 2018

priebežne
september
– jún

priebežne
septemberjún

Priebežne
septemberjún

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Zuzana
Gunčagová
Nataša Lušňáková,
III.F
Mgr. Zuzana Sýkorová
Angelika Kičurová,
Sofia Gomolová, Sofia
Staňová, Sára
Čentáková, Alexandra
Ondrušeková –
Sekunda A
Filip Špita, Dominik
Ďurmek, Jakub
Tuchyňa – Kvarta A
Mgr. Zuzana
Gunčagová
Mgr. Gabriela
Chalúpková
všetci žiaci

Mgr. Zuzana
Gunčagová
I, II, III. F / G
Mgr. Zuzana Straková
Príma A, Sekunda A

Všetci žiaci a učitelia

obsah aktivity – zameranie

Výtvarná súťaž na tému „Zmena, či
premena?“
Cieľ - vytvoriť výtvarné umelecké
diela zamerané na potrebné premeny
ľudstva v snahe predchádzať
prírodným katastrofám ktoré vedú k
zmenám klímy.

Zber opotrebovaných batérií do
špeciálneho „eko-koša“

Pripomínanie si svetových
a medzinárodných dní pomocou
projektovej činnosti žiakov.

Separovanie papiera, plastu a
zmiešaného odpadu v triedach a na
chodbách školy.

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 2017/2018 vypracovaným
Mgr. Zuzanou Gavlasovou, ktorý bol konkretizáciou Národného plánu výchovy k ľudským právam
a Pedagogicko- organizačnými pokynmi 2017/2018.
Práca koordinátora je úzko prepojená najmä s PK OBN. Žiaci boli zapojení do aktivít v
oblasti výchovy k multikulturalizmu a ľudským právam prostredníctvom workshopov, odborných

67

prednášok, besied, videoprojekcie filmov s tematikou prevencie nenávistných a extrémistických
prejavov, prevencie proti násiliu, ... . Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania detí si žiaci z
Kv.A pripravili pre spolužiakov Te.A prezentácie na tému Násilie v rodinách spojené s ďalšími
aktivitami. V spolupráci s UNICEF sa škola zapojila do projektu „Škola priateľská k deťom“. Žiaci
Te.A a Se.A zhotovili projekty, vyplnili dotazníky na tému dodržiavanie a rešpektovanie ľudských
práv, práv detí. V spolupráci s PK DEJ sa podarilo zorganizovať v novembri exkurziu do
koncentračného tábora v Osvienčime pre triedy III.C a III.E. S cieľom rozvíjať čitateľskú
gramotnosť pravidelne zapájame žiakov SPS 3. a 4. ročníka do písania esejí, seminárnych prác,
analýz filozofických textov s ľudsko-právnou tematikou.

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
Úspešnou aktivitou v oblasti ľudských práv a multikulturalizmu bolo „Edukačné
dopoludnie“ pre žiakov slovensko-anglickej bilingválnej sekcie. Žiaci SPS IV.FG pripravili
vedomostné kvízy, tajničky, doplňovačky, pexeso, monopoly i videoprojekciu v multimediálnej
učebni s cieľom získať vedomosti, zaujímavosti o krajinách Vyšehradskej štvorky. Aktivity
pokračovali s besedou s Mgr. Markom Salínim, členom predsedníckeho tímu na MZV a EZ SR,
ktorý pútavým spôsobom diskutoval o histórii, geografii a budúcnosti V4.
Ďalšou úspešnou aktivitou je už tradičné modelové zasadnutie ČadMUN. Tento rok žiaci
našej školy, žiaci gymnázia s českým a poľským jazykom v Českom Tĕšíne, za pomoci
dobrovoľníčok z centra mládeže Kericu Guadalupe a Laëtitie Lecomte diskutovali najmä o
tolerancii a slobode prejavu.
názov aktivity,
exkurzie, projektu
Prevencia
nenávistných a
extrémistických
prejavov – mládež
v centre pozornosti

dátum

10.10. 2017

Prevencia proti
násiliu

10.11. 2017

Exkurzia do
Osvienčimu

15.11. 2017

Slobodné
Slovensko

27.11. 2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Zuzana
Gavlasová
III.E, SPS 3.roč.

obsah aktivity – zameranie
Workshop a diskusia o občianskej
participácii, demokratických
hodnotách a extrémizme.

Workshop v spolupráci
Mgr. Eva Moskáľová s mimovládnou organizáciou Náruč
III.E
s cieľom prevencie a ochrany
násilných javov.
Mgr. Gabriela
Chalupková, Mgr.
Exkurzia do koncentračného tábora
Katarína Hudáková
v Osvienčime.
III.C, III.E
Beseda s novinármi p. A. Bánom
Mgr. Zuzana
a M.M. Šimečkom, historikom P.
Gavlasová, Mgr. Eva Dubovským, prof. P. Traubnerom
Moskáľová
spojená s premietaním dokumentu
III.C, III.D
o extrémizme, totalitných režimoch
v Dome kultúry.
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

Medzinárodný deň
ľudských práv

december
2017

"Edukačné
dopoludnie"

18.01.2018

Vyšehradská
štvorka

18.01. 2018

Extrémizmus

09.04. 2018

Súťaž „Mladý
Európan“

18.04. 2018
Žilina

Beseda
s prokurátorom

19.04. 2018

ČadMUN

25.04. 2018

Extrémizmus

10.05. 2018

Workshop s
dobrovoľníčkou

18.06. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

obsah aktivity – zameranie

Aktivity s cieľom zvýšiť povedomie
o Amnesty International - žiaci
Mgr. Zuzana
napísali petície online na podporu
Gavlasová
nespravodlivo väznených s cieľom
IV.F, IV.G SPS
pomôcť zastaviť porušovanie
ľudských práv.
Sprievodné aktivity pri príležitosti
Mgr. Zuzana
15.výročia otvorenia slovenskoGavlasová
anglickej bilingválnej sekcie –
SPS IV.F, IV.G, I.F, vedomostné kvízy, tajničky,
I.G,II.F, II.G, III.G
doplňovačky, video, zhotovenie
spoločnej mapy V4.
Beseda s Mgr. Markom Salínim,
členom predsedníckeho tímu na
Mgr. Zuzana
MZV a EZ SR, povereného
Gavlasová, Mgr. Eva
prípravou SR na ročné predsedníctvo
Moskáľová
vo V4 – oboznámenie sa s históriou,
SPS IV.F, IV.G
geografiou, s poslaním a
budúcnosťou Vyšehradskej štvorky.
Mgr. Zuzana
Workshop na tému extrémizmus
Gavlasová
a prevencia nenávistných prejavov s
Sx.A, II.C, II.D
Pavlom Struhárom.
Mgr. Eva Moskáľová
Regionálne kolo súťaže s cieľom
Ema Krkošková
zvýšiť povedomie občianstva
III.D,Marian Završan
Európskej Únie medzi žiakmi
III.C, Daniela
stredných škôl na Slovensku.
Vorková III.E
Mgr. Eva
Moskáľová,
Odborná beseda s cieľom rozvíjať
Mgr. Zuzana
vedomosti žiakov o trestnom práve.
Gavlasová
IV.F, IV.G SPS
Modelové zasadnutie OSN v ANJ za
účasti dobrovoľníčok z centra
mládeže KERICu – Guadalupe
Mgr. Zuzana
a Laëtitie Lecomte a žiakov
Gavlasová
z partnerských škôl z Českého
Tĕšína; téma: „Freedom and
Equality“.
Mgr. Zuzana
Workshop na tému extrémizmus
Gavlasová
a vplyv médií s pani Vicenovou.
IV.F, IV.G SPS
Workshop s pani Godulovou
Mgr. Zuzana
o dobrovoľníctve a skúsenostiach
Gavlasová
III.F, III.G
z Albánska SlovakiaAid a Človek
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v ohrození.

Koordinátor pre Radu žiakov
Koordinátorka Rady žiakov pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana Mgr. Gabriela
Chalupková pomáhala pri organizovaní mnohých školských akcií, ktoré sú neodmysliteľnou
súčasťou celého školského roka. Cieľom bolo osloviť a zapojiť čo najväčší počet žiakov.
Prostredníctvom plánovaných aktivít sa napĺňala myšlienka medzipredmetových vzťahov medzi
jednotlivými PK, či prierezové témy... Napríklad žiaci si vyskúšali aká je v skutočnosti finančná
gramotnosť, pretože na každú akciu bolo potrebné naplánovať rozpočet. Prepojenie nachádzame aj
s rozvojom zdravého životného štýlu, napr. v programe Fresh and Roll alebo v medzinárodnom Dni
vody. Ľudské a občianske práva sme sa snažili rozvíjať aj tým, že sme sa zapojili do akcie škola
priateľská k deťom. Tento projekt vznikol na podnet organizácie UNICEF. Súcit, solidaritu sme
prejavili i tým, že sme zbierali plastové vrchnáky pre ťažko chorého Adamka Kopása a nakoniec
sme sa podieľali na akcii Krajského stredoškolského parlamentu, ktorou bol benefičný koncert.
Rada žiakov sa snažila reagovať na mnohé aktuálne podnety žiakov. Cieľom bolo spríjemniť
žiakom pobyt v škole a poskytnúť im vyžitie vo všetkých oblastiach. Podarilo sa jej v spolupráci
s koordinátorkou pre Radu žiakov uskutočniť po prvýkrát aj burzu kníh, ktorá mala úspech a v tejto
tradícii sa bude ďalej pokračovať. Aktivity, ktoré boli naplánované, sa podarilo zrealizovať,
dokonca sme sa po prvýkrát zapojili do zbierky Modrý gombík, ktorý organizuje UNICEF.
Podporili sme tak deti na Ukrajine.

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Školenie členov
žiackej školskej
rady- projekt
Mládež v pohybe

21.- 23. 09.
2017

Program Fresh and
Roll

PaedDr. Anna
október
Zeljenková
2017 – apríla
Mgr. Gabriela
2018
Chalupková

Peter Laš, Sx. A
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obsah aktivity – zameranie
Autorom školenia bola
Stredoškolská Študentská Únia
Slovenska. Jej projekt bol určený pre
všetkých predsedov a podpredsedov,
ktorí boli v šk. roku 2017/2018 v
žiackej školskej rade, ale i pre
aktívnych členov ŽŠR, alebo
aktívnych študentov školy.
Žiaci sa zapojili do zdravého
programu Fresh and Roll. Súčasťou
boli objednávky na zdravé šťavy,
šaláty, smoothies. Tento program sa
realizoval takmer počas celého
školského roka 2017/ 2018.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Škola priateľská
k deťom

celý školský
rok

celá škola

Študentská kvapka
krvi

16.11. 2017

Sp.A, III.C, IV.C,
IV.D, IV.E, V.F,
V.G

Imatrikulácie
prímanov

16.11. 2017

Mgr. Jana Nečedová
Kr. A

Imatrikulácie
prvákov

16.11. 2017

Mgr. Zuzana
Gunčágová
PhDr. Lenka
Slezáková- Neherová
Ing. Jaroslava
Zemanová
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obsah aktivity – zameranie
Gymnázium Jozefa Miloslava
Hurbana sa uchádzalo o titul školy
priateľskej k deťom. Postupne sme
plnili úlohy, ktoré boli zamerané na
dodržiavanie ľudských
a občianskych práv, na spoluprácu
školy, rodičov... Podporujú sa v nej
charitatívne akcie, vedie a výchova
žiakov k ochote pomôcť iným. Tento
program sa realizuje počas celého
školského roka.
Pri príležitosti Dňa študentov žiaci
darovali najvzácnejšiu tekutinu- krv,
ktorá môže pomôcť mnohým.
Trieda Kvarta A pod vedením
triednej profesorky Mgr. Jany
Nečedovej pripravila imatrikulácie
pre najmenších žiakov, ktorí sa
ponorili do obdobia Haloweenu a do
aktivít, ktoré sú spojené s týmto
sviatkom. Na mnohých čakali chutné
dobroty v aule školy, ktoré im
umocnili tento zážitok.
Prvýkrát v histórii školy sme sa rozhodli
na základe podnetov žiakov uskutočniť
imatrikulácie na bilingválnej sekcii
a v aule školy. Triedy III.F a III.G pod
vedením triednych profesoriek Mgr.
Zuzany Gunčágovej a PhDr. Lenky
Neherovej Slezákovej si pripravili
imatrikulácie pre žiakov prvých
ročníkov. Témou boli novodobé
olympijské hry, ktoré boli zastúpené
svetovými veľmocami a počuli sme na
nich rôzne svetové jazyky. Žiaci III.E si
pod vedením triednej profesorky Ing.
Jaroslavy Zemanovej pripravili milý
retrospektívny program. Cieľom bolo
vrátiť sa do obdobia materskej školy
a zopakovať si detský režim tých čias.
Hranie sa s autíčkami, umývanie
zúbkov, prebaľovanie plienok, učenie sa
pesničiek alebo básničiek.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Vzdelávací program
16.11. 2017
CURAPROX

Mgr. Martina
Kováčiková- Pr.A
Mgr. Zuzana
Straková- Se.A
Mgr. Gabriela
Chalupková- Te.A
Mgr. Jana NečedováKr.A

Mikulášska
nádielka

06.12. 2017

Mgr. Jana Gábrišová
Te. A
Mgr. Katarína
Hudáková
IV. F

06.12. 2017

Mgr. Martina
Kováčiková- Pr.A
Mgr. Zuzana
Straková- Se.A
Mgr. Gabriela
Chalupková- Te. A
Mgr. Jana NečedováKr. A

Doškolenieprogram
CURAPROX

Vianočné trhy

22.12. 2017

Mgr. Lukáš Jurga
III.D

Christmas Party

22.12. 2017

Mgr. Zuzana
Gavlasová
IV.G
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obsah aktivity – zameranie
16.11. 2017 sa uskutočnil výchovnovzdelávací program pre žiakov
Prímy až Kvarty. Študentky zubného
lekárstva vysvetlili význam
umývania zubov, učili každé dieťa
správnu techniku. Každé dieťa
dostalo zubnú kefku Curaprox.
Tento program bol hradený z
príspevkov ZRPŠ.
Dňa 06.12. 2017 žiaci III.C a IV. F
sa zmenili na anjelov, čertov a na ich
čele bol svätý Mikuláš, ktorý žiakom
rozdával sladkosti. Snažili sa
o vyčarenie sviatočnej nálady nielen
u malých, ale i veľkých.
Pre žiakov Prímy až Kvarty bolo
avizované, že na čistenie ich zúbkov
sa príde pozrieť Mikuláš v sprievode
študentiek zubného lekárstva.
Venovali sa práci s medzizubnou
kefkou a tak prispievali k prevencii,
ktorá je veľmi dôležitá.
Aula školy 22.12. 2017 sa
v predvečer vianočných sviatkov
opäť obliekla do sviatočného šatu.
Žiaci ponúkali svoje hand- made
výrobky, predávali aj koláče, čaj,
kakao, piekli hranolky... Aula školy
voňala krásnymi vôňami, ktoré nás
naladili na najkrajšie sviatky roka.
O dobrú náladu sa postarala III.D.
Žiaci bilingválnej sekcie tradične už
v posledný deň pred zimnými
prázdninami pripravujú Christmas
Party. Tento rok ju mala na starosti
IV.G.
Každá trieda prispela krátkym
programom a vytvorili tak úžasnú
atmosféru.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Benefičný koncert
08.02. 2018
pre Adamka Kopása

09. 02. 2018

PaedDr. Anna
Zeljenková- Sp.A

Valentínska kvapka
krvi

15.02.2018

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

Valentínska pošta

14.02. 2018

celá škola

Študentský ples

73

obsah aktivity – zameranie
Dňa 08.02. 2018 o 17.00 h sa v
Dome kultúry v Čadci konal
benefičný koncert „Študentské srdce
pre Adama“, ktorý pripravili školy
združené v Krajskom
stredoškolskom parlamente, ktorého
súčasťou je aj naša škola.
Naši žiaci tvorili veľkú časť
programu a ukázali akí sú
talentovaní. Vďaka podpore rodičov,
žiakov, učiteľov sa podarilo za našu
školu vyzbierať úžasnú sumu 1055
eur, celková suma z koncertu bola 6
833,38 eur.
Študenti sa mohli už 15- sty rok
zabávať na tradičnom študentskom
plese. Tento rok bol v štýle Srdcovej
kráľovnej a bol vedením PaedDr.
Anny Zeljenkovej. Žiaci Septimy
A si pripravili tradičné tance, bohatý
program i tombolu a voľbu kráľa
a kráľovnej plesu.
Žiaci 3., 4. ,5. ročníka sa zapojili
tejto kampane, bolo ich 30 z našej
školy, čo je krásne číslo. Štatisticky
do 23. ročníka Valentínskej kvapky
krvi sa počas prvých dvoch týždňov
zapojilo 7 840 darcov krvi, ktorí
odovzdali 3 528 litrov tejto
najvzácnejšej tekutiny.
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

Medzinárodný deň
vody

22. 03. 2018

celá škola

Deň učiteľov

28. 03. 2018

celá škola

Burza kníh

28.03. 2018

celá škola

Deň narcisov

12. 04. 2018

Mgr. Milada
Rypáková
celá škola

Zbierka Modrý
gombík

15. 05. 2018

žiaci z I.F
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obsah aktivity – zameranie
V tento deň žiaci študentskej rady
pripravili pre žiakov i učiteľov malé
prekvapenie. Po príchode do školy
bol pre každého pripravený pohár
vody, aby sme nezabudli, že voda je
vzácna a hlavne zdravá tekutina.
Mnohí boli síce uzimení, pretože
vonku bol silný mráz, preto možno
o rok to bude pohár čaju.
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.
Každý vieme, že marec je mesiac
knihy a na to nezabudli ani žiaci
žiackej školskej rady, ktorí pripravili
akciu s predajom kníh. Každý, kto
mal záujem sa mohol prihlásiť
a doniesť knihu s označením, cenou
a už sa začalo obchodovať vo
veľkom štýle. Podporila sa vášeň pre
čítanie.
Žiaci sa zapojili do celoslovenskej
kampane boja proti rakovine. Na
znak solidarity si pripli narcissymbol nádeje. Žiačky Tercie
A a IV.C sa o tejto kampani rozhodli
informovať všetkých žiakov školy
a na znak solidarity im pripínali žltý
narcis.
Modrý gombík je súčasťou
charitatívnej zbierky, ktorá je
zameraná na pomoc deťom na
Ukrajine. Organizuje ju UNICEF.
Naša škola sa zapojili a podporili
sme tak sumou 182, 68 eur.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

Medzinárodný deň
detí

01.06. 2018

Noc v škole

16. 06. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

obsah aktivity – zameranie

Prvý jún je tradične sviatkom detí
a na našich najmenších sme
nezabudli ani my, konkrétne Kvinta
Mgr. Beáta
A, ktorá si pre nich pripravila
Chmúrová
zaujímavé aktivity. Napr. plachtovú
Kv. A
šou, skladanie puzzle za mesačného
svitu, gurmánsky jazýček a mnohé
ďalšie.
Stráviť jednu noc v škole je snom
Mgr. Miroslava
Mravcová- Pr.A
mnohých žiakov. Pre žiakov Prímy
Mgr. Zuzana
až Kvarty sa tento sen stal
Straková- Se.A
skutočnosťou a mohli prespať
Mgr. Gabriela
v škole. Žiaci z Kvinty A im
Chalupková- Te. A
Mgr. Jana Nečedová- pripravili zaujímavé aktivity na tému
súťaže: „ Milujem GYMO“.
Kr. A
Mgr. Beáta
Nechýbalo tradičné pozeranie
Chmurová- Kv. A
filmov, hranie hier, diskotéka.

Koordinátorka Rady žiakov reagovala na aktuálne výzvy, podnecovala žiakov do rôznych
aktivít. Veľkým prínosom v práci bolo možnosť komunikovať so žiakmi cez elektronickú triednu
knihu. Počas školského roka sa Rada žiakov viackrát stretla na zasadnutiach Rady školy, často za
prítomnosti pani riaditeľky Mgr. Ingrid Mikovčákovej.
Rada sa podieľala sa aj na akciách, ktoré navrhol Krajský študentský parlament so sídlom v Žiline.

Koordinátor pre umenie a kultúru
Koordinátorka pre umenie a kultúru Mgr. Eva Kubalová zabezpečovala kultúrno-umelecký
profil školy, kultivovala estetické vnímanie a estetické hodnotenie, využívala aktuálne podnety z
umeleckej oblasti, podnecovala rozvoj myslenia o kultúre a umení, o vkuse, umelecko-estetických
hodnotách, podnecovala tvorivé schopnosti a rozvoj fantázie žiakov, prioritne sa venovala
talentovaným žiakom, spolupracovala s ďalšími predmetovými komisiami a pravidelne riešila
problematiku umenia a kultúry s vedením školy.
V tomto školskom roku sme sa sústredili na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, tvorbu
umeleckých projektov a najmä na realizáciu Novoročného koncertu 2018, ktorý bol spojený s
aktívnou prípravou účinkujúcich a talentovaných žiakov.
Koordinátorka pomáhala pri príprave konkrétnych školských programov:
Kysucký mikrofón, podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc, stužkové slávnosti,
vianočná výzdoba, anjelské krídla a ornamenty zo servítok, zdobenie stromčeka, školský ples, Deň
učiteľov, príprava recitátorov umeleckého slova, Palárikova Raková a príprava študentskej poroty,
charitatívny koncert pre Adamka, spolupráca so študentskou radou gymnázia.
Náplňou práce bolo aj informovanie žiakov o súťažiach a umeleckých aktivitách.
75

Začali sme vytvárať projekt CommArt (Komunikácia a umenie), ktorý chceme realizovať v
budúcom školskom roku.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

Novoročný koncert
2018

Nástenka Anjelské
krídla
Ornamenty zo
servítok

Práca
s talentovanými
žiakmi

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Zodpovedná za
program, dramaturgiu,
réžiu, výzdobu,
pozvánky, novinový
18.01. 2018
príspevok, práca
s talentovanými
žiakmi bola Mgr. Eva
Kubalová
Mgr. Zuzana Sýkorová
január 2018
Mgr. Eva kubalová
Mgr. Eva Kubalová
január 2018
a žiaci IV.E
Roman Malich , IV.G
– recitácia
a žurnalistická tvorba
Moderátori:
Dana Padyšáková,
III.G
október
Peter Prívara, IV.G
2017 – jún Martin Zaťovič, IV.G
Veronika Pišteková,
2018
II.C
Anna Krkošová, I.E
Simona Privarčáková,
I.E
Monika Smolková,
III.F
dátum

obsah aktivity – zameranie

Novoročný koncert mal názov My
sme svet a pripomenuli sme si 25.
výročie osemročného štúdia a 15.
výročie päťročného štúdia.

celoročná výzdoba na 5. poschodí
celoročná výzdoba na 5. poschodí

Kysucký mikrofón, Hviezdoslavov
Kubín, písanie esejí.

Projekt CommArt

máj

Eva Kubalová, Sx.A

Príprava projektu Komunikácia
a umenie pre O2.

Filmové
predstavenie
S láskou Vincent

7. 04. 2018

Eva Kubalová, II.C

Filmový príbeh maliara Vincenta
van Gogha .

Všetky aktivity koordinátorky boli realizované v spolupráci s vedením školy, ďalšími
učiteľmi a tvorivými žiakmi.

Koordinátor pre SOČ
Medzi tradičné súťaže s dlhou históriou patrí Stredoškolská odborná činnosť (SOČ). Tento
rok sa uskutočnil 40- ty, jubilejný ročník. Pri organizovaní tejto súťaže koordinátorka pre SOČ
Mgr. Gabriela Chalupková vychádzala z inštrukcií, ktoré boli obsiahnuté v Pedagogicko-
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organizačných pokynoch na školský rok 2017/ 2018. Sledovala najmä výzvy Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania (ŠIOV).
Cieľom koordinátora Stredoškolskej odbornej činnosti bolo motivovať viacerých žiakov,
aby sa zapojili do tejto súťaže. Súčasťou boli prednášky, osobné konzultácie venované práve
vysvetleniu poslania tejto súťaže.
Výsledkom bolo to, že sa zapojili mnohí žiaci a písali práce aj v odboroch, ktoré
absentovali, napr. fyzika, informatika. Snažili sme sa spoločne prechádzať formálnu stránku práce a
spolupracovať s konzultantmi v odbornej oblasti. Koordinátor sprevádzal žiakov cez školské až
celoštátne kolo.

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

Školské kolo SOČ
Gymnázium Jozefa
Miloslava Hurbana
v Čadci

09.03. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Gabriela
Chalupková
Laura Mačejková,
II.D
Daniela Romanová,
II.D
Soňa Kubeňová, II.D
Alexandra
Čentáková, III. D
Patrik Kormendy
III.F
Anton Sventek, IV.F
Kamil Obrk, IV.F
Tibor Kubík, V.G
Andrej Ježík, V.G
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Prehliadka prác na úrovni školy.
Najlepší žiaci postúpili do okresného
kola.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Okresné kolo SOČ
Stredná odborná
škola drevárska
a stavebná v
Krásne nad
Kysucou

Krajské kolo SOČ
Spojená škola
KNM

Celoštátne kolo
SOČ
Žilinská univerzita

dátum

22.03. 2018

05.04. 2018

25. - 27. 04.
2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Gabriela
Chalupková
Mgr. Lukáš Jurga
2. miesto- odbor
zdravotníctvo
Laura Mačejková,
II.D
Daniela Romanová,
II.D
2. miesto- odbor
chémia,
potravinárstvo
Patrik Körmendy
III.F
2. miesto- odbor
informatika
Tibor Kubík, V.G
Andrej Ježík, V.G
1. miesto- odbor
biológia
Čentáková, III.D
Patrik
1. miesto- odbor
fyzika
Soňa Kubeňová, II.D
Mgr. Gabriela
Chalupková
Ing. Eva
Kὂrmendyová, PhD.
2. miesto- odbor
chémia,
potravinárstvo
Patrik Kormendy
III.F
1. miesto- odbor
chémia,
potravinárstvo
Patrik Kormendy
III.F
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Prehliadka prác SOČ na okresnej
úrovni. Podarilo sa nám v každom
súťažnom odbore postúpiť do
krajského kola. Umiestnenie
v odbore môžeme sledovať
v tabuľke.

Prehliadka prác SOČ na krajskej
úrovni. Z uvedených prác a odborov,
ktoré sa umiestnili na prvom
a druhom kole v okresnom kole,
pokračovali v krajskom kole. Za
našu školu sa najlepšie umiestnil
Patrik Kὂrmendy, III. F, ktorý získal
druhé miesto a tým aj postup do
celoštátneho kola.
Na celoštátnom kole sa nám darilo
a podaril sa nám historický úspech
v odbore chémia, kedy žiak Patrik
Kὂrmendy, III. F získal prvé miesto.
Vďaka kvalitnej práci sa mu podarilo
zvíťaziť vo veľkej konkurencii. Jeho
práca mala názov: Autokatalytické
pokovovanie plastov.

Zoznam prác a metodikov Stredoškolskej odbornej činnosti
 Patrik Körmendy, III.F - Autokatalytické pokovovanie plastov. Ing. Eva Kὂrmendyová,
PhD.
 Andrej Ježík, Tibor Kubík, V. G- Komplexné využitie elektronických platforiem Arduino a
Raspberry Pi k správe inteligentného domova. Ing. Alexander Kubáni
 Kamil Obrk, Anton Sventek, IV. F- Získavanie zlata z komponentov výpočtovej techniky.
Ing. Eva Körmendyová, PhD.
 Alexandra Čentáková, III.D- Suplementy a ich vplyv na organizmus- Mgr. Lukáš Jurga
 Soňa Kubeňová, II.D- Blesky- RNDr. Slávka Kráľová
 Laura Mačejková, Daniela Romanová, II. D- Vplyv colových nápojov na zdravie. Mgr.
Zuzana Gjablová

Koordinátor pre školský časopis a mediálnu výchovu
Cieľom práce koordinátorky pre školský časopis Mgr. Aleny Nemcovej bolo aj v školskom
roku 2017/2018 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 týmže sa študenti učili chápať a
dešifrovať mediálne obsahy, ktoré k nám prichádzajú informačnými kanálmi (prostredníctvom
tlače, televízneho a rozhlasového vysielania, internetu a podobne). Študenti 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.
Požiadavky vo vzťahu k čitateľskej a finančnej gramotnosti sme napĺňali prostredníctvom
tvorivej činnosti, zadávali sme témy, ktoré sa zaoberali dodržiavaním ľudských práv a práv dieťaťa.
Niektoré sme uverejnili v rubrike Tvorivé okno.
Konkrétnym projektom mediálnej výchovy bolo vydávanie školského časopisu GONg. Na
školský rok 2017/2018 sme mali naplánované 3 vydania školského časopisu. Prvé číslo bolo
vytvorené už v septembri 2018, keďže sme sa chceli zúčastniť celoslovenskej súťaže triednych a
školských časopisov “PRO SLAVIS 2018”, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Toto číslo sme nazvali ŠPECIÁL. Do súťaže sme poslali dve čísla
uverejnené v školskom roku 2016/2017 a Špeciál. Ďalšie číslo sme vydali až v júni 2018. V
editoriáli sa s nami rozlúčila šéfredaktorka Patrícia Chnúriková.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu
Vydanie čísla
Špeciál
Čítajme si spolu

dátum
september
2017
október
2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Patrícia Chnúriková
a redakčná rada
redakčná rada
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Finalizácia a tlač čísla Špeciál,
zaslanie do súťaže PRO SLAVIS.
Stretnutie členov redakčnej rady,
čítanie napísaných článkov,
konzultácia.

názov aktivity,
dátum
exkurzie, projektu
Exkurzia do
redakcie týždenníka november
2017
Kysuce

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
redakčná rada

Študentské srdce
pre Adamka

február
2018

Silvia Oravcová

Interview

apríl 2018

Silvia Oravcová, Soňa
Jakubíková

List gymnazistom

máj 2018

Diana Škerdová

Vydanie časopisu
GONg

jún 2018

redakčná rada

obsah aktivity – zameranie
Oboznámenie s činnosťou redakcie,s
tvorbou novín a nadviazanie
spolupráce s redakciou.
Článok o benefičnom koncerte
s názvom ŠTUDENTSKÉ SRDCE
PRE ADAMA
Interview s nadanými študentmi –
s cieľom motivovať študentov.
Spolupráca s absolventkou
bilingválneho gymnázia.
Finalizácia a tlač júnového čísla
časopisu GONg.

Koordinátor pre školskú knižnicu
Prvoradým záujmom koordinátorky pre školskú knižnicu Mgr. Zuzany Strakovej bolo
dokončenie práce pri systematizácií knižničných jednotiek. Priestory knižnice sa využívali nielen
počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase na realizáciu záujmovej činnosti. V priebehu
školského roka sme venovali pozornosť rôznym podujatiam, pri ktorých sme zdôrazňovali význam
Roku čitateľskej a finančnej gramotnosti. V záujme zvyšovania úrovne vyučovania slovenského
jazyka sme venovali pozornosť čítaniu s porozumením u žiakov rôznych ročníkov, no najmä u
žiakov osemročného gymnázia. Na základe rozvoja zdravého životného štýlu a environmentálnych
aktivít žiakov sme knižnicu využili najmä s triedami Se.A a Te.A, kde žiaci priniesli rôzne knihy o
danej problematike, ktorú rozoberali, alebo si pripravili projekty s viacerými novými informáciami,
ktoré potom odprezentovali a odkonzultovali so svojimi spolužiakmi.
Plán práce koordinátora sa podaril splniť v nasledujúcich bodoch. Úspešné dokončenie
aktivizácie a katalogizácie všetkých knižničných jednotiek s prírastkovými číslami. Školská
knižnica má všetky knihy s prírastkovými číslami zaradené do systému Clavius. V spolupráci s
vyučujúcimi PK SJL, PK DEJ a UK sa nám podarili pripraviť zaujímavé podujatia: Deň Milana
Rastislava Štefánika, Rozprávkový deň Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, Najzaujímavejší
projekt o knihe, Knihy pre čitateľov (Čitateľský kútik), Poobedie s knihou a hudbou.
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

Deň Milana
Rastislava
Štefánika

dátum

23.10. 2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

obsah aktivity – zameranie

Slovenská pedagogická knižnica
vyhlásila 13. ročník
celoslovenského projektu
„Najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice“ k Medzinárodnému dňu
školských knižníc 23. októbra 2017.
Školská knižnica Gymnázia Jozefa
Miloslava Hurbana zrealizovala na
danú tému „Deň Milana Rastislava
Štefánika – zapojenie žiakov,
učiteľov, rodičov a komunity“
Mgr. Eva Kubalová
podujatie. Tohto podujatia sa
Mgr. Zuzana
zúčastnili študenti všetkých tretích
Straková
ročníkov osemročného, štvorročného
Mgr. Gabriela
a päťročného štúdia. Podujatie bolo
Chalupková
rozdelené do dvoch častí. V prvej
žiaci tretích ročníkov
kvízovej, časti si žiaci preverili svoje
osemročného,
vedomosti a schopnosti z oblasti
štvorročného
histórie, slovenského jazyka
a päťročného štúdia
a umenia a kultúry. V druhej časti
prezentovali študenti v aule školy
pripravené projekty na danú tému
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
(poukázali na jeho detstvo, štúdium,
vzdelanie, život, astronómiu,
letectvo ). Za každú časť mohli žiaci
jednotlivých tried získať body.
Triedy s najvyšším počtom bodov
boli ohodnotené vecnými cenami.
Ostatní získali sladkú odmenu.
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

Rozprávkový deň
Gymnázia Jozefa
Miloslava Hurbana

dátum

16.03. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

obsah aktivity – zameranie

Mgr. Zuzana
Straková
Sekunda A
žiaci osemročného
štúdia (Príma A,
Tercia A, Kvarta A)

Deň ľudovej rozprávky sa už
tradične oslavuje 16. marca, ktorý sa
stal akýmsi neoficiálnym sviatkom
rozprávky. Žiaci osemročného
gymnázia triedy Sekundy A sa
rozhodli, že pripravia na našej škole
netradičný rozprávkový deň, a to
práve 16. marca, pri príležitosti 190.
výročia narodenia známeho
zberateľa slovenských rozprávok
a folkloristu Pavla Dobšinského.
Spracovali tému ľudovej slovesnosti,
tvorbu i život Dobšinského a
preoblečení za rozprávkové bytosti
si pre svojich kamarátov z tried
Prímy, Tercie a Kvarty pripravili
bohatý program. Žiaci prechádzali
piatimi rozprávkovými stanovišťami,
kde boli pre nich pripravené
zaujímavé úlohy. V prvom stanovišti
s názvom „Soľ nad zlato“ mali za
úlohu zdramatizovať rozprávkový
príbeh. V druhom stanovišti si
vypočuli audiovizuálnu rozprávku
„Tri citróny“, ktorú mali správne
prerozprávať a ďalej pracovať
v skupinách na rôznych úlohách.
V treťom stanovišti s názvom „Tri
groše“ žiaci z rozprávkových
obrázkov určovali konkrétnu
rozprávku Pavla Dobšinského
a z pripravených kľúčových slov
vytvárali vlastné básničky.
V štvrtom stanovišti s názvom
„Lomidrevo“ pracovali s témou
ľudovej slovesnosti, kde určovali
najvýznamnejších slovenských
zberateľov ľudovej slovesnosti,
vyberali a inak pomenovali zastarané
slová. V poslednom piatom
stanovišti s názvom „Pavol
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Dobšinský“ si pripomenuli jeho
tvorbu i život cez kvíz, pexeso,
tajničky a doplňovačky.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

26.03. 2018

Mgr. Eva Kubalová
Mgr. Zuzana
Straková
celá škola

Knihy pre čitateľov
(Čitateľský kútik)

28.03. 2018

Mgr. Alena
Nemcová
Mgr. Zuzana
Straková

Poobedie s knihou
a hudbou

17.04. 2017

Mgr. Zuzana
Straková
Sekunda A, Tercia A

Najzaujímavejší
projekt o knihe
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Dňa 26. 03. 2018 prebehlo
vyhodnotenie projektov na tému
Najzaujímavejší projekt o knihe.
Aktivita bola zrealizovaná
v spolupráci s PK SJl k roku
čitateľskej a finančnej gramotnosti.
Na projektoch pracovali študenti
z celej školy. Študenti prekvapili
svojich profesorov krásnymi
projektmi. Pri ich tvorbe využili
najmä svoju fantáziu a šikovnosť.
Najkrajšie projekty boli ocenené
zaujímavými knihami a sladkou
odmenou.
Dňa 28. 03. 2018 bol vytvorený
čitateľský kútik na treťom poschodí
Gymnázia Jozefa Miloslava
Hurbana. Čitateľský kútik slúži
študentom celej školy a školská
knižnica doň prispela knihami
rôznych žánrov. Študent má
možnosť požičať si, prečítať knihu
a vrátiť ju na pôvodné miesto. Ak si
chce knihu nechať, doplní čitateľský
kútik svojou vlastnou knihou
z domu, ktorú už prečítal.
Poobedie s knihou a hudbou sme
opäť zorganizovali v rámci
krúžkovej činnosti a tiež 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 aj sfilmované. V takomto
prípade zdôrazňovali fakty, prečo by
si film nepozreli, ale opäť by radšej
navštívili knižnicu alebo si knihu

dokonca radšej kúpili. Viacerí žiaci
si svoje obľúbené knihy spracovali
do projektov. Tie najkrajšie si potom
vystavili v triedach Sekundy A
a Tercie A.

Koordinátor projektovej činnosti
Náplňou práce koordinátorky projektových činnosti Mgr. Michaly Patykovej bolo
vyhľadávať projekty vyhovujúce potrebám školy. Neustále sledovať výzvy na projekty a grantové
výzvy vyhlasované zo strany neziskových organizácií, agentúr a združení, bánk, ministerstiev či
komisií EÚ a informovať vedenie školy ako aj pedagogických zamestnancov o týchto možnostiach
a koordinovať projektovú činnosť na škole.
Plán práce koordinátora projektových činností sa splnil. Prihlásili sme sa do viacerých
výziev a grantov. Informovali sme o možnostiach kolegov i žiakov prostredníctvom Edupage
Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, emailu a osobných konzultácií.
V budúcnosti by sme sa chceli zúčastniť workshopov a vzdelávaní spojených s projektovými
výzvami.
Jednotlivé projekty, do ktorých sa škola zapojila, sú spracované v časti j správy.

Koordinátor pre charitatívnu činnosť
Hlavnou úlohou koordinátorky pre charitatívnu činnosť Mgr. Anny Krellovej pre tento
školský rok 2017/ 2018, čo sa aj podarilo, bolo pokračovať v spolupráci s Charitou sv. Gianny,
Úniou nevidiacich v Čadci, Ústavom sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici, so Spoločnosťou
katolíckeho apoštolátu – pallotínmi, Gymnáziom sv. Františka z Assisi v Žiline, ktoré má patronát
nad celoslovenskou kampaňou Červené stužky. V rámci tejto kampane sme sa venovali
problematike dodržiavania ľudských práv a rozvoju zdravého životného štýlu. Tento rok sme mali
už jedenásty ročník Valentínskeho predaja koláčov. Vyzbieraná suma bola 1270 €. Pomohli sme
nielen Charite sv. Gianny v Čadci, ale hlavne naším študentom, ktorí sa ocitli v zložitej situácii.
Zbierka Biela pastelka bola tento rok opäť úspešná, vyzbieraná suma bola 286 €.
Charita na Gymnáziu J. M. Hurbana má už svoju tradíciu a trvalé miesto. Teší nás, že, tento
rok sme nadviazali spoluprácu aj s Domovom sociálnych služieb v Čadci- koledovanie, koláče
z Valentínskeho predaja.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu
Zbierka Biela
pastelka

22.09. 2017

Adopcia srdca
(9.ročník)

september,
október

dátum

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. AnnaKrellová
Do zbierky bola
zapojená celá škola.
prvé a druhé ročníky
našej školy
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Finančná zbierka pre Úniu
nevidiacich a slabozrakých v Čadci,
vyzbierala sa suma 286 €.
Finančná zbierka na podporu
vzdelania Mileny z Brazílie(200

2017

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Program ku dňu
Nevidiacich
a slabozrakých
v Čadci

Kampaň Červená
stužka

Mikuláš
v Oščadnici
v Ústave sociálnej
starostlivosti
Slniečko

dátum

14.11. 2016

november –
01.12. 2017

07.12. 2017

Návšteva Charity
20.12. 2017
sv. Chianny v Čadci
Koledovanie
v Domove
sociálnych služieb
21.12. 2017
a v Charite sv.
Gianny v Čadci

Valentínsky predaj
koláčov

12.02.2018

EUR na jeden rok), korešpondencia
medzi Milenou a našimi študentmi.

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
Mgr. Anna Krellová
žiaci: Róbert Kubinec
IV.E, Dominika
Rovňanová IV. E,
Ema Krkošková
III.E, Veronika
Pišteková II.C,
Nikola Murgašová
I.G, Vratko Halvoník
I.E

V rámci spolupráce s Úniou
nevidiacich a slabozrakých sme
pripravili kultúrny program, ktorým
sme im spríjemnili tento deň.

Mgr. Anna Krellová,
Mgr. Zuzana
Gjablová
I.D

Žiaci sa v rámci hodín biológie
venovali projektom zameraným na
boj proti HIV/AIDS. Tie boli
vystavené v aule školy. Taktiež
v rámci hodín náboženskej výchovy
sa prvé ročníky venovali
problematike zdravého životného
štýlu a prevencie voči sexuálne
prenosným ochoreniam.

Mgr. Anna Krellová
žiaci: Martin Vrúbeľ
I.D, Ema Murčová
I.D, Vanesa
Pechalová I.D,
Miroslav Jozefík
IV.C, Soňa Gaborová
II.D
Mgr. Anna Krellová,
I.D
Mgr. Anna Krellová
Študenti: Soňa
Gaborová II.D,
Martin Vrúbeľ I.D,
Miroslav Jozefík
zúčastnila sa celá
škola, do pečenia sa
zapojilo viac ako 150
žiakov hlavne prvých
a druhých ročníkov
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V rámci spolupráce pripravujeme
pre klientov ústavu program,
mikulášske baličky so sladkosťami
a hračky, ktoré prinesú do školy naši
študenti všetkých prvých a druhých
ročníkov, čím sa podporuje ich
prosociálne správanie.
Potravinová pomoc pre
bezdomovcov.
Potešiť a spríjemniť predvianočný
čas koledami a sladkosťami.

Pečenie a predaj koláčov v škole.
Tohtoročný zisk z predaja bol
1 270 €. Pomohli nielen ľuďom
v hmotnej núdzi, ale hlavne naším
študentom, ktorí sa ocitli v ťažkej
situácii.

Koordinátor pre športové súťaže
Plán práce koordinátora športových súťaží Mgr. Romana Ondrušku sa v školskom roku
2017/2018 uskutočňoval v súlade s naplánovanými aktivitami. Športové súťaže a podujatia
uskutočňované popri štúdiu na škole sú ďalšou aktivitou , ako študenti môžu prezentovať svoje
pohybové schopnosti a zručnosti v oblasti športu.
Úlohou koordinátora športových súťaží bolo zapájať do športových aktivít nielen žiakov, ale
i pedagógov, rodičov a priateľov školy. Poradilo sa nám zorganizovať cykloturistiku Gymo
cyklotour 2017, na ktorej sa zúčastnilo 175 súčasných, ale aj niekoľko bývalých študentov našej
školy. Popri žiakoch, poriadne šliapli do pedálov svojich dvojkolesových tátošov aj učitelia, ktorí
robili dozor a takto sa aktívne zapojili do cyklotúry naprieč Bystrickou dolinou. Už sa stalo
tradíciou, že sa koná volejbalový rozlúčkový zápas maturantov, kde nechýbajú ani učitelia a rodičia.
Tento rok výsledok potešil žiakov, maturantov 4 – ročného štúdia, ktorí v dramatických zápasoch
zúročili svoje skúsenosti z okresných kôl. Celý turnaj sa niesol v priateľskom duchu a už sa všetci pedagógovia a aj žiaci - tešíme na ďalší školský rok a budúcich maturantov, keď si zmeriame sily.
Úspech a účasť v súťažiach úzko súvisí s materiálnymi, priestorovými podmienkami školy.
Tento školský rok ako aj minulý sme sa u nás na škole netradične stretli s nedostatkom športovcov
– športovo nadaných detí, a to najmä v triedach od Prímy po Kvartu. Veríme, že tento nepríjemný
stav nebude pretrvávať aj v budúcom školskom roku.
V rámci okresu sme boli najlepšia škola v športových súťažiach medzi strednými školami.
Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie:
názov aktivity,
exkurzie, projektu

Lyžovanie,
snowbording

dátum

zimná
sezóna
Veľká Rača
Oščadnica

Prázdninový pobyt
v Chorvátsku
spojené so
zdokonaľovaním
plávania

29.06. –
08.07. 2018

Prázdninový pobyt
v Chorvátsku
spojené so
zdokonaľovaním
plávania

24.08. 02.09. 2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení

Mgr. Roman
Ondruška

Mgr. Dominika
Vanáková
Mgr. Roman
Ondruška
účastníci zájazdu:
II.D – 18 študentov
Mgr. Roman
Ondruška
RNDr. Mária
Rovňaníková
Účastníci zájazdu:
II.E, Sx.A, Sp.A –
28 študentov
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obsah aktivity – zameranie
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.
Plavecko - relaxačný – poznávací
pobyt pri mori v letovisku Baška
Voda na Makarskej riviére spojený
s fakultatívnymi výletmi v okolí.

Plavecko - relaxačný – poznávací
pobyt pri mori v letovisku Baška
Voda na Makarskej riviére spojený
s fakultatívnymi výletmi v okolí.

Iné
Rôznorodé aktivity a projekty školy za uplynulý školský rok boli prezentované v 17.
ročníku Ročenky Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (šéfredaktorka Mgr. Ingrid Mikovčáková,
technické spracovanie PaedDr. Anna Zeljenková), v kalendári školy, v školskom časopise Gong
i na webovom sídle školy www.gymcadca.eu . Škola? vďaka podpore Neziskovej organizácie pri
Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci? pripravila nové propagačné materiály, ktoré boli
použité na prezentovanie školy žiakom aj širokej verejnosti počas rodičovských združení, na
burzách stredných škôl, dňoch otvorených dverí ako i oslave 15. výročia vzniku bilingválnej sekcie
pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana a 25. výročí otvorenia osemročnej formy štúdia.
Tradične veľmi dobrá bola aj spolupráca s Radou žiakov, Radou rodičov a Radou školy,
rovnakou mierou vo výchovnej, vzdelávacej aj ekonomickej oblasti.

Školský internát
Školský internát pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana je výchovné a vzdelávacie zariadenie na
výchovu v čase mimo vyučovania, ktoré žiakom zabezpečuje ubytovanie, stravovanie a výchovnú
a vzdelávaciu činnosť. Cieľavedome a plánovite zabezpečujeme vo výchovno-vzdelávacej oblasti
kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny
a plníme úlohy dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne prispôsobujú veku a štruktúre ubytovaných
žiakov. Realizácia výchovno – vzdelávacej činnosti je na základe princípu dobrovoľnosti, s úsilím
obsiahnuť čo najviac záujmov ubytovaných žiakov. V maximálne možnej miere rešpektujeme názor
rodičov na výchovu a dianie v školskom internáte a snažíme sa žiakom ponúkať podmienky blízke
domovu. V školskom roku 2017/2018 bolo prihlásených stoštyri žiakov a priebežne sa počas
školského roka vyskytli zmeny v počte ubytovaných žiakov.
V tomto školskom roku sme z prihlásených žiakov vytvorili štyri výchovné skupiny.
1. výchovná skupina- 1. ročník – 26 žiakov
Vychovávateľka: PhDr. Zdenka Straková
2. výchovná skupina - 2. ročník – 25 žiakov
Vychovávateľka: Ing. Júlia Brázdilová
3. výchovná skupina - 3. 4. ročník – 26 žiakov
Vedúca vychovávateľka: Mgr. Dana Bazelidesová
4. výchovná skupina - 4. 5. ročník – 27 žiakov
Vychovávateľka: Bc. Anna Smolková
Na začiatku školského roka boli rodičia novoprijatých prvákov informovaní o školskom poriadku
ŠI, o režime dňa, a o ďalších možnostiach, ktoré ŠI žiakom ponúka. Pod vedením skupinových
vychovávateliek si žiaci, a hlavne prváci, veľmi skoro zvykli na nové prostredie.
Snažili sme sa úlohy, vychádzajúc z ročného plánu rozpracovaných na jednotlivé mesiace, plniť
priebežne. Počas školského roka sa hospitačná činnosť zameriavala na pozorovanie činnosti
v skupine ako aj samoobslužné činnosti, plnenie úloh výchovných skupín, kontrolu pedagogickej
dokumentácie (denník výchovnej skupiny, osobný spis žiaka a pod.)
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2. SUMÁR REALIZOVANÝCH ÚLOH, AKTIVÍT, PROJEKTOV a EXKURZIÍ v školskom roku 2017/2018
zodpovedná osoba
dátum,
názov aktivity,
a ďalší zúčastnení
miesto
opis obsahu aktivity – zameranie
exkurzie, projektu
(pri žiakoch uviesť aj
realizácie
triedu)
PhDr. Zdenka Straková
Úprava násteniek Estetická úprava prostredia -rozvoj
07.09.2017 Kristína Šedivá,
jesenná výzdoba
žiackej kreativity.
Lucia Cengelová-1.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Obhliadka mesta, získavanie
Ing. Júlia Brázdilová
Vitajte prváci,
informácii o občianskej
Kristína Šedivá, Lucia
zoznámenie sa,
11.09.2017
vybavenosti mesta v ktorom
Cengelová-1.roč.,
spoznajte okolie
študujú. Oboznámenie sa s chodom
Soňa Jakubíková,
školského internátu.
Patrícia Marková-2.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Prehliadka mesta, získavanie
Vanesa Várošová,
informácií o meste v ktorom sa
Zoznámenie sa,
13.09.2017 Terézia Stolárikovápohybujú a študujú.
spoznajte okolie
3.roč.,Katarína
Oboznámenie sa s chodom
Dašková,
školského internátu.
Bronislava Danková5.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Využívanie
Kristína Šedivá, Lukáš
Kolektívne hry, čítanie - pozitívne
20.09.2017
voľného času v ŠI
Kvak-1.roč., Silvia
trávenie voľného času.
Oravcová, Patrícia
Marková-2.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Zmysluplné využitie voľného času
Využívanie
27.09.2017 Bc. Anna Smolková
počúvaním hudby, čítaním a inými
voľného času v ŠI
Maroš Ďatko, Simona
zábavnými hrami.
Kurňavková -3.roč.
Bc. Anna Smolková
Prednáška o ochrane životného
Netradičné
Sarah Prická,
28.09.2017
prostredia vo svete a o minimálnom
separovanie
Mária Lamošová- 4.
odpade.
roč.
Prednáška s odborníčkou –
Prevencia pri
Mgr. Dana
poskytnuté základné informácie o
predchádzaní
04.10.17
Bazelidesová –žiaci
požiarnej ochrane, ako sa správať
požiarom
všetkých roč.
pri požiari.
PhDr. Zdenka Straková
Festival
Návšteva knižnice spojená
Kristína Gancarčíková,
Zdravého životného 05.10.
s prednáškou o ikonách a rozvoji
Nikola Gombárováštýlu v Knižnici
2017
zdravého životného štýlu.
1.roč.
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názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

Imatrikulácie

09.10.2017

Október mesiac
úcty k rodičom,
starším osobám

18.10.2017

Halloween party

24.10.17

Október - Mesiac
úcty k starším

25.10.2017

Návšteva filmového
predstavenia
25.10.2017
„Čiara“

Spoznávame
Slovensko

14.11.2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
(pri žiakoch uviesť aj
triedu)
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Všetci žiaci 1. roč., +
žiaci všetkých roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Zuzana Mikulová,
Kristína Šedivá-1.roč,
Barbora Kytašová,
Adam Pekný-2.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Adrian Agostinetta1.roč, Simona
Gancarčíková-2.roč,
Vanesa Mikolajčíková3.roč, Alžbeta Kráľová 4.roč, Eduard Vokel5.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Rebeka Kukučková,
Kristína Kubisová3.roč., Mária
Lamošová-4.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
- žiaci 3.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
1.miesto:
Pavol Brišák,
Adam Pekný-2.roč.
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opis obsahu aktivity – zameranie

Privítanie žiakov 1.ročníkov –
vzájomné sa zoznámenie,
predstavovanie, rôzne súťaže,
scénky.

Diskusia- posilňovanie zdravého
sebavedomia a sebahodnotenia.

Rešpektovanie iných kultúrnych
tradícií rôznymi súťažami,
scénkami. Rozvoj zručností,
kreativita pri príprave a výrobe
masiek.

Spolunažívanie starších občanov v
spoločnosti, pomáhanie a úcta
k nim.

Návšteva filmového predstavenia,
nevšedný zážitok, z obdobia keď sa
rozmáhalo pašeráctvo.

Zábavná vedomostná súťaž
výchovných skupín v spoznávaní
rôznych kútov Slovenska.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

Diskotéka ku Dňu
študentstva

15.11.2017

Ako sa efektívne
učiť

22.11.2017

Deň otvorených
dverí

Lampióny šťastia

25.11.2016

29.11.2017

Bankový sektor na
Slovensku

30.11.2017

Jašíkové Kysuce

30.11.2017

Mikuláš v ŠIrozdávanie
darčekov

05.12.2017

Ja a moje peniaze

06.12.2017

Vianočná
kapustnica

11.12.2017

Vianočná
kapustnica

12.12.2017

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
(pri žiakoch uviesť aj
triedu)
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolkovážiaci všetkých roč.
PhDr. Zdenka Straková
Kristína Šedivá,
Lucia Cengelová-1. roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Eduard Vokel 5.roč.,
Paulína Cingelová
3.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Ing. Júlia Brázdilová
žiaci všetkých roč.

Ing. Júlia Brázdilová
Andrej Ježík-5.roč,
Vanesa Brontvajová2.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Romana Olbertová,
Zuzana Mikulová-1.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Simona Dubcová-4.roč.,
Eduard Vokel-5.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Martin Šimko-3.roč.,
Romana Targošová4.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
žiaci 1.roč., 2.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
žiaci 3.roč.,4.roč., 5.roč.
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opis obsahu aktivity – zameranie

Spomienka na 17. november 1989
Deň študentstva spojený
s diskotékou, zábavou.
Prednáška – rozšírenie vedomosti
získané v škole, význam
psychohygieny.
Základné informácie školy,
spoznávanie priestorov ŠI,
sprevádzanie žiakov, rodičov,
priateľov školy.
Vypúšťanie lampiónov šťastia,
napísané žiacke priania a želania na
lampiónoch.

Žiaci sa oboznámili
s Kryptomenami- ako sa s nimi
obchoduje, aké druhy poznáme
a pod.
Zistiť, že aj literatúra otvára brány
do reálnych myšlienkových svetov.

Hry, piesne, zábava, rozdávanie
mikulášskych darčekov

Prednáška zameraná na finančnú
gramotnosť, práca s financiami,
založenie si účtov, a pod.
Schopnosť vytvoriť vianočnú
atmosféru, rozvoj manuálnych
zručností.
Prezentácia tradičných vianočných
jedál, kreativita žiakov.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Pečenie a zdobenie
perníkov

Vianočné trhy v
meste
Vianočné sviatkytradície žiackych
regiónov
Vianočné sviatkytradície žiackych
regiónov

Medzinárodný deň
ľudských práv

Medzinárodný deň
ľudských práv

Novoročný koncert

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
(pri žiakoch uviesť aj
triedu)
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
13.12.2016 1.miesto:
Rebeka Kukučková3.roč. Mária Lamošová4.roč.
PhDr. Zdenka Straková
14.12.2017 Henrieta Janigová,
Samuel Táborský-1.roč.
dátum,
miesto
realizácie

Ing. Júlia Brázdilová
19.12.2017 PhDr. Zdenka Straková
žiaci 1.roč., 2.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
20.12.2017 Bc. Anna Smolková
žiaci 3.roč., 4.roč.,
5.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
15.1.2018
Lucia Cengelová-1.roč,
Soňa Jakubíková-2.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
16.1.2018
Rebeka Kukučková3.roč.,
RomanaTargošová4.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
PhDr. Zdenka Straková
18.01.2018 Vanesa Mikolajčíková
Dominika Súkeníková
Michaela Capková3.roč.
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opis obsahu aktivity – zameranie

Práca žiakov v skupine, rozvoj
zručnosti, trendy zdobenia,
osvojenie si techniky zdobenia
medovníkov.
Vianočné trhy v mestespoznávanie regionálnych tradícií,
výrobkov a špecialít.
Utužiť kolektív, naučiť sa pripraviť
občerstvenie pre viac ľudí,
obdarovať kamarátov darčekmi.

Hry, zábava, rozhovory, tradície,
obdarúvanie spolubývajúcich
darčekmi.
Diskusia- uvedomenie si dôležitosti
dodržiavania práv človeka
v spoločnosti.

Rozhovory prezentáciao medzinárodnom dni ľudských
práv, aktivita žiakov.

Predstavovanie hudobných talentov
žiakov, zábava, pobavenie.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

Súťaživé
popoludnie- skoky
na švihadle, vo
vreci,
stolnotenisový
turnaj

25.01.2018

Stop drogám

31.01.2018

Valentínska
výzdoba priestorov

05.02.2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
(pri žiakoch uviesť aj
triedu)
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Adriana Kyrcová,
Gabiela Hrončeková4.roč.,
Branislav Dubec-5.roč.
Bc. Anna Smolková
Magdaléna
Gustiňáková- 4.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
PhDr. Zdenka Straková
Terézia Stoláriková –
3.roč., Kristína Šedivá,
1.roč.
Ing. Júlia Brázdilová,
PhDr. Zdenka Straková
Zuzka Mikulová,1.roč.,
Lenka Grobarčíková,
3.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Rebeka Kukučková,
Kristína Kubisová -3.
roč., Alexandra
Rybáriková, Anna
Majsniarová - 5.roč.
Ing. Júlia Brázdilová
Klára Srogoňová,
Paulína Znamenáková 3. roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
žiaci všetkých roč.

Slávnostné
prestieranie –
plesové

07.02.2018

Slávnostné
prestieranie –
plesové

08.02.2018

Benefičný koncert
pre Adamka

08.02.2018

Valentínske
posedenie spojené
s diskotékou

13.02.2018

Súťaž vo volejbale
medzi výchovnými
skupinami

Ing. Júlia Brázdilová
14.02.2018
žiaci všetkých roč.
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opis obsahu aktivity – zameranie

Súťaživo športový talent žiakov –
realizácia rôznych športových
súťaží, smiech, zábava, kreativita
žiakov. Zameranie sa na fair-play
v športe.

Prednáška zameraná na nepriaznivé
účinky drog.
Posilnenie estetického cítenia,
manuálne zručnosti, nápaditosť,
tvorivosť, žiakov k Valentínskemu
sviatku.

Rozvoj tímovej práce žiakov,
kreativita.

Ukážky najnovších trendov
v prestieraní na ples. Výber
najkrajšieho prestierania.

Charitatívny benefičný koncert
venovaný Adamkovi, pobavenie,
zábava.

Spoločné posedenie žiakov,
utužovanie kolektívu, zábava,
diskotéka spojená s hrami.
Športové popoludnie žiakov
a súťaženie medzi výchovnými
skupinami, - pobavenie, hra,
zábava.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

dátum,
miesto
realizácie

Sánkovanie,
guľovanie, hry
v snehu,...

15.02.2018

Zdravé nátierky –
súťaž

27.02.2018

Kniha a jej úloha
v dnešnej dobe

6.03.2018

Kniha a jej úloha
v dnešnej dobe

6.03.2018

Súťažný večer
s literatúrou

21.03.2018

Hospodárenie
s financiami

10.04.2018

Jarné brigády
okolia ŠI

10.04.2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
(pri žiakoch uviesť aj
triedu)
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
žiaci, všetkých roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
1.miesto: Jana
Mešková, Anna
Majsniarová -5.roč.
Ing. Júlia Brázdilová
PhDr. Zdenka Straková
Henrieta Janigová,1.roč.
NikolaMichalicová3.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Vanesa Mikolajčíková3.roč.
Hana Duchová-4.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
1.miesto:
Petra Lišková , Adriana
Kyrcová – 4.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Martin Šimko,
Maroš Ďatko – 3.roč.
Ing. Júlia Brázdilová
PhDr. Zdenka Straková
Aneta Skočíková,
1.roč.,
Soňa Jakubíková -2.roč.
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opis obsahu aktivity – zameranie

Otužovanie organizmu, pobyt na
čerstvom vzduchu, relaxácia
spojená so zimnými hrami.

Zdravou stravou podporovať
zdravý životný štýl. Predchádzanie
nadváhe a obezite.

Top 10 kníh mesiaca marecdiskusia žiakov.

Diskusia zameraná na modernú
literatúru o knihách. Predstavovanie
najobľúbenejšej knihy.

Podpora jazykovej kultúry poézie
a prózy, posilnenie znalosti
slovenskej ale i svetovej literatúry.

Diskusia zameraná na finančnú
gramotnosť, - vedieť správne
hospodáriť s financiami.

Skrášľovanie prostredia so
zameraním na manuálnu zručnosť
žiakov.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Jarné brigády
okolia ŠI

Spoznávam prírodu

Deň Zeme –
diskusia k ochrane
prírody

Starostlivosť
o kvety – jarné
presádzanie

Cestoviny
na rôzne spôsoby

Beseda s
gynekologičkou
Netradičné
separovanie

Rozlúčka
s piatakmi

dátum,
miesto
realizácie

11.04.2018

17.04.2018

19.04.2018

19.04.2018

25.04.2018

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
(pri žiakoch uviesť aj
triedu)
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Klaudia Vrábová –
4.roč., Martin Šimko,
Maroš Ďatko – 3.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
1.miesto:
Silvia Brišová, Adriana
Kyrcová – 4.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Paulína Cingelová3.roč.,
Alžbeta Kráľová 4.roč.,
Adam Pekný - 2.roč.,
Lukáš Kvak 1.roč.
Bc. Anna Smolková
Hana Duchová,
Stefanie Herbstová 4.roč.
PhDr. Zdenka Straková
1.miesto:
Adriana Kyrcová,
Gabriela Hrončeková 4.roč.

Ing. Júlia Brázdilová
03.05.2018 žiaci všetkých roč.
Bc. Anna Smolková
03.05.2018 Mária Lamošová,
Sarah Prická – 4.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
24.05.2018
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
žiaci všetkých roč.
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opis obsahu aktivity – zameranie

Starostlivosť o životné prostredie
svojho okolia. Čistota a poriadok
okolo nás.

Vedomostná súťaž žiakov, rozvoj
kooperácie, získavanie nových
poznatkov, pobavenie, zábava.

Diskusia zameraná na ochranu
životného prostredia. Globálne
klimatické podmienky a ich
následky.

Praktická starostlivosť a zručnosť
žiakov o kvety v priestoroch
školského internátu.

Získavanie zručností potrebných
pre praktický život. Súťaž žiakov
spojenou s ochutnávkou cestovín.
Dôležitosť preventívnych
prehliadok, ich prevencia, druhy
antikocepcii.
Záverečné zhodnotenie separovania
v školskom internáte, návrhy na
zlepšenie.

Veselé spomienky na päťročný
život v školskom internáte spomienky.

názov aktivity,
exkurzie, projektu

Netradičné hry pred
internátom

Netradičné hry
žiakov pred
internátom

Osobnosti športu súťaž

Prírodná lekáreň

Večerné vychádzky
do mesta, prírody,
okolia

zodpovedná osoba
a ďalší zúčastnení
(pri žiakoch uviesť aj
triedu)
Ing. Júlia Brázdilová,
PhDr. Zdenka Straková
Adrian Agostinetta,
22.05.2018 1.roč., Nikola
Michalicová, Dominika
Súkeníková – 3.roč.
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
Rebeka Kukučková,
23.05.2018 Vanesa Várošová3.roč., Eduard Vokel,
Matúš Surovčák – 5.roč.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
Mgr. Dana
Bazelidesová
Bc. Anna Smolková
29.05.2018
1.miesto:
Adriana Kyrcová,
Petra Lišková - 4.roč.
dátum,
miesto
realizácie

opis obsahu aktivity – zameranie

Rozvoj schopnosti relaxovať
pohybom na čerstvom vzduchu.
Zapájanie sa žiakov do športových
aktivít.

Bezpečnosť pri športových hrách.
Fantázia žiakov, hry, zábava, pohyb
a pobavenie, nápaditosť športových
hier.

Vedomostná súťaž spojená
s poznávaním významných
slovenských športovcov.

Získavanie praktických informácií.
PhDr. Zdenka Straková
Ako bojovať so zdravotnými
Romana Olbertová,
23.05.2018
problémami, udržiavania si zdravia
Benjamín Jonek – 1.roč.
pomocou prírodných produktov.
PhDr. Zdenka Straková
Ing. Júlia Brázdilová
25.06.Mgr. Dana
Prechádzky v okolí ŠI, bezpečnosť
27.06.
Bazelidesová
na cestách, pobyt na čerstvom
2018
Bc. Anna Smolková
vzduchu.
žiaci 1.roč., 2.roč.,
3.roč., 4.roč.

3. Analýza a zhodnotenie plnenia plánu práce MZ – naplánovaný stav vs. skutočný stav plnenia
alebo neplnenia úloh v školskom roku 2017/2018
Zasadnutia MZ sa v tomto školskom roku konali štyrikrát. Prerokovali sme na každom zasadnutí
podľa jednotlivých bodov výchovno-vzdelávacie výsledky, prácu žiakov, svoju prácu, správanie
žiakov, aktivita úspešnosti, ako i úspechy a neúspechy. Priebežne sa plnili stanovené úlohy
vyplývajúce z ročného plánu a rozpracované na jednotlivé mesačné úlohy.
4. Plnenie plánu kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania členov MZ – vychovávateľky Ing. Júlia
Brázdilová a Bc. Anna Smolková sa v tomto školskom roku zúčastnili vzdelávania pod názvom:
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa, ktoré ukončili v mesiaci apríl. I
v tomto školskom roku prebiehalo samoštúdium vychovávateliek a to s využitím odbornej
a časopiseckej literatúry.
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5.V tomto školskom roku sme sa najviac venovali športovým, vedomostným a zábavným súťažiam,
ekológií, zdravému životnému štýlu, finančnej gramotnosti, aby sme naučili žiakov racionálne
využívať svoje schopnosti a zmysluplne využívať svoj voľný čas. Vychovávateľky väčšinu
internátnych aktivít prispôsobovali, upravovali a organizovali podľa zloženia žiakov v skupine
so zreteľom na ich schopnosti a záujmy. Priebežne podľa potreby organizovali brigády ako:
úprava okolia školského internátu.

Iné
Rôznorodé aktivity školy za uplynulý školský rok boli prezentované v 17. 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 (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 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. b vyhlášky)
Gymnázium – 4-ročné štúdium

Ročník

Stav k 15. 9. 2017
z toho
Počet
Počet
integrotried
žiakov
vaných

Stav k 31. 8. 2018
z toho
Počet
Počet
integrotried
žiakov
vaných

I.

3

56

0

3

56

0

II.

3

82

0

3

82

0

III

3

82

0

3

82

0

IV.

3

79

0

0

0

0

Spolu

12

299

0

9

220

0

Gymnázium – 5-ročné bilingválne štúdium

Ročník

Stav k 15. 9. 2017
z toho
Počet
Počet
integrotried
žiakov
vaných

Stav k 31. 8. 2018
z toho
Počet
Počet
integrotried
žiakov
vaných

I.

2

56

0

2

56

0

II.

2

58

0

2

59

0

III

2

59

0

2

58

0

IV.

2

59

0

2

58

0

V.

2

57

0

0

0

0

Spolu

10

289

0

8

231

0
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Gymnázium – 8 ročné štúdium

Ročník

Stav k 15. 9. 2017
z toho
Počet
Počet
integrotried
žiakov
vaných

Stav k 31. 8. 2018
z toho
Počet
Počet
integrotried
žiakov
vaných

I.

1

21

0

1

21

0

II.

1

24

0

1

24

0

III

1

27

0

1

27

0

IV

1

17

0

1

17

0

V.

1

15

0

1

15

0

VI.

1

17

0

1

17

0

VII.

1

17

0

1

17

0

VIII.

1

16

0

0

0

0

Spolu

8

154

0

7

138

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

I. ročníka OG
I. ročníka 4G
I. ročníka
slov.-ang.
biling. sekcie

Počet
Počet
žiakov, ktorí
Počet
prihlásených
konali
úspešných
žiakov
prijímaciu
žiakov
skúšku
v prijímacom
konaní
36
36
36
134
100
100
184

164

150

98

Počet
prijatých
žiakov

Z toho bez
prijímacej
skúšky

28
60

0
14

56

0

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 2017/2018:
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 PFIČ, EČ a ÚFIČ maturitnej skúšky

Predmet
Počet prihlásených žiakov na MS:
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk C1
anglický jazyk B2
anglický jazyk B1
nemecký jazyk B2
nemecký jazyk B1
matematika

Počet žiakov
prihlásených na MS
spolu
(PFIČ, EČ a ÚFIČ)
209
152
58
85
2
19
6
42

Z toho: počet žiakov,
ktorí konali externú
časť MS
169
152
58
85
0
9
0
42

Externá časť MS:

PREDMET
slovenský jazyk a
literatúra
anglický jazyk C1
anglický jazyk B2
nemecký jazyk B2
matematika

Počet
prihlásených
na MS

Z toho písalo
EČ MS

Priemerná
úspešnosť %

Priemerný
percentil školy

152

152

67,5

74,8

58
85
9
42

58
85
9
42

65,5
59,4
49,2
66,7

46,3
41,9
30,6
61,5

99

100

Prehľad o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky:
Počet žiakov, ktorí konali písomnú
formu internej časti MS
152
58
85
9

Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk C1
anglický jazyk B2
nemecký jazyk B2

Prehľad o ústnej forme MS
Ústnu formu IČMS v riadnom termíne konali: 209
nekonali : 0
Predmety v povinnej MS:
PREDMET
anglický jazyk B2
anglický jazyk C1
biológia
biológia v ANJ
dejepis
dejepis v ANJ
francúzsky jazyk
fyzika
geografia
geografia v ANJ
chémia
chémia v ANJ
informatika
informatika v ANJ
matematika
matematika v ANJ
nemecký jazyk
občianska náuka
občianska náuka v ANJ
ruský jazyk
slovenský jazyk a literatúra
umenie a kultúra

PRIEMER
1,87
1,66
1,37
1,42
1,18
1,29
2,33
1,20
1,76
1,67
1,47
1,05
1,00
1,44
1,88
1,65
1,82
1,71
1,40
1,25
1,58
1,09
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Predmety dobrovoľnej MS:
PREDMET
fyzika
nemecký jazyk
ruský jazyk
anglický jazyk B1
umenie a kultúra

PRIEMER
1,00
1,67
1,00
1,50
1,00

Priemerný prospech povinných predmetov ÚFIČ MS : 1,50
Priemerný prospech dobrovoľných predmetov ÚFIČ MS : 1,23
V riadnom termíne neprospeli - EČ: 0 žiakov
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2017/2018 (§2 ods.1 písm. f vyhlášky)
Gymnázium
Trieda
I. C, D, E
II. C, D,E
III. C, D, E
IV. C, D, E
Príma A
Sekunda A
Tercia A
Kvarta A
Kvinta A
Sexta A
Septima A
Oktáva A
I. F, G
II. F, G
III. F, G
IV. F, G
V. F, G

Študijný odbor, zameranie
7902 J
7902 J
7902 J
7902 J
7902 J
7902 J
7902 J
7902 J
7902 J
7902 J
7902 5
7902 5
7902 J 74 – bilingválne štúdium
7902 J 74 – bilingválne štúdium
7902 J 74 – bilingválne štúdium
7902 J 74 – bilingválne štúdium
7902 J 74 – bilingválne štúdium

102

Učebný pán
2015-7846/10840:1-10B0
2015-7846/10840:1-10B0
ISCED 3A
ISCED 3A
2015-7846/10840:1-10B0
2015-7846/10840:1-10B0
ISCED 2A
ISCED 2A
2015-7846/10840:1-10B0
2015-7846/10840:1-10B0
2015-7846/10840:1-10B0
ISCED 3A
2015-7846/10840:1-10B0
2015-7846/10840:1-10B0
2015-7846/10840:1-10B0
2011-7915/18755:3-922
2011-7915/18755:3-922

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

zamestnanci SŠ

70

Z toho PZ
57
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
57
- nekvalifikovaní
0
- dopĺňajú si vzdelanie
0
Z toho NZ
16
Z počtu NZ
- upratovačky
8
- údržbár
2
- školník-údržbár
1
- THP
5
Spolu počet zamestnancov
SŠ + ŠI + ŠJ
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ

Školský internát
Počet
zamestnanci školského
7
internátu
Z toho PZ
4
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
4
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
0
Z toho NZ
2
Z počtu NZ
0
- upratovačky
2
- pomocná vychovávateľka
1
Školská jedáleň
zamestnanci -spolu
10
90
61

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 2017/2018
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 2017/2018

Forma vzdelávania

Adaptačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie
Špecializačné vzdelávanie
Funkčné vzdelávanie
Funkčné vzdelávanie
inovačné
Kvalifikačné vzdelávanie
Absolvované štúdium v
zahraničí

Počet
vzdelávaných

Počet
vzdelávaní

1
18
2
-

Priebeh vzdelávania/ počet

1
22
2
-

ukončené
1
22
2
-

pokračujúce
-

2

2

2

-

2

-

2

-

-

-

-

-
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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
Deň otvorených dverí pre 4-ročné štúdium
Deň otvorených dverí pre 8-ročné štúdium
Deň otvorených dverí pre bilingválne štúdium
Krajské kolo olympiády ANJ
Študentský ples - Galavečer
Imatrikulácia pre prvákov
Halloween Party na školskom internáte
Stužkové slávnosti
Mikulášska nádielka
Mikulášska akcia v ústave sociálnych služieb
v Oščadnici
Vianočné trhy
Christmas Party
Novoročný koncert 2018
Tradičný ples gymnázia

Valentínsky predaj koláčov

Valentínska pošta
Deň študentov netradične
Deň učiteľov
1. apríl očami našich žiakov
Deň detí
Noc v škole
Cyklotour Gymo 2017
Koncerty školského speváckeho krúžku
„Radosť“
Ekohliadky
ČADMUN

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola
zapojila
EXPO Čadca 2017
Akadémia @ vapac
Svetový deň pohybu - Aerobik maratón
Svetový deň životného prostredia
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a
ohrozovaniu s drogami
Kampaň „Červené stužky“
Deň narcisov
Biela pastelka
Okresné a krajské kolá vedomostných
a športových súťaží organizované CVČ v Čadci
a v Žiline, SOČ
Týždeň mobility
Európsky týždeň boja proti rakovine
Svetový deň zdravia
Týždeň duševného zdravia
Svetový deň bez tabaku – kampaň Stop fajčeniu
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.)
Medzinárodný deň školských knižníc
Týždeň vedy a techniky
Krajský študentský parlament
Medzinárodný týždeň bezpečnosti na cestách
Filmové festivaly Etnofilm, Naturafilmy,
Palárikova Raková – laická porota študentov
Vzdelávací program CURAPROX
Informačný deň pre mladých – dobrovoľníctvo:
workshop s dobrovoľníkmi - KERIC
Adopcia srdca
Študentská kvapka krvi
Valentínska kvapka krvi
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Údaje o aktivitách organizovaných školou
Tematické exkurzie
Účelové cvičenia
Plavecké kurzy
Lyžiarske kurzy
Kurz ochrany a obrany zdravia
Vydávanie študentského časopisu GONG
Poobedie s knihou a hudbou
Zber odpadkov v okolí školy
Voda nad zlato (Medzinárodný deň vody)
Basketbalový Turnaj zmiešaných družstiev
Futsalový Mikulášsky turnaj
Vianočný volejbalový turnaj
Rozlúčkový volejbalový turnaj maturantov proti
pedagógom a rodičom
Škodlivé účinky nelegálnych a dopingových
látok
Program ku dňu Nevidiacich a slabozrakých v
Čadci
Lampióny šťastia na školskom internáte
Krúžková činnosť
Profesionálna orientácia žiakov 2. a 3. ročníka –
pomoc pri výbere voliteľných predmetov
Fotografická súťaž – najkrajšia fotografia zo
Slovenska i zahraničia
Geografia na Gymnáziu J.M.Hurbana
(facebooková stránka)
www.gymcadca.eu – administrácia vlastnej
webovej stránky školy
e- triedna kniha
Mesiac Frankofónie
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola
zapojila
Deň Zeme – pomôž svojmu mestu
Prezentácia univerzít zo SR a ČR
PZ Čadca – polícia a jej činnosť
Benefičný koncert pre Adamka Kopása
Trestná činnosť páchaná pod vplyvom
návykových látok
Zber papiera
Zber použitých batérií
Mliečny program
Medzinárodný deň ľudských práv (besedy,
filmové dokumenty, výchovné koncerty)
Moja rodná Čadca
Interpersonálne vzťahy, prevencia šikanovania
Modrý gombík
Besedy s zamerané na protidrogovú
problematiku
Škola priateľská deťom
Revolution train
Európsky deň jazykov
Tatranskí rytieri
Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu
Literárne súťaže
Kysucký mikrofón
IT akadémia
Olympijská škola roka
Internet vecí a robotika
Physics Masterclasses

Čítame si...

Študentská vedecká konferencia - Ostrava

Program Fresh and Roll
Burza kníh

EUSTORY
Spolupráca s mimovládnou organizáciou Náruč

105

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 2017/2018 podporovať, vytvárať pre ne vhodné
podmienky a zachovať ich na tradične pestrej úrovni. Úspešné umiestnenia žiakov na okresných,
krajských a celoslovenských súťažiach sú toho potvrdením. Sú uvedené prehľadne v tabuľkách.
OKRESNÉ SÚŤAŽE (1. - 3. MIESTO)
Matematika
Súťaž / kategória
Pytagoriáda/ P6

Umiestnenie
1. miesto

Žiak /Priezvisko a meno/
Matúš Kotula

Trieda
Pr.A

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

1. miesto

Sebastián Holaza
Chiara Hrdiňáková
Angelika Kičurová
Veronika Škulavíková

Se.A

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

3. miesto

Zuzana Kyzeková

Kr.A

1. miesto

Dana Padyšáková

III.F

1. miesto

Roman Malich

IV.G

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

2. miesto

Stanislav Stráňava

Sx.A

3. miesto

Marek Oravec

III.D

1. miesto

Tomáš Makuch

Kr.A

1. miesto

Viktoria Isabella Wandelt

Pr.A

1. miesto

Radoslav Švaňa

V.G

2. miesto

Eduard Vokel

V.F

Geografia
Súťaž / kategória
Moja rodná/ kat.ZŠ

Slovenský jazyk a literatúra
Súťaž / kategória
Hviezdoslavov Kubín/
III
Hviezdoslavov Kubín/
IV
Kysucký mikrofón/ I
Predmetové olympiády
Predmet / kategória
Olympiáda v anglickom
jazyku/ 2A
Olympiáda v anglickom
jazyku/ 2B
Olympiáda v nemeckom
jazyku/ 1B
Olympiáda v nemeckom
jazyku/ 1C
Olympiáda v nemeckom
jazyku/ 2B
Olympiáda v nemeckom
jazyku/ 2B
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SOČ
Predmet / odbor
Biológia
Fyzika
Chémia a
potravinárstvo
Zdravotníctvo
Informatika

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

1. miesto
1. miesto

Alexandra Čentáková
Soňa Kubeňová

III.D
II.D

2. miesto

Patrik Körmendy

III.F

2. miesto
1. miesto

Daniela Romanová a Laura Macejková
Andrej Ježík, Tibor Kubík

II.D
V.G

Športové súťaže
Názov súťaže

Okresné kolo
v cezpoľnom
behu

Kategória

SŠ

Bedminton

SŠ

Školské dni
športu

SŠ

Šach

SŠ

Florbal

SŠ

Umiestnenie

Jarábek Adam
Kašubová Aneta
Šprláková
Veronika
Vorková Daniela
Brišová Silvia
Kyrcová Adrána
Pončka Marek
Vakula Šimon
Alica Klieštiková
Oravec Marek
Stráňava Stanislav
Kliaštik Dávid
Kuffová Veronika
Hanec Kristán
Kuka Denis
Kubicová Mária
Baliga Jakub
Drexler Adam
Vangel František
Hudec Matúš
Špilák Martin
Stráňava Stanislav
Kupka Daniel
Slaninák Dominik
Šimčisko Jozef
Turiak Pavol
Mokáň Matúš
Starchoň Samuel
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Zúčastnený žiak

Trieda

3.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto

III.D
IV.G
IV.G
III.E

1.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
2.miesto – švihadlo
1.miesto – švihadlo
2.miesto – švihadlo
3.miesto – švihadlo
1.miesto - žonglovanie
2.miesto
3.miesto
1.miesto

IV.G
IV.G
II.E
II.E
IV.F
III.D
Sx.A
II.F
III.C
III.E
IV.E
II.F
Sp.A

Sx.A
1.miesto

IV.D
Ok.A

II.C
I.G

Názov súťaže

Futsal - chlapci

Florbal dievčatá

Vianočný
halový futbal
žiačok

Kategória

SŠ

SŠ

SŠ

Umiestnenie

Gašper Marek
Kubalák Dominik
Kubanda Michal
Pukalík Denis
Tomčala Adam
Vakula Matej
Slaninák Dominik
Mazanec Andrej
Jašurek Peter
Gábrišová Aneta
Gašparíková Lucia
Prengelová
Adriana
Randová Nikola
Vorková Daniela
Grochalová Terézia
Olšiaková Andrea
Hrčková Klaudia
Husarčíková
Barbora
Gonščáková
Natália
Sobčáková Laura
Kullová Katarína
Gašparíková Lucia
Pašková Michaela
Randová Nikola
Škovránková
Veronika
Olšiaková Andrea
Gerátová Sára
Gábrišová Aneta
Kuffová Veronika
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Zúčastnený žiak

Trieda

III.E

1.miesto
Ok.A
IV.E
IV.D
Sp.A
IV.C

1.miesto

V.F
II.E
II.D
II.C
I.D
III.D
IV.C
IV.E

2.miesto
II.D
II.C
Sp.A
III.C

Názov súťaže

Vianočné
plávanie

Vianočné
plávanie

Stolný tenis –
chlapci

Stolný tenis –
dievčatá

Kategória

ZŠ

SŠ

SŠ

SŠ

Umiestnenie

Zúčastnený žiak

Serafín Juraj
Serafín Juraj
Fonš Martin
Fonš Martin
Vakula Bruno
Vakula Bruno
Gavlasová Beáta
Gavlasová Beáta
štafeta
Demanová Anika
Demanová Anika
Kašubová Aneta
Kašubová Aneta
Šprláková
Veronika
Šprláková
Veronika
Pytel Tomáš
Pytel Tomáš
Tomala Adam
Tomala Adam
Pechová Alexandra
Cengelová Lucia
Cengelová Lucia
Vokel Eduard
Vokel Eduard
Hudec Matúš
Hudec Matúš
štafeta
Čič Michal
Kubinec Róbert
Kubinec Michal
Cyprich Radovan
Valáriková Terézia
Adamcová
Michaela
Delinčákoá Lívia
Kuffová Veronika

1.miesto - kraul
2.miesto – prsia
3.miesto – prsia
1.miesto – kraul
2.miesto – kraul
2.miesto - prsia
1.miesto – kraul
2.miesto – prsia
2.miesto
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3.miesto - kraul
1.miesto - prsia
1.miesto - prsia
1.miesto - kraul
2.miesto - prsia
2.miesto – kraul
1.miesto – prsia
1.miesto – kraul
2.miesto – kraul
2.miesto – prsia
1.miesto – kraul
2.miesto – kraul
3.miesto – prsia
1.miesto – kraul
2.miesto – prsia
1.miesto – kraul
2.miesto – prsia
1.miesto

Trieda

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

Sp.A
IV.G

I.G
I.E
II.F
I.F
V.F
Sx.A

IV.E
1.miesto
IV.F

1.miesto

I.D
II.D
I.D
III.C

Názov súťaže

Basketbal

Kategória

SŠ

Umiestnenie
Adam Drexler
Jakub Baliga
Denis Kajánek
Kristián Tutka
Peter Krkoš
Denis Kuka
Matúš Matejíček
Marek Mikula
Michal Laš
Richard Strýček
Marek Oravec

Zúčastnený žiak

Trieda

Sp.A
IV.E

1.miesto

I.C
III.D

Šimon Vakula
Marek Pončka

Basketbal

Volejbal

SŠ

SŠ

Gerátová Sára
Soňa Gáborová
Andrea Olšiaková
Diana Gulčíková
Veronika Kufová
Kristína Murgašová
Ema Krkošková
Veronika Šupčíková
Mária Masariková
Sofia Hrtúsová

Sandra Adamusová
Linda Hubočanová
Veronika Grácová
Ľubica Ježíková
Anna Majsniarová
Nikola Mináriková
Simona Poláčková
Dominika Súkeníková
Alžbeta Minarovičová
Nikola Mináriková

II.E
II.C
II.D

3.miesto

IV.F
III.C

V.G
I.E

1.miesto

II.F
Te.A
II.D
IV.D
V.G
III.G
IV.D
III.F
II.G
I.F
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Názov súťaže

Kategória

Umiestnenie

Zúčastnený žiak

Trieda

100m – 3.miesto
200m – 2.miesto
200m – 3.miesto
400m – 3.miesto
400m - 2.miesto
800m - 1.miesto
3000m – 1.miesto
1500m – 1.miesto
Guľa – 1.miesto
Oštep – 1.miesto
Oštep – 3. miesto

II.C

Matúš Mokáň

Atletika

SŠ

Sara Gerátová
Richard Putyra
Veronika
Šprláková
Daniela Vorková
Dominik Kubalák
Aneta Kašubová
Juraj Petrek
Richard Strýček
Karla
Meszároszová

Sx.A
IV.G
III.E
IV.G
I.C
III.D
II.E

KRAJSKÉ SÚŤAŽE (1. - 5. MIESTO, ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ)
Informatika
Súťaž / kategória
Zenit v programovaní/
Web grafik
Zenit v programovaní/
Web developer

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

1. miesto

Mário Šustek

V.F

2. miesto

Marián Ligocký

III.G
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Slovenský jazyk a literatúra
Súťaž / kategória
Vytvorenie webstránky
k 100. výročiu
Martinskej deklarácie

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

1. miesto

Monika Smolková Marián Ligocký
Trlíček

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

3. miesto

Roman Malich

IV.G

3. miesto

Tomáš Makuch

Kr.A

3. miesto

Eduard Vokel

V.F

2. miesto

Alexandra Rybáriková

V.G

3. miesto

Kamil Bazelides

Sp.A

2. miesto

Peter Grochal

Kr.A

2. miesto

Michal Kubinec, Monika Smolková,
Dominik Slaninák

III.E,
III.G,
Sp.A

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

3. miesto

Adam Jarábek

II.D

2. miesto

Patrik Körmendy

III.F

Tomáš

III.G

Predmetové olympiády
Predmet / kategória
Olympiáda
v anglickom jazyku/
2C1
Olympiáda
v nemeckom jazyku/
1B
Olympiáda
v nemeckom jazyku/
2B
Olympiáda v ruskom
jazyku/ 2B
Geografická
olympiáda/ SŠ Z kat.
Fyzikálna olympiáda/
D
Biblická olympiáda
SOČ
Predmet / odbor
Biológia
Chémia a
potravinárstvo
Športové súťaže
Názov súťaže

Kategória

Umiestnenie

Zúčastnený žiak

Florbal

SŠ

1.miesto

3.miesto

Aerobik maratón

SŠ

viď. okresné kolo
Hrčková Klaudia
Šteinigerová Aneta

Cezpoľný beh dievčatá

SŠ

viď. okresné kolo
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3.miesto
2.miesto

Trieda

II.C.
V.G

Názov súťaže

Kategória

Umiestnenie

Zúčastnený žiak

Trieda

Sp.A

Basketbal- Žilina

SŠ

Adam Drexler
Jakub Baliga
Denis Kajánek
Kristián Tutka
Peter Krkoš
Denis Kuka
Matúš Matejíček
Marek Mikula
Michal Laš
Richard Strýček
Marek Oravec

IV.E

3.miesto
I.C
III.D

Šimon Vakula
Marek Pončka

Stolný tenis –
Čadca

SŠ

Atletika

SŠ

Ultimate frisbee

SŠ

Lívia Melicherová
Michaela Adamcová
Renáta Hoferová
Tereza Valáriková

Daniela Vorková
Dominik Kubalák
Aneta Kašubová
Juraj Petrek
Richard Strýček
Marek Mikula
Adela Nekorancová
Anika Demanová
Adam Drexler
Jakub Baliga
Marek Pončka
Šimon Vakula
Karla Meszárosz

1.miesto

3.miesto
4.miesto
4.miesto
4.miesto

II.E
IV.F
I.D
II.C
I.D
III.E
IV.G
I.C
III.D
IV.E
Sx.A

3.miesto

Sp.A
II.E

CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE (ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ)
Matematika
Súťaž / kategória

Umiestnenie
225. miesto
Matematický klokan/
(titul školský
Benjamín 7
šampión)

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

Natanael Ryboň

Se.A
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Anglický jazyk
Súťaž / kategória

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

Best in English

22. miesto

výber žiakov

IV.C, IV.D,
IV.E. Ok.A,
IV.F a IV.G

Súťaž / kategória

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

Best in Deutsch

7. miesto

výber žiakov

IV.D, V.F,
V.G, Ok.A

Nemecký jazyk

Informatika
Súťaž / kategória
Zenit v programovaní/
Web grafik

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

3. miesto

Mário Šustek

V.F

Umiestnenie

Žiak /Priezvisko a meno/

Trieda

1. miesto

Patrik Körmendy

III.F

SOČ
Predmet / odbor
Chémia a
potravinárstvo
Športové súťaže
Názov súťaže

Kategória

Umiestnenie

Zúčastnený žiak

Trieda

Aerobik maratón

Žiačky SŠ

Hrčková Klaudia
Šteinigerová Aneta

Top 10
4. miesto

Lívia Melicherová
Michaela Adamcová
Renáta Hoferová

7. miesto

II.C
V.G
IV.F
I.D
II.C
I.D

Stolný tenis –
Bratislava

Žiačky SŠ

Tereza Valáriková

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE
Športové súťaže
Názov súťaže

Stupava florbal
cup 2017

Kategória

B-2000

Umiestnenie

Zúčastnený žiak

Baliga Jakub
Drexler Adam
Vangel František
Stráňava Stanislav
Hudec Matúš
Špilák Martin
Putyra Richard

7. miesto

Mokáň Matúš
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Trieda

Sp.A

Sx.A

II.C

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j vyhlášky)
V školskom roku 2017/2018 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 materiálnotechnické zabezpečenie vyučovania, ale i naďalej pokračovať v dosahovaní kvalitných výchovnovzdelávacích výsledkov ako i možnosti zapíjať sa do rôznych foriem mimoškolskej činnosti.
Názov projektu

Náplň projektu
poskytnutie bezplatného internetu a WIFI
INFOVEK II
siete v rámci siete škôl na Slovensku
vytvorenie modelu vzdelávania a
prípravy mladých ľudí pre aktuálne a
perspektívne potreby vedomostnej
spoločnosti a trhu práce so zameraním na
informatiku a IKT – žiaci a učitelia sa
podieľajú na overovaní inovatívnych
IT akadémia
metodík s využitím IT v prírodovedných
predmetoch (BIO, CHE, MAT, FYZ,
GEG, INF) vo všetkých formách štúdia;
v súčasnosti sa vybraní žiaci a učitelia
pripravujú na získanie ECDL („vodičský
preukaz na počítače“)
projekt zameraný na osobnostný rozvoj
žiakov zameraný na rozvoj oblasti
talentu/zručností, dobrovoľníctva, športu
Medzinárodná cena
a účasť na dobrodružnej výprave (pobyt
vojvodu z Edinburgu
v prírode); cieľom je viesť žiakov
k samostatnosti, dlhodobej cielenej
aktivite, zvýšeniu kompetencií
a spoločenskej zodpovednosti
projekt zameraný na rozvoj
Komunikácia – cesta k komunikačných, prezentačných a
porozumeniu a úspechu mediálnych kompetencií – prihlásenie do
projektu
výmena listov so žiakmi základnej školy
v meste Big Bear, Kalifornia; naši žiaci si
upevnia svoje vedomosti v jazyku
Pen Pals
a získajú predstavu o živote detí v USA,
spoznajú zvyky a tradície či spôsoby
trávenie voľného času.
Projekt NAPPPA

Národný akčný plán pre podporu
pohybovej aktivity na roky 2017-2020
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Zapojení
celá škola

vybraní učitelia
a triedy školy

Mgr. Michala
Patyková
Mgr. Lukáš Jurga
PaedDr. Anna
Zeljenková
vybraní žiaci školy
z rôznych ročníkov
Mgr. Ivana Zemiaková
celá škola
žiaci Sekundy A
Mgr. Michala
Patyková
Mgr. Miroslava
Mravcová
Mgr. Kristína Gerová
Mgr. Ivana Zemiaková
vybraní žiaci školy
podľa záujmu

Názov projektu
Projekt UNESCO:
Prítomnosť UNESCO
vo vzdelávaní
v Slovenskej republike
Škola priateľská k
deťom

Náplň projektu
Zapojení
vytvorenie didaktických listov – Kultúrne
pamiatky UNESCO na Slovensku
ŠPU
Mgr. Eva Kubalová
podstatou projektu je informovať deti
o ich právach prostredníctvom prednášok
a práce na projektoch k téme
zdravá desiata v podobe čerstvých štiav a
smoothies

Fresh and Roll

UNICEF
Mgr. Gabriela
Chalupková
Rada žiakov
Mgr. Gabriela
Chalupková
PaedDr. Anna
Zeljenková
žiaci celej školy

pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa Štátny pedagogický
ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú
projekt DEJINY SEBAVEDOMIA;
cieľom súťaže je prebudiť záujem žiakov
o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú,
o jeho históriu a kultúru

Mgr. Gabriela
Chalupková
vybraní žiaci školy –
Te.A, Kr.A

Tatranskí rytieri

projekt zameraný na ochranu prírody –
pokračovanie v projekte

SAŹP, Mgr. Zuzana
Gunčagová, Mgr.
Zuzana Gjablová,
vybraní žiaci

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

Angličtinár roka

online testovanie anglického jazyka –
gramatika, čítanie a počúvanie
s porozumením (úroveň B2 –C1)

Mgr. Michala
Patyková, Mgr. Jana
Harvaníková, výber
žiakov školy

Dejiny sebavedomia projekt pre trinásť až
pätnásťročných žiakov

Noc výskumníkov
Moderné vzdelávanie –
digitálne vzdelávanie
pre všeobecnovzdelávacie predmety

priblíženie najzaujímavejších výsledkov
slovenskej vedy žiakom
získanie materiálového vybavenia pre
školu – notebook, reproduktorová
sústava, interaktívna tabuľa - BIO/CHE
laboratórium bilingválnej sekcie –
pokračovanie v projekte

116

exkurzia tried 8GY

celá škola

Názov projektu

Náplň projektu

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

Elektronická triedna
kniha
Národný projekt Profesijný a karierový
rast pedagogických
zamestnancov

Google Apps for
Education

EUSTORY

zborovna.sk

eaktovka

Planéta vedomostí

Mliečny program
Červené stužky
Adopcia srdca

realizácia elektronickej triednej knihy
ako plnohodnotnej náhrady za tlačenú
verziu – pokračovanie v projekte
poskytnutie vzdelávacích aktivít MPC na
rozvíjanie kľúčových kompetencií
pedagogických a odborných
zamestnancov v rámci kontinuálneho
vzdelávania
spoločnosť Google poskytuje školám
cloudový systém poskytujúci žiakom
a učiteľom úložisko dokumentov,
spoločný kalendár, e-mail – pokračovanie
v projekte
projekt realizovaný formou súťaže
zameraný na spoznávanie novodobej
histórie Európy
webový priestor poskytujúci učebné
materiály, inšpirácie pre učiteľov a
žiakov
sprístupnenie učebníc schválených
ministerstvom školstva v elektronickej
podobe
vzdelávací portál pre školy, učiteľov,
žiakov a širokú verejnosť poskytujúci
vzdelávacie materiály pre všeobecnovzdelávacie predmety
výzva deťom – žiakom, aby konzumovali
mliečne výrobky a prijímali vyváženú
stranu
zapojenie sa do aktivít na pomoc chorým
na AIDS
prosociálny projekt zameraný na podporu
vzdelania detí v chudobných častiach
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Zapojení
Mgr. Ivana
Zemiaková, Ing.
Alexander Kubáni ,
Mgr. Gabriela
Chalupková, PaedDr.
Anna Zeljenková,
vybrané triedy
celá škola

pedagógovia našej
školy podľa záujmu

učitelia a triedy podľa
záujmu
Mgr. Gabriela
Chalupková, vybraní
žiaci
všetci členovia
pedagogického zboru
a vybrané triedy
učitelia a žiaci podľa
záujmu
registrovaní učitelia
školy
Mgr. Alena Sabolová,
Mgr. Mária Štrbáková,
všetci žiaci školy
celá škola
celá škola

Biela pastelka
Deň narcisov

Názov projektu
Nepotrebné veci
nemusia skončiť v
odpade
Zbieraj baterky
Záložka do knihy spája
školy

sveta – naša adoptívna dcéra - Milena
spolupráca s úniou nevidiacich
spolupráca s ligou proti rakovine

Náplň projektu
zber použitých vecí, ktoré by inak
smerovali do koša, a ich následné znovu
využitie v rodinách so slabým sociálnym
zázemím
vyzdvihnutie dôležitosti zberu
nebezpečného odpadu
celoslovenský projekt zameraný na
tvorba a výmenu záložiek so žiakmi
Gymnázia sv. J. Zlatoústeho v
Humennom

celá škola
celá škola

Zapojení
celá škola

celá škola
Mgr. Zuzana Straková,
Mgr. Eva Kubalová,
vybraní žiaci školy

IT fitness test

zapojenie žiakov našej školy do overenia
ich vlastnej IT gramotnosti

IT asociácia
Slovenska, Úrad
podpredsedu vlády SR
pre investície
a informatizáciu

English go

zapojenie učiteľov našej školy do
projektu zameraného na inovatívne
učenie anglického jazyka – pokračovanie
v projekte

MPC, MŠVVaŠ,
vybraní vyučujúci
ANJ

k) - l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l vyhlášky)
V školskom roku 2017/2018 uplynulo 35 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, konferenčnou miestnosťou, odbornými multimediálnymi a tabletovými
učebňami, z ktorých niektoré boli v tomto školskom roku doplnené novým nábytkom. Areál školy
dotvára telovýchovný komplex s veľkou športovou telocvičňou, malou športovou telocvičňou,
posilňovňou a pohybovým štúdiom, ako aj žiacke šatne, prezliekarne a sprchy. Telovýchovný
areál školy je prepojený so školskou jedálňou s kuchyňou. V školskom roku 2017/2018 sa
stravovacie podmienky skvalitnili modernizáciou jej vybavenia novým elektrickým kotlom,
elektrickou panvicou a ďalším konvektomatom. Hlavná budova školy je chodníkom v areáli
prepojená s budovou bilingválnej sekcie školy s priľahlou samostatnou telocvičňou, školským
internátom a samostatnou kotolňou, ktorá prešla v školskom roku zásadnou rekonštrukciou.
Rozsiahly zelený pozemok v okolí školy bol aj v tomto školskom roku oživený výsadbou nových
drevín.
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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 vedenie školy v tomto školskom roku podarilo vymeniť 200 ks
stoličiek v aule a zakúpiť notebook a novú farebnú tlačiareň.
Dobrá spolupráca a porozumenie zriaďovateľa Okresného úradu v Žiline, riaditeľky Neziskovej
organizácie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci 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 2017.
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 2017/2018 a jej koncepciou
rozvoja na školské roky 2014/2015 až 2019/2020, ciele, ktoré si škola určila, postupne plnila
a v školskom roku 2017/2018 sa nám podarilo:
o ďalej odstraňovať nedostatky po revíziách
o skvalitniť stravovacie podmienky modernizáciou vybavenia školskej kuchyne
elektrickou panvicou, elektrickým kotlom a konvektomatom,
o v spolupráci s Neziskovou organizáciou pri Gymnáziu J. M. Hurbana z prostriedkov
Rodičovského združenia sa zakúpili stoličky do auly, notebook, farebná tlačiareň,
športové potreby, CD prehrávače, knižné odmeny pre žiakov, knihy do čitateľského
kútika a 5 ks knihovníčiek, výukové programy „Protidrogový vlak“ a „ Dravce“
o obstaranie nábytku do učebne náboženskej výchovy,
o vysadiť zeleň okolo školského areálu,
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
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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, v školskom bufete
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 104 miest) s pripojením
na internet
7. škola má moderne vybavené odborné a poloodborné učebne, laboratória, počítačové miestnosti, knižnicu, konferenčnú miestnosť a Wi-fi pripojenie na internet
8. naša škola umožňuje svojim žiakom bohaté športové vyžitie i vďaka 2 veľkým telocvičniam, 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
2. absencia vonkajšieho športového areálu
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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 internetového pripojenia
5. časté zmeny v školskej legislatíve neumožňujúce vytvoriť dlhodobo stabilné prostredie 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 2017/2018 dosiahla úspešnosť prijatia na VŠ 93,38% zo všetkých
maturantov. 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, Poľsku, Nemecku, Dánsku a v Rakúsku.
ÚSPEŠNOSŤ MATURANTOV V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018
Počet študentov v maturitnom ročníku: 151
Počet prihlásených na VŠ:

151 ........................... 100,00%

Počet prijatých na VŠ:
Počet neprijatých na VŠ:

141 ........................... 93,38 %
10 ............................. 6,62 %

II. Ďalšie informácie o škole:
Školský rok 2017/2018 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci niesol v znamení
dvoch významných jubileí – 25. výročia otvorenia 8 – ročného gymnaziálneho štúdia a 15. výročia
založenia slovensko – anglickej bilingválnej sekcie školy realizovanej podľa Projektu Gymnázium
bilingválne Vyšehradskej štvorky v Čadci. V tomto duchu sa realizovalo množstvo školských
a mimoškolských podujatí (besied, turnajov, stretnutí, prezentácií a súťaží), ktoré vyvrcholili
tradičným Novoročným koncertom Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana. Opäť bol dôkazom dobrej
a tvorivej spolupráce školy s verejnosťou, rodičmi, absolventmi, žiakmi a zriaďovateľom školy
Okresným úradom v Žiline. Úspechy v oblasti vzdelávania, športu ale i v kultúrno – umeleckej
sfére chronologicky mapovali už tradičné propagačné materiály školy ako Ročenka, kalendár,
školský časopis a kronika. Najvýraznejšie talenty spomedzi žiakov 8 – ročného, 4 – ročného i 5 –
ročného gymnaziálneho štúdia sa presadili aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
Podporovať usmerňovať a viesť nadaných žiakov sa škole darilo aj vďaka aktívnej súčinnosti
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vedenia školy a pedagogického zboru s Radou rodičov, Radou žiakov a Radou školy pri Gymnáziu
Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci ako aj s podporou Neziskovej organizácie pri Gymnáziu Jozefa
Miloslava Hurbana v Čadci. Podpora zriaďovateľa ako aj efektívne zapojenie sa do vzdelávacích
projektov škole umožnili napredovať aj v oblasti materiálno – technického zabezpečenia výchovno
– vzdelávacieho procesu, ktorý sa uskutočňuje v rozsiahlom komplexe budov zastrešujúcich okrem
priestorov na vyučovanie aj školský internát, školskú kuchyňu s jedálňou či telocvične. Aj preto
vedenie školy musí vynakladať veľké úsilie na zabezpečenie, udržiavanie a inováciu školského
majetku. V priebehu 70 – ročnej histórie si škola od svojho vzniku budovala meno vychovala
množstvo významných absolventov, nadväzovala na tradíciu, udržiavala kontinuitu, pokračovala
v práci a svoje aktivity naďalej rozvíjala tak, aby obstála v konkurencii množstva stredných škôl na
Slovensku a so slovensko – anglickou bilingválnou sekciou i v okolitých krajinách.Tomu podriadila
Školský vzdelávací program, ktorého prioritou a cieľom je úspešný maturant a následne
vysokoškolák. Aj preto v súčasnosti napriek širokej ponuke rôznych možností stredoškolského
štúdia škola zaznamenáva neustály záujem žiakov základných škôl a ich rodičov.

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

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci prijalo od žiakov 555 vzdelávacích
poukazov, krúžky viedlo 24 pedagógov + 1 externý (Bábelová), z toho 8 vyučujúcich pracovalo
v dvoch, dvaja v troch a jeden v štyroch krúžkoch. Krúžky sa realizovali v rôznych oblastiach,
pravidelne raz(2 hodiny), resp. dvakrát( po 1 hodine) do týždňa:
Záujmové aktivity
jazykové
spoločenskovedné
prírodovedné
počítačové
športové
spolu

Počet krúžkov/ klubov

Počet žiakov
4
11
10
0
10
35

68
158
183
0
146
555

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 Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburgu, IT akadémia a 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 a slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 25. výročia
otvorenia 8-ročného, bilingválneho štúdia na Gymnáziu v Čadci a 15. výročia založenia slovenskoanglickej bilingválnej sekcie školy v rámci Projektu Gymnázium bilingválne Vyšehradskej štvorky,
stužkové slávnosti), vrátane športovej oblasti (napr. spoločný volejbalový turnaj rodičov, učiteľov
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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 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)
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