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Vyjadrenie rady školy:  
       

 

 

 

Rada školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci odporúča zriaďovateľovi 

Okresnému úradu v Žiline 

       

 

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

 

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

Hurbana v Čadci za školský rok 2018/2019. 
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Stanovisko zriaďovateľa:  
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správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava 

Hurbana v Čadci za školský rok 2018/2019. 
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Správa o výsledkov a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Mi-

loslava Hurbana v Čadci za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná a schválená v pedagogickej 

rade  školy dňa 7. októbra 2019. 

 

Vypracovali: 

 

Mgr. Ingrid Mikovčáková, riaditeľka školy 

Mgr. Ivana Zemiaková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Jana Nečedová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Vlasta Slaziníková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Ľubica Serafínová, hospodárka školy 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

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

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len 

vyhlášky). 

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

3. Koncepcie rozvoja školy na školské roky 2014/15 - 2019/20. 

4. Plánu práce Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci na školský rok 2018/2019. 

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

ordinátorov za školský rok 2018/2019. 

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

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci  

za školský rok 2018/2019 

 
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 do 28.02.2019 

Mgr. Jana Nečedová zástupkyňa riaditeľky školy od 01.03.2019 

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 2018/2019 

zasadala 4-krát. V priebehu tohto školského roka došlo k  zmene delegovaných zástupcov Okres-

ného úradu Žilina. Na svojich zasadnutiach sa zaoberala koncepčným zámerom rozvoja školy, ped-

agogicko-organizačným a materiálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoje sta-

novisko vyjadrovala k rozpočtu, k návrhu počtu prijímaných žiakov, k správe o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy, k školskému vzdelávaciemu program a zreal-

izovala výberové konanie na miesto riaditeľa školy.  

 

 

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

zástupca: 

1.  Mgr. Gabriela Chalupková 
zvolený zástupca pedagogických za-

mestnancov školy  

2.  Mgr. Beáta Chmúrová 
zvolený zástupca pedagogických za-

mestnancov školy  

3.  Mgr. Ľubica Serafínová 
zvolený zástupca nepedagogických 

zamestnancov školy 

4.  Ing.  Marta Zajacová zvolený zástupca za rodičov 

5.  JUDr. Eva Malíková zvolený zástupca za rodičov 

6.  
MUDr. Frederika Gábrišo-

vá 
zvolený zástupca za rodičov 

7.  Peter Laš zvolený zástupca za žiakov 

8.  
RNDr. Dana Čuláková, 

PhD. 

delegovaný zástupca Okresný úrad 

Žilina, odbor školstva 

9.  PhDr. Janka Eldesová 
delegovaný zástupca Okresný úrad 

Žilina, odbor školstva 

10.  Ing. Bartošová Marianna 
delegovaný zástupca Okresný úrad 

Žilina, odbor školstva 

11.  JUDr. Mgr. Lucia Kyselová  
delegovaný zástupca Okresný úrad 

Žilina, odbor školstva 
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7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch ria-

diteľa školy:  

 

Zoznam predmetových komisií 

  

 PK Vedúci PK 

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

2 Anglický jazyk (ANJ 1)  Mgr. Jana Harvaníková 

3 Anglický jazyk (ANJ 2) Mgr. Michala Patyková 

4 Francúzsky jazyk (FRJ) Mgr. Danka Kocifajová 

5 Nemecký jazyk (NEJ) Mgr. Beáta Chmúrová 

6 Ruský jazyk ( RUJ) Mgr. Milada Rypáková 

7 Občianská náuka (OBN) Mgr. Zuzana Gavlasová 

8 Dejepis (DEJ) Mgr. Gabriela Chalupková 

9 

Seminár z umenia a kultúry (SUU) 

Umenie a kultúra (UKL) 

Etická výchova (ETV) 

Náboženská výchova (NBV) 

Hudobná výchova (HUV 

Výtvarná výchova  (VYV) 

Výchova umením (VUM) 

Mgr. Eva Kubalová 

10 Matematika (MAT) Mgr. Jana Gabrišová 

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 
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Ostatné kariérové pozície v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 

Triedny učiteľ       viď prílohu 1 

 

Výchovná poradkyňa      RNDr. Mária Rovňaníková 

 

 

Koordinátor informatizácie:  Ing. Alexander Kubáni 

Koordinátor prevencie drogových 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. Eva Kubalová 

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 školské-

ho internátu v školskom roku 2018/2019  

  

 Predmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného 

výchovno-vzdelávacieho orgánu školy. Predmetová komisia je oporou vedenia školy pri realizácii 

školskej politiky v podmienkach príslušnej školy. Je pracovná skupina učiteľov, ktorí vyučujú rov-

naký predmet alebo príbuzné predmety. 

Funkcie predmetovej komisie: 

- dodržiavanie metodických pokynov a pedagogicko – organizačných pokynov, 

- vypracovanie Školského vzdelávacieho programu, učebných osnov a časovo – tematických 

plánov, 

- sledovanie práce členov PK a usmerňovanie ich činnosti, 

- opatrenia na zlepšenie práce učiteľov a kontrola ich dodržiavania, 

- usmerňovanie tvorby metodických materiálov, 

- sledovanie dodržiavania kritérií hodnotenia žiakov, 

- hospitačná činnosť, 

- spolupráca s vedením školy, 

- hodnotenie a analýza kvality výchovy a vzdelávania, 

- sledovanie cieľových požiadaviek na vyučovanie príslušného predmetu, 

- sledovanie aktuálnych informácií na web stránkach MŠ, ŠPÚ, ŠPIOV, NÚCEM, 

- rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.   

 

 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

Vedúca PK SJL: Mgr. Eva Kubalová 

Členovia PK SJL: Mgr. Mária Hnidková, Mgr. Eva Kubalová, Mgr. Miroslava Mravcová, Mgr. 

Alena Nemcová, Mgr. Alena Sabolová, PhDr. Lenka Slezáková Neherová, PaedDr. Zuzana Strako-

vá, Mgr. Mária Štrbáková 

V školskom roku 2018/2019 sa predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry  sústre-

dila na aktivity súvisiace so 100. výročím vzniku ČSR, organizovaním kultúrno-historickej konfe-

rencie a tvorbou historicko-literárneho leporela. 

Aktivity k 70. výročiu vzniku gymnázia sme rozdelili na propagačné, realizácia Dňa gymná-

zia 7. 12. 2018, príprava na galaprogram a realizácia kultúrneho programu VIVAT GYMNÁZIUM 

31. januára 2019.   

PK kládla dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti, vytvorili sme ďalší čitateľský kútik 

v slovensko-anglickej bilingválnej sekcii, kde sa zároveň vytvorila učebňa SJL s malou knižnicou, 

ktorá obsahuje knihy, učebnice, čítanky, notebook, dataprojektor a interaktívnu tabuľu. Navštívili 

sme SND a realizovali sme literárne exkurzie do Bratislavy, Modry. Zúčastnili sme sa besedy 
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v Kysuckej knižnici. Naši žiaci sa úspešne zúčastňovali súťaží zameraných na tvorbu esejí a iných 

literárnych žánrov.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

PK SJL sa zapojila do projektu Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc. Zodpovedná 

bola Mgr. Zuzana Straková a Mgr. Eva Kubalová v spolupráci s PK DEJ. Vytvorili sme program 

pre celú školu pod názvom Historicko-kultúrna konferencia, ktorý obsahoval výstavu historicko-

literárneho leporela, kultúrna konferencia sa realizovala v aule a historická konferencia sa uskutoč-

nila zásluhou Mgr. Gabriely Chalupkovej v konferenčnej miestnosti. Najzaujímavejšie podujatie 

školských knižníc získalo  Zvláštnu cenu celoslovenského projektu Spoločnosť Stiefel Eurocart, 

ktorá venovala knižné publikácie, mapy a náučné tabule v hodnote 100 € podľa vlastného výberu do  

školskej knižnice.                                                                                                                                               

ŠEVT, a. s., venoval Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktoré sa umiestnilo ako prvá stredná škola 

mimo poradia víťazov, celoročné predplatné na tri výtlačky anglických novín priamo z Veľkej Bri-

tánie First News v hodnote 98 € do  školskej knižnice. 

K 70. výročiu školy sme vyhlásili súťaže: Najzaujímavejšie spracovaná história školy, Poz-

drav gymnáziu, Blahoželanie škole. Žiaci, ktorí sa zapojili, boli odmenení vecnými cenami. 

Program VIVAT GYMNÁZIUM:  réžia, dramaturgia, scenár, texty moderátorov - Mgr. Eva  Kuba-

lová, príprava moderátorov z Prímy A - Mgr. Hnidková, nácvik piesne – PaedDr. Zuzana Straková, 

esej Čas a jeho 70 lekcií Moniky Smolkovej pod vedením  PhDr. Lenky  Slezákovej – Neherovej. 

Navštívili sme v SND divadelné predstavenie Projekt 1918, ktorý sme zámerne a aktuálne 

vybrali k 100. výročiu ČSR a ďalšie premiérové predstavenia SND. 

Zúčastnili sme sa besedy Kysuckej knižnice v rámci Jurinovej jesene. Beseda s Dušanom Mikola-

jom sa uskutočnila v školskej knižnici. 

Zapojili sme sa do DOD, pripravili prijímacie skúšky na štvorročné, osemročné a päťročné 

štúdium. 

Pripravili sme žiakov na súťaž Hviezdoslavov Kubín, Vansova Lomnička a venovali sme sa 

tvorbe súťažných esejí s talentovanými žiakmi. Výrazné úspechy získala Kristína Kobolková z II. 

G,  Monika Smolková zo IV.G a Anna Krkošová z II. E triedy.  
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

SND Bratislava 

9. 10. 2018 

Mgr. Eva Kubalová, 

I. G, I. E 
Skrotenie zlej ženy 

9. 11. 2018 
Mgr. Eva Kubalová 

III. C, II. D 
Projekt 1918 

5. 2. 2019 

Mgr. Mária Štrbáko-

vá 

PhDr. Lenka Slezá-

ková Neherová 

III.F,  III.G 

Štvorec 

17. 4. 2019 

Mgr. Eva Kubalová, 

Mgr. Zuzana Gjab-

lová 

 

Rodáci 

22. 5. 2019 

Mgr. Alena Sabolo-

vá 

Mgr. Mária Štrbáko-

vá 

Mgr. Eva Feriancová 

I.C, Kvinta A, II. F, 

II.G 

Tak sa na mňa prilepila 

Jurinova jeseň, be-

seda s Dušanom 

Mikolajom 

30. 11. 2018 

Mgr. Eva Kubalová 

Mgr. Mária Hnidko-

vá, II.E,IV.D  

významné osobnosti umenia 

Literárna exkurzia 

Modra, Červený 

kameň 

11. 4. 2019 

PaedDr. Zuzana 

Straková 

Mgr. Miroslava 

Mravcová 

Tercia A, Sekunda A 

exkurzia po stopách Ľudovíta Štúra 

pre žiakov osemročného štúdia 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Projekt: Vráťme 

knihy do škôl 

21.12.2018 - 

15.3.2019 

PaedDr. Zuzana 

Straková 

Kvarta A, Tercia A 

celoslovenský projekt, v ktorom žiaci 

písali recenzie na prečítané knihy 

Práca s talentova-

nými žiakmi 
 

Kristína Kobolková 

II.G 

1. Tajomstvo atramentu – 3. miesto 

(14.09.2018) 

2. Jašíkove Kysuce (29 - 30.11. 

2018) 

Úspešná práca sa volá Tiens – Ves-

mírny zázrak 

3. Slovo - 4. ročník celoslovenskej 

literárnej súťaže v love slov – 3. 

miesto (15.05.2019) 

4. Florinova jar - primátor mesta 

Dolný Kubín a občianske združenie 

Homo erectus vyhlásili literárnu sú-

ťaž o cenu mesta THF - XIX. ročník 

Florinova jar. Próza mala názov Me-

talové ráno. – 2. miesto (15.05.2019) 

5. Odkaz Karolíny Brűstleovej - X. 

ročník literárnej súťaže, ktorú vyhlá-

sila obec Podhorie – 2. miesto  

6. Račiansky jahodový kvet - literár-

na súťaž – 1. miesto (2.5. 2019) 

7. Literárna Villa Zerna - 6. ročník 

literárnej súťaže Villa Zerna  - 1. 

miesto (31.05.2019) 

8. Čakanky - 8. ročník súťaže pô-

vodnej tvorby o Literárnu cenu vy-

davateľstva Čakanka, próza 

s názvom Babica – 3. miesto 

(26.05.2019) 

9. Keď si vymýšľam... - Celosloven-

ská literárna súťaž v sci-fi a fantasy 

poviedke – 1. miesto (11.06.2019)  

Anna Krkošová, II.E 
Tajomstvo atramentu – 3. miesto 

(14.09.2018) 

Monika Smolková 

IV.G 

Súťaž o cenu Jána Červeňa – Ohnivá 

- Literárne informačné centrum 

a Matica slovenská organizuje lite-

rárnu súťaž pre mladých autorov – 2. 

miesto  
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Plán práce PK SJL sa plnil priebežne, nezapojili sme sa do olympiády zo SJL, pretože sme prefero-

vali aktivity k 70. výročiu školy. Členovia PK pravidelne konzultovali problémy vo výchovno-

vzdelávacom procese, realizovali vzájomné hospitácie, maturitné zadania sme doplnili o tému so-

cialistický realizmus a dielo J. Jilemnický: O dvoch bratoch. 

 PaedDr. Zuzana Straková pripravovala žiakov Kvarty A na Testovanie 9. 

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 maturitnej skúšky a tiež na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ako kľúčovej podmienky 

k porozumeniu v cudzom jazyku. Preto vyučujúce CUJ počas výchovno-vzdelávacieho procesu vo 

všetkých ročníkoch používali ako nástroj podpory učenia cudzieho jazyka Európske jazykové port-

fólium a spolu s využitím inovatívnych metód, foriem výučby a CLILu viedli žiakov k odbúravaniu 

memorovania, rozvíjajúc ich kreativitu a samostatnosť. PK CUJ sa tiež venovali prípravám osláv 

pri príležitosti 70. výročia školy. 

Anglický jazyk (ANJ) 

Vedúca PK ANJ: Mgr. Jana Harvaníková 

Vedúca PK ANJ BS: Mgr. Michala Patyková 

 

Členovia PK ANJ a ANJ BS: Alastair William Baran (lektor), Mgr. Darina Cesneková, Mgr. 

Mária Droščáková, Mgr. Eva Feriancová, Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Zuzana Gelatková, Mgr. 

Zuzana Gunčagová, Mgr. Jana Harvaníková, Mgr. Katarína Hudáková, Mgr. Danka Kocifajová, 

Mgr. Renáta Marcová, Mgr. Miroslava Mravcová, Mgr. Michala Patyková, Mgr. Adriana Penney, 

Mgr. Jana Švíková  

Obe PK pracovali od 1. septembra 2018 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 kládla tiež dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti. Tento 

rozvoj bol  realizovaný prostredníctvom textov, zadaní a úloh v učebniciach Insight ( 1. až 4. roč-

ník) a More! (prima až kvarta), ale aj pomocou doplnkových materiálov ako sú časopisy R and R 

v Prime 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 Englis-

hGo. Texty, s ktorými na hodinách pracujeme sú aktuálne a odrážajú život v modernej spoločnosti 

a preto sa naše diskusie so žiakmi pravidelne zameriavajú na prevenciu negatívnych javov (diskri-

minácia, šikanovanie, problémy s príjmom potravy a iné). Naše osnovy odrážajú potrebu vzdelávať 

žiakov v oblasti environmentalistiky, zdravého a udržateľného životného štýlu (prezentácie a disku-

sie na hodinách vo všetkých ročníkoch).  

Uvítali sme aj nainštalovanie dataprojektora a notebooku v učebni anglického jazyka, vďaka 

ktorému môžeme lepšie hore uvedené témy implementovať vo všetkých ročníkoch a priblížiť žia-
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kom aj takýmto moderným spôsobom . Sú tiež výbornou pomôckou najmä na hodinách konverzá-

cií.            

70. výročie vzniku gymnázia sme si pripomenuli nástenkami v našich učebniach a tiež náš 

lektor, Alastair William Baran, prebásnil anglický preklad slovenského textu Mgr. Evy Kubalovej 

do formy sonetu, ktorý bol prednesený na slávnostnom koncerte a uverejnený v ročenke.                                                                                                                                                               

  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

V rámci Európskeho dňa jazykov 26.09.2018 vyučujúce: Mgr. Mária Droščáková, Mgr. Zu-

zana Gunčagová, Mgr. Jana Harvaníková, Mgr. Danka Kocifajová, Mgr. Zuzana Gelatková, Mgr. 

Eva Feriancová, Mgr.  Michala Patyková, Mgr. Miroslava Mravcová, Mgr. Adriana Penney 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 pri-

pravili zábavné kvízy. Žiaci 1. a 2. ročníka, Kvinty A a Sexty A sa navyše  29.11.2018  zúčastnili 

divadelného predstavenia v anglickom jazyku, The Onlines, predvedeného divadelnou skupinou 

Divadelné centrum z Martina, s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov.    

 Čitateľská gramotnosť sa rozvíjala počas hodín pri práci s textom a následnými úlohami 

s porozumením. Takisto sa dôraz, najmä v konverzačných úlohách, kládol 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 zrealizovali 16.11.2018 a                                               

okresné kolá vo všetkých kategóriách prebehli 16. januára 2019, kategórie 1A, 1B v CVČ Čadca.  

Kategórie  2A, 2B sa konali na Gymnáziu v Turzovke, kde sa naši žiaci umiestnili na prvom postu-

povom mieste.           

Prvý polrok prebiehal v znamení príprav na oslavy 70. výročia našej školy, ktorý vyvrcholil 

slávnostným programom 31. januára 2019 v Dome Kultúry v Čadci. My sme si ho pripomenuli aj 

na hodinách, pri precvičovaní minulého času, kedy žiaci rozprávali o histórii školy a osobnosti Jo-

zefa Miloslava Hurbana.        

Škola sa i tento rok zapojila do medzinárodného online testovania – „Best in English“  dňa 

30.11. 2018, kde si naši maturanti otestovali svoje jazykové schopnosti.     

Na začiatku druhého polroka, 05.02.2019 sa na našej škole uskutočnil tradičný Deň otvore-

ných dverí,  počas ktorého predviedla pre budúcich záujemcov štvorročného štúdia otvorenú hodinu 

Mgr. Jana Švíková so žiakmi I.D.    



 

 

 

 

15 

PK ANJ 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 

26.06.2018 

 

 

 

 

 

29.11.2018 

všetky vyučujúce 

ANJ na jednej hodi-

ne v každej triede 

 

 

Mgr. Jana Harva-

níková - žiaci 1. a 2. 

ročníkov 4- ročnej 

formy a kvinty 

a sexty 8-ročnej 

formy 

rôzne didaktické cvičenia a aktivity 

zamerané na rozvoj zručností anglic-

kého jazyka, prípadne porovnávanie 

s inými svetovými jazykmi. 

 

divadelné predstavenie v anglickom 

jazyku The Onlines 

Týždeň vedy 

a techniky  

5. – 11. 11. 

2018 

Mgr. Jana Harva-

níková, Mgr. Zuzana 

Gunčagová, Mgr. 

Danka Kocifajová – 

konverzácie 4. roč. 

prezentácia projektov o vynálezoch a 

vynálezcoch 

Školské kolo OAJ 16.11.2018 

Mgr. Eva Ferianco-

vá, Mgr. Jana Har-

vaníková, Mgr. Mi-

chala Patyková, 

Mgr. Adrianna Pen-

ney – vybraní žiaci 4 

–ročného a 8 – roč-

ného štúdia 

 

Best in English 30.11.2018 

Mgr. Michala Paty-

ková, Mgr. Jana 

Harvaníková – žiaci 

4. ročníkov  

a bilingválnej sekcie 

medzinárodné Online testovanie naj-

lepších študentov Európy z angličti-

ny 

Súťaž predstavuje možnosť porovnať 

sa s rovesníkmi z 30 krajín 

a vyskúšať si formu online testovania 

zručností v anglickom jazyku. Ako 

škola sme sa umiestnili na 20. mieste 

v rámci Slovenska a 207. celkovo 

z 922 stredných škôl z 30 krajín. 

Okresné kolo OAJ 
16.01.2019, 

CVČ Čadca 

Mgr. Miroslava 

Mravcová –

Sebastián Blaho- 

Sekunda A, Klára 

Ruceková –Kvarta A  

 

Okresné kolo OAJ 

16.01.2019, 

Gymnázium 

Turzovka 

Mgr. Jana Harva-

níková – Adam No-

vák II.D, Kamil Ba-

zelides – Oktáva A 

 

 

 



 

 

 

 

16 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Deň otvorených 

dverí 
05.02.2019 

Mgr. Jana Švíková – 

I.D 
ukážka hodiny anglického jazyka 

EnglishGo 
celý školský 

rok 

Mgr. Jana Harva-

níková, Mgr. Jana 

Švíková, Mgr. Eva  

Feriancová 

online aktivity pre žiakov anglického 

jazyka 

 

PK ANJ BS 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 
26.09.2019 

všetci členovia PK, 

všetky triedy 

aktivity na rozvoj slovnej zásoby, 

porovnania jazykov Európy, ktoré 

podporujú učenie sa cudzích jazy-

kov, kvízy zamerané na všeobecný 

prehľad o jazykoch používaných 

v Európe 

DOD - 5GY BS 23.11.2019 

Alastair William 

Baran,IV.G 

Mgr. Michala Paty-

ková, IV.G 

predstavenie práce na hodinách an-

glického jazyka záujemcom 

o štúdium v bilingválnej sekcii 

Divadelné predsta-

venie „Pygmalion“ 

27.11.2019, 

Žilina 

 

Mgr. Michala Paty-

ková, žiaci tretieho 

a štvrtého ročníka 

BS 

Autentické spracovanie literárneho 

diela J. B. Shawa, Pygmalion,  

v podaní anglických hercov prispieva 

k rozvoju čitateľskej gramotnosti.  

Školské kolo OAJ, 

kategória 2C1  
14.12.2019 

Mgr. Michala Paty-

ková, Alastair 

William Baran 

Do krajského kola postúpil žiak To-

máš Karnet, IV.F. 

Krajské kolo OAJ 13.02.2019 

Mgr. Michala Paty-

ková 

(organizátor 

a krajský predseda) 

Členovia komisií:  

Mgr. Eva Ferianco-

vá, Mgr. Zuzana 

Gavlasová, Mgr. 

Zuzana Gunčagová, 

Mgr. Jana Harva-

níková, Mgr. Danka 

Kocifajová, Mgr. 

Renáta Marcová, 

Mgr. Jana Nečedová 

organizácia všetkých kategórií kraj-

ského kola z poverenia OÚ                
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Komunikácia – ces-

ta k porozumeniu a 

úspechu 

 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová, Mgr. Michala 

Patyková 

Overovanie pilotného projektu Štát-

neho pedagogického ústavu, zamera-

ného na zavedenie komunikačnej 

výchovy do škôl a vzdelávacieho 

systému,  na výučbu spisovného ja-

zykového prejavu, výber a spracova-

nie informácií, tvorivé metódy ús-

pešnej prezentácie, skupinovú ko-

munikáciu a argumentáciu, ako aj na 

komunikačnú kultúru v digitálnom 

priestore, orientovanie sa v mediál-

nom svete a identifikáciu dezinfor-

mácií a hoaxov prostredníctvom mo-

delových situácií. 

DofE 

priebežne 

celý školský 

rok 

Mgr. Michala Paty-

ková, Mgr. Anna 

Zeljenková, Mgr. 

Lukáš Jurga, žiaci 

podľa vlastného zá-

ujmu 

program osobnostného rozvoja 

a rozvoja rôznych zručností 

eTwinning 

priebežne 

počas dru-

hého polro-

ka 

Mgr. Jana Švíková, 

I.G 

Školské projekty a medzinárodné 

partnerstvá cez internet - žiaci I.G 

pracovali na aktivite s názvom „Let´s 

discover our country and lifestyle“ 

 

V tomto školskom roku sa nám podarilo splniť všetky naplánované úlohy, zrealizovali sme 

aktivity pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov, navštívili sme anglické divadelné predsta-

venie,  pripravili sme celoškolské kolo olympiády anglického jazyka a víťazi všetkých kategórií sa 

zúčastnili okresného kola v CVČ a Gymnáziu Turzovka.    

Mgr. Jana Harvaníková a Mgr. Michala Patyková sa 27.apríla 2019 zúčastnili Macmillan Elt 

Ideas - 15. národnej konferencie pre učiteľov anglického jazyka na Žilinskej univerzite v Žiline.                                                                                                              

 Od začiatku školského roka prebiehala aj hospitačná činnosť. Zároveň sme sa stretávali na 

stretnutiach PK, kde sme priebežne hodnotili aktivity a riešili aktuálne problémy.   

V priebehu augusta sa zmiešaná skupina vybraných 35 žiakov zúčastnila 15-dňového jazykovo - 

poznávacieho zájazdu do Barnstaple, v Anglicku. Medzi zúčastnenými žiakmi sú žiaci bilingválnej 

sekcie, štvorročnej aj osemročnej formy.     

 

Francúzsky jazyk (FRJ) 

Vedúca PK FRJ: Mgr. Danka Kocifajová 

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

ria Štrbáková 
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Činnosť PK FRJ po celý rok prebiehala v duchu frankofónie a jej podpory. Vyučovanie 

francúzskeho jazyka bolo opäť obohatené francúzskym dobrovoľníkom z KERICU – pánom Sabri 

Hajji, ktorý veľmi aktívne prispieval k rozvoju čitateľskej gramotnosti aktuálnymi príspevkami 

z francúzskej tlače.       

Prioritou všetkých vyučujúcich francúzskeho jazyka bola podpora čitateľskej, finančnej a 

počítačovej gramotnosti vo všetkých ročníkoch, formou prezentácií projektov na vybrané konver-

začné témy, napr. zdravá výživa, environmentálne problémy, dodržiavanie ľudských práv a práv 

dieťaťa,  extrémizmus a diskriminácia.  V tomto školskom roku sme pracovali s inovovanými učeb-

nicami  Écho A1, A2.  

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

Mgr. Danka Kocifajová sa 28.9.2018 zúčastnila na stretnutí učiteľov cudzích jazykov 

z Kysúc v KERICU. Ústrednou témou bola spolupráca s dobrovoľníkmi a lektormi zo zahraničia, 

realizácia projektov na podporu a zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch. Celý týždeň od 24.-28.9. 

2018 prebiehalo vyučovanie v znamení Európskeho dňa jazykov, formou rozhovorov 

o francúzskom jazyku, projektov a diskusií s francúzskym lektorom Sabri Hajjim.   

V rámci Týždňa vedy a techniky žiaci V.F, V.G prezentovali projekty na tému Slávni fran-

cúzski objavitelia a vynálezcovia, moderné výdobytky doby.       

K 70. výročiu školy si žiaci z V.F a V.G - Monika Muráriková, Adam Jati, Lívia Melichero-

vá, Patrícia Juríčková a Sabína Gulčíková pod vedením Mgr. Danky Kocifajovej pripravili preklad 

francúzskej básne „Pre teba môj biely brat“ a jej inscenáciu. Žiaci zo IV. F -Patrik Körmendy, Va-

nesa Várošová, Magdaléna Klimeková pod vedením Mgr. Renáty Marcovej pripravili interpretáciu 

bájky od Jean de La Fontaine: “Le Nuage et la Dune“(Oblak a duna).     

 PK FRJ sa zapojila do medzinárodného festivalu “Je sais faire en français“ (Viem to robiť 

po francúzsky), ktorý sa uskutočnil 1.3.2019. Žiaci IV.F, IV.G si pripravili francúzsku pieseň „Fil-

me moi“ od Alice et Moi. Súťaže „Spievam po francúzsky“ sa 29.3.2019 zúčastnili vo Zvolene žia-

ci: Magdaléna Klimeková (IV. F) – klávesy, Alica Dorociaková (IV. G)- spev a Tomáš Karnet (IV. 

F) – gitara.    

 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 

24.9. -28.9. 

2018 

Mgr. Danka Koci-

fajová, Mgr. Renáta 

Marcová, 

Mgr. Lucia Putyro-

vá, Mgr. Mária Štr-

báková – V.F, V.G 

Kvíz o francúzskom jazyku, prezen-

tácia projektov – história Francúzska, 

diskusia o histórii a súčasných tren-

doch francúzskeho jazyka 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Týždeň vedy a tech-

niky 

5. – 11. 11. 

2018                                                                           

Mgr. Mária Štrbáko-

vá,-V.F, Mgr. Lucia 

Putyrová-V.G 

Slávni francúzski vynálezcovia 

a objavitelia - prezentácie projektov  

Školské kolo olym-

piády vo francúz-

skom jazyku 

13.12. 2018 

Mgr. Danka Koci-

fajová, Mgr. Lucia 

Putyrová, Mgr. Má-

ria Štrbáková – žiaci 

III.F, III.G, V.F 

 

  

Medzinárodný festi-

val v Českom Teší-

ne „Je sais faire en 

français“(Viem to 

robiť po francúzsky) 

1.3. 2019 

Mgr. Danka Koci-

fajová-Magdaléna 

Klimeková (IV.F), 

Tomáš Karnet 

(IV.F), Alica Do-

rociaková (IV.G) 

Účasť na medzinárodnom festivale 

vo francúzštine v Českom Tešíne 

s piesňou „Filme-moi“ od „Alice et 

Moi“- viac ako 20 škôl z Českej Re-

publiky, Poľska a jedine naša škola 

zo Slovenska. 

„Frankofónne popo-

ludnie“ 
20. 3. 2019 

Mgr. Danka Koci-

fajová, Mgr. Mária 

Štrbáková, Mgr. 

Lucia Putyrová, 

Sabri Hajji, výber 

žiakov z 1.- 5. roč. 

Popoludnie na internáte plné fran-

cúzskych piesní, kvízov, ochutnávka 

francúzskej a slovenskej kuchyne 

a pozeranie francúzskeho filmu. 

„Spievam po fran-

cúzsky“-semifinále 

celoslovenskej súťa-

že vo Zvolene 

29.3. 2019 

Mgr. Danka Koci-

fajová,Tomáš Karnet 

(IV.F), Alica Do-

rociaková (IV.G), 

Magdaléna Klime-

ková (IV.F) 

Naši žiaci obsadili 4. miesto, 

v kategórii nad 18 rokov.  

  

Plán práce a termínované úlohy PK FRJ sa plnili priebežne, členovia PK pravidelne konzul-

tovali problémy vo výchovno-vzdelávacom procese, realizovali vzájomné hospitácie. 

Nemecký jazyk (NEJ) 

Vedúca PK NEJ: Mgr. Beáta Chmurová 

Členovia PK NEJ: Mgr. Tatiana Babušíková, Mgr. Mária Hnidková, Mgr. Beáta Chmurová,  Mgr. 

Soňa Jurištová, Mgr. Júlia Mojáková, Mgr. Milada Rypáková, PhDr. Lenka Slezáková Neherová 

Všetci členovia PK NEJ pracovali počas roka v súlade s plánom práce a vzájomne spolupra-

covali.  Špecifikum práce PK nemeckého jazyka spočívalo v príprave žiakov dorozumieť sa v tomto 

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

k najdostupnejším krajinám zo Slovenska a žiaci ich navštevujú hlavne z dôvodu štúdia, dovolenky 

alebo práce. Cieľom všetkých vyučujúcich nemeckého jazyka bolo pripraviť svojich žiakov predo-

všetkým na komunikáciu v každodenných situáciách pri pobyte v týchto krajinách a zvládnuť ne-

mecký jazyk písomnou i ústnou formou. 

Počas roka sme samozrejme pracovali aj s nadanými žiakmi a pripravovali ich na rôzne sú-

ťaže (napr. olympiáda v nemeckom jazyku alebo jazyková súťaž „Best in Deutsch“). Vyučujúce 
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v maturitných ročníkoch venovali čas príprave svojich maturantov na úspešné zvládnutie maturitnej 

skúšky, v tomto školskom roku len jej internej časti.     

PK nemeckého jazyka spolupracovala predovšetkým s PK informatiky pri výučbe 

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

my...). 

V súlade s POP pre školský rok 2018/2019 sme na klasických hodinách i na hodinách kon-

verzácií venovali zvýšenú pozornosť finančnej gramotnosti.  V 4. ročníku 5GY bola súčasťou kon-

verzačnej témy: Obchod a služby pri dialógoch v obchode, v 4. ročníku 4GY 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. 

Na hodinách konverzácií vo 4. ročníku  4GY a v 5. ročníku 5GY rozoberali vyučujúce 

i témy súvisiace s multikultúrnou výchovou. So svojimi žiakmi rozoberali pozitívne stránky spolu-

nažívania viacerých národností v jednej spoločnosti a diskutovali i o negatívnych prejavoch správa-

nia, ako diskriminácia, xenofóbia, intolerancia... a o formách ich predchádzania. Otázka multikultú-

ry sa objavila i v porovnávaní prežívania vianočných sviatkov a s nimi spojenými zvykmi na Slo-

vensku a v nemecky hovoriacich krajinách. Téma Vianoc a adventného obdobia bola jednak súčas-

ťou konverzačnej témy v končiacich ročníkoch, ale žiaci sa mohli oboznámiť so slávením adventu 

aj v autentickom prostredí na exkurzii vo Viedni.        

 Vychádzajúc z Pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 2018/2019 sa práca  všet-

kých vyučujúcich sústreďovala  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 pod-

porovali čitateľskú gramotnosť i prácou s nemeckým časopisom „Hurra!“  vo všetkých ročníkoch 

a typoch štúdia.        

Školský rok 2018/2019 bol spojený s významným jubileom našej školy, ktorá oslavovala 70. 

výročie svojho založenia. Ani PK NEJ nezaostala s aktivitami spojenými s touto významnou uda-

losťou. Na hodinách v rámci konverzačnej témy „Škola a vzdelanie“ diskutovali vyučujúce so svo-

jimi žiakmi o význame gymnaziálneho vzdelania pre ich budúcnosť. Žiaci, ktorí sa pripravujú na 

maturitnú skúšku z nemeckého jazyka, písali i esej na tému „Moje gymnázium“. Ku dňu gymnázia 

sme spracovali nemeckú rozprávku „Rukavička“ a na slávnostnej akadémii odznelo želanie našej 

škole i v nemeckom jazyku. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 

26. – 28. 9. 

2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Sexta A, V. F/G, IV. 

D, IV. E 

 

 

Tercia A, Kvinta A 

 

 

PhDr. Lenka Slezá-

ková Neherová 

IV. G 

 

Sekunda A 

 

Mgr. Júlia Mojáková 

Tercia A, I. E 

 

 

Príma A 

 

 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Septima A, IV. F 

 

 

Ing. Soňa Jurištová 

III. D 

 

Mgr. Tatiana Babu-

šíková 

II. E 

 

„Jazykolamy v nemčine“ – ukážky 

najčastejších, ale i náročnejších ne-

meckých jazykolamov, súťaž druž-

stiev na čas. 

„Jazyky sveta“ - súťažný kvíz 

o rôznych jazykoch sveta, ich pôvo-

de, príbuzenstve, rozšírenosti 

a zvláštnostiach písomnej podoby 

 

„Kleine Europäer“ – práca s textom 

nemeckej piesne, súťaž skupín – na-

šepkávanie textu piesne, rozbor tex-

tu, spoločný spev 

„Krajiny a ich vlajky“ – projekt 

 

„Jazyky sveta“ – osemsmerovka, 

kvíz o nemecky hovoriacich kraji-

nách – o zvykoch a sviatkoch 

v týchto krajinách, osobnostiach... 

„Vedeli ste, že...?“ – zaujímavosti 

o nemecky hovoriacich krajinách – 

súťaž tímov 

Nemecké frazeologizmy – prezentá-

cia najpoužívanejších nemeckých 

frazeologizmov a ich slovenské ek-

vivalenty 

 

„Nemčina ako svetový jazyk“ – situ-

ačné dialógy a scénky 

 

„Hovorovo a rýchlo po nemecky“ 

Hovorová verzus spisovná nemčina – 

vytváranie správnych dvojíc výrazov 

– súťaž skupín 

Svetový deň výživy 17. 11. 2018 
Všetky vyučujúce 

NEJ 

projekty a diskusie o zdravej výžive 

v rámci témy „Stravovanie“ 

Týždeň vedy a tech-

niky 

5. – 11. 11. 

2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Mgr. Júlia Mojáková 

V. F, V. G 

 

Mgr. Tatiana Babu-

šíková – III. E 

Ing. Soňa Jurištová 

Projekty a prezentácie o nemeckých 

a slovenských vedcoch 

a objaviteľoch 

na hodinách konverzácií 

v nemeckom jazyku 

„Poznáš značky nemeckých áut?“ – 

kvíz 

„Môj naj vynález“ – diskusia 
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II. C 

 

PhDr. Lenka Slezá-

ková Neherová 

IV. G 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

IV. D 

o objave, bez ktorého si neviem 

predstaviť svoj život 

„Hádaj, o čom hovorím“ – opis ľu-

bovoľného vynálezu dennej potreby 

– súťaž skupín 

„Médiá – ich zmysluplnosť 

i nástrahy“ - diskusia 

Školské kolo ONJ 15. 11. 2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

PhDr. Lenka Slezá-

ková Neherová 

Mgr. Júlia Mojáková 

– výber žiakov 

 

„Best in Deutsch“- 

„Nemčinár roka“ 
23. 11. 2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová – výber žiakov 

Online test zameraný na jazykové 

zručnosti ako čítanie a počúvanie 

s porozumením, ako aj na gramatické 

štruktúry 

Umiestnenie za školu: 

2. miesto- Žilinský kraj 

12. miesto – na Slovensku 

Vianočná Viedeň 5. 12. 2018 

PhDr. Lenka Slezá-

ková Neherová  

Mgr. Júlia Mojáková 

Mgr. Beáta Chmu-

rová III. F, III. G 

Návšteva hlavného mesta Rakúska, 

jeho najdôležitejších pamätihodností 

– Dómu sv. Štefana, Prírodovedného 

múzea a vianočných trhov – oboz-

námenie sa so slávením adventu 

v Rakúsku  a typickými špecialitami 

Deň gymnázia 7. 12. 2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Viktoria Isabella 

Wandelt (Príma A) 

Tomáš Makuch  

(Kvinta A) 

Príspevok do programu v podobe 

spracovania rozprávky „Der Han-

dschuh“ – Rukavička 

Preklad a prezentácia želania našej 

škole v nemčine 

70. výročie vzniku 

gymnázia – sláv-

nostná akadémia 

31. 1. 2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Viktoria Isabella 

Wandelt (Príma A) 

Príspevok do programu slávnostnej 

akadémie v podobe nemeckej verzie 

vinšu / priania našej škole 

 

Deň otvorených 

dverí – 4-ročné štú-

dium 

5. 2. 2019 
Mgr. Júlia Mojáková 

III. C 

Pantomíma na tému ľudské telo 

a prezentácia dialógov „U lekára“ 

  

Termínované úlohy stanovené v pláne práce PK na školský rok 2018/2019 boli takmer všet-

ky splnené. Neuskutočnila sa iba plánovaná exkurzia do Berlína, pretože sa neprihlásil dostatočný 

počet žiakov, pravdepodobne z dôvodu vyšších nákladov na exkurziu. Na druhej strane sme usku-

točnili viacero aktivít nad rámec plánu práce, čím  sme reagovali na aktuálne požiadavky a potreby, 
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napr. príspevok ku dňu gymnázia i na slávnostnú akadémiu na konci 1. polroka.    

 V spolupráci s mimovládnou mládežníckou organizáciou KERIC Čadca sa nám podarilo i 

v tomto školskom roku získať rakúsku lektorku, s ktorou spolupracovali Mgr. Beáta Chmurová, 

PhDr. Lenka Slezáková Neherová a Mgr. Mária Hnidková  v triedach a V.F, V.G., IV.G a Septima 

A.           

Všetky členky PK vykonali v priebehu školského roka niekoľko  vzájomných hospitácií a 

vzájomne sme sa stretávali na zasadnutiach PK, príp. individuálnych konzultáciách.  

 

Ruský jazyk (RUJ) 

Vedúca PK RUJ: Mgr. Milada Rypáková 

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

 

Členovia PK RUJ 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 sme aplikovali čitateľskú a finančnú gramotnosť a zároveň i multikultúrnu výcho-

vu. Niektoré vyučovacie hodiny ruského jazyka prebiehali v multimediálnej miestnosti, čím sme  

podporovali počítačovú gramotnosť.     

V rámci konverzačných hodín sme sa  venovali takým témam, ako je zdravý životný štýl, 

dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa, prevencia voči extrémizmu a diskriminácii. Z PK RUJ 

sa zároveň aktívne zapojila do príprav 70. výročia založenia gymnázia. Nacvičili sme ruskú ľudovú 

rozprávku a priania škole v ruskom jazyku. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 

25.9. – 

26.9.2018 

 

Mgr. Milada Rypá-

ková - IV.F, IV.G 

 

 

 

 

Mgr. Tatiana Babu-

šíková - II.D,                         

Príma A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Putyrová 

-  III.F, III.G, III.E 

Prečo sa učíme cudzie jazyky – beseda 

Žiaci besedovali na túto tému a diskuto-

vali o tom, či znalosť cudzieho jazyka 

národy zbližuje alebo rozdeľuje. 

 

S ruštinou po Európe – kvíz 

Žiaci II.D súťažnou formou 

prezentovali ruský jazyk ako jeden  zo 

svetových jazykov, precvičili si dejepis-

né a geografické poznatky 

o Rusku. 

Hoci je ruština slovanský jazyk... -

beseda 

Žiaci Prímy A diskutovali o rozdieloch 

medzi SJ a RJ. 

 

Ako a prečo sa učíme cudzie jazyky- 

diskusia.Žiaci diskutovali o spôsoboch 

výučby cudzích jazykov a o dôvodoch, 

prečo sa ich učíme. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Týždeň vedy a tech-

niky 

6.11. – 7.11. 

2018 

 

Mgr. Milada Rypá-

ková - IV.F, IV.G 

 

Mgr. Tatiana Babu-

šíková - II.D 

 

 

Mgr. Lucia Putyrová 

- III.E 

Výdobytky ruskej vedy a techniky –

beseda 

 

 

Prvý bol Gagarin – beseda 

o úspechoch sovietskej a ruskej 

kozmonautiky 

 

Veda a technika, môj obľúbený vy-

nález – diskusia 

Vianoce v Rusku a u 

nás 
3.12.2018 všetky vyučujúce 

besedy, projekty, nástenka 

Žiaci si pripravili rôzne projekty 

s tematikou Vianoc na Slovensku 

i v Rusku. Tie najkrajšie boli vysta-

vené v učebni ruského jazyka. Na 

základe projektov sme na hodinách 

ruského jazyka besedovali na via-

nočnú tematiku a porovnávali slo-

venské a ruské zvyky, tradície 

a obyčaje. 

Deň gymnázia 
7.12.2018 

 

Mgr. Milada Rypá-

ková - IV.C 

Mikhaylo Plish - II.F 

Ruská ľudová pieseň: Milenkij ty 

moj  

 

Ruská ľudová rozprávka: Kuročka 

rjaba 

70. výročie vzniku 

gymnázia 

31.1.2019 

 

Mgr. Milada Rypá-

ková - Mikhaylo 

Plish, II.F 

Ruská ľudová rozprávka: Kuročka 

rjaba 

Priania škole v ruskom jazyku 

Deň otvorených 

dverí pre 4-ročné 

štúdium 

5.2.2019 

 

Mgr. Lucia Putyrová 

- III.E 

Otvorená hodina na tému: 

,,Povolania“. 

Žiaci charakterizovali jednotlivé po-

volania, vysvetlili rozdiel medzi fy-

zickou a duševnou prácou a na záver 

diskutovali o prestížnych povola-

niach v súčasnosti u nás. 

Literárno-vedná 

exkurzia 

25.6.2019 

Brodzany 

Mgr. Milada Rypá-

ková, Mgr. Gabriela 

Chalupková - Kvarta 

A 

exkurzia do Puškinovho múzea 

v Brodzanoch  

 

Členky PK RUJ sa stretávali podľa potreby a plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce, prebie-

hala aktívna hospitačná činnosť. Všetky stále aj termínované úlohy boli splnené.  
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Dejepis (DEJ) , Občianska náuka (OBN), Geografia (GEG) 

Dejepis (DEJ) 

Vedúca PK DEJ: Mgr. Gabriela Chalupková 

Členovia PK DEJ: Mgr. Eva Feriancová, Mgr. Katarína Hudáková, Mgr. Gabriela Chalupková, 

Mgr. Anna Krellová, Mgr. Ingrid Mikovčáková, Mgr. Alena Sabolová 

Všetci členovia PK DEJ sa aktívne zapájali do aktivít, ktoré sme si stanovili na začiatku 

školského roka a na konci školského roka môžeme skonštatovať, že mnohé aktivity sme zrealizova-

li. Snažili sme sa o prepájanie svetových a národných dejín, podporovali sme samostatnosť u žiakov 

a podobne.  

V centre pozornosti PK DEJ bol rok 2018, pretože to bol rok, kedy sme si pripomenuli 

mnohé veľké výročia, ktoré formovali nielen svetovú, ale najmä našu národnú históriu.  Z mnohých 

spomenieme najmä 100. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny, 100. výročie vzniku ČSR, 100. 

výročie vyhlásenia Martinskej deklarácie, 50. výročie Pražskej jari.  

Uvedené výročia boli súčasťou vyučovacích hodín a vďaka nim sme sa snažili o rozvoj čitateľskej 

gramotnosti ( pracovné listy, tvorba leporelá, projekty...). Podarilo sa nám prepojiť a aj podporiť 

rozvoj informačných technológii prostredníctvom dejepisnej konferencie a príspevkov, ktoré žiaci 

tvorili v digitálnej podobe a následne prezentovali spolužiakom. Ich príspevky obsahovali aj aktivi-

ty zamerané na podporu finančnej gramotnosti ( Tomáš Baťa a jeho prínos), dodržiavanie ľudských 

a občianskych práv ( Tomáš Garrigue Masaryk)... 

Z mnohých výročí nesmieme zabudnúť na výročie založenia našej školy, kedy práve v roku 

1948 prekročili brány Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci prví žiaci. Je tomu už 70 rokov 

a sme na to patrične hrdí. Pripravili sme viaceré sprievodné aktivity, ktoré viedli k pripomenutiu 

tohto jubileá ( projekty, pohľadnice, výstava učebných pomôcok...). Všetci členovia PK aktívne 

participovali na slávnostnej akadémii pri príležitosti 70. výročia. Uvedená aktivita dominovala pr-

vému polroku školského roka 2018/ 2019.   

V druhom polroku sme sa venovali príprave na dejepisnú olympiádu a Stredoškolskú odbor-

nú činnosť, kde sa nám podarilo umiestniť na víťazných priečkach. Dominovala aj príprava žiakov 

na maturitnú skúšku, rovnako aj odbornú jazykovú štátnicu.   

PK DEJ sa riadilo Pedagogicko – organizačnými pokynmi a snažili sme sa o rozvoj ľud-

ských práv, práv detí (spolupráca s vyučujúcimi občianskej náuky a náboženskej či etickej výcho-

vy).  Dôkazom boli exkurzie do múzea holokaustu v Seredi a múzea SNP v Banskej Bystrici, ale aj 

odborné prednášky ( islam, násilie, drogová závislosť...). Nimi sme sa snažili predchádzať mnohým 

patologickým javom, ktoré vidíme v spoločnosti.  

Vo vyučovaní dejepisu sme premietali žiakom Kvarty A film o Nicolasovi Wintonovi- Sila 

ľudskosti. Tento film bol odporúčaný  Ministerstvom školstva SR (doložka č. 2017/10962:4-640A). 

Pri práci PK DEJ spolupracovalo aj s radou žiakov a podporovalo mnohé projekty, ktoré 

viedli k rozvoju osobnosti žiaka.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

Členovia PK DEJ sa snažili o upevňovanie medzipredmetových vzťahov a zapájali sa do ak-

tivít rôznych PK, napríklad slovenského jazyka, občianskej náuky, umenia a kultúry. 
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Z výnimočných aktivít treba spomenúť napr. „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, anga-

žovanie žiakov do týždňa vedy a techniky. Zapojili sme sa do nových projektov, ako napr. Komu-

nikácia – cesta k porozumeniu a úspechu, Fenomény sveta. O zážitkové vyučovanie sme sa snažili 

aj prostredníctvom besied, exkurzií, napr. do Serede, kde sa nachádza múzeum holokaustu alebo do 

Banskej Bystrice, kde sídli Múzeum Slovenského národného povstania. 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

August 1968 - ob-

rodný proces 

v ČSSR a následná 

okupácia vojskami 

Varšavskej zmluvy 

13.09.2018 

Archív, po-

bočka Čadca  

SED V.F,G – Mgr. 

Katarína Hudáková, 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Prednášajúcimi boli Mgr. Peter Ja-

šek, PhD., Dr. Beáta Katrebová-

Blehová  z Ústavu Pamäti národa. 

Vo svojich prednáškach poukázali 

najskôr na svetový kontext udalostí, 

v ktorých prebiehala Pražská jar. 

Cieľom bolo prepojenie a hlavne 

pochopenie hlavných udalostí. Vďa-

ka tejto prednáške si žiaci uvedomili 

význam udalostí v roku 1968 

a pochopili aj, akú veľkú cenu má 

sloboda. 

100 rokov našej 

štátnosti 

25.09.2018 

Kysucká 

knižnica 

Čadca 

IV.F, IV.G  - Mgr. 

Katarína Hudáková, 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, PhDr. Len-

ka Neherová - Sle-

záková ( dozor) 

Žiaci sa zúčastnili odbornej prednáš-

ky a besedy zameranej na vznik 

ČSR. Prednášajúcimi boli literárny a 

kultúrny kritik Mgr. Peter Cabadaj 

a Mgr. Matej Hanula, PhD.  

z Historického ústavu SAV. 

 

Dobu si nevyberieš  

– miesto áno 

26.09.2018 

Dom kultúry 

Čadca 

SED III. ročník - 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Obchodná akadémia D. M. Janotu v 

Čadci pozvala našich žiakov na kul-

túrno – vzdelávacie 

podujatie pod názvom Dobu si nevy-

berieš – miesto áno, ktorého účelom 

bolo čo najživšie priblížiť 

50. roky komunistických procesov v 

ČSR. O tejto zaujímavej téme so 

žiakmi diskutovali odborníci z ÚPN: 

Branislav Kinčok, PhD. a Mgr. Vla-

dimír Palko.  
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Historické leporelo 

September – 

október 

2018 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana 

Tercia A, Kvarta A – 

Mgr. Zuzana Stra-

ková, Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Žiaci Tercie A a Kvarty A vypraco-

vali projekty, ktoré sa týkali historic-

kých i literárnych tém, kde nosným 

bol proces vzniku ČSR.  

V centre pozornosti rokov 1914 - 

1918 boli historické udalosti, osob-

nosti, literárne diela, spisovatelia... 

Projekty v papierovej podobe zdobia 

prvé poschodie v hlavnej budove, 

kde si ich môžu pozrieť žiaci 

i učitelia školy. 

„Skutočné knižnice 

– skutočné vzdelá-

vanie: 100 rokov od 

vzniku Česko-

Slovenska“ 

22. 10. 2018 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana – aula 

školy 

Mgr. Zuzana Stra-

ková 

Mgr. Eva Kubalová 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

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

Sp. A 

 

Žiaci pracovali na projekte, kde mali 

vytvoriť historické noviny, podľa 

presne prideleného zadania. 

Následne noviny boli vystavené na 5. 

poschodí v hlavnej budove a žiaci 

rozhodli o troch najlepších projek-

toch. 

Historická konfe-

rencia 

25.10.2018 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana – Kon-

ferenčná 

miestnosť 

SED V.F,G, SED 

IV.F,G – Mgr. Gab-

riela Chalupková 

Žiaci IV. F,G a V.F,G si pripravili 

odborné príspevky, ktoré odzneli na 

konferencii. Okrem power pointovej 

prezentácie, pripravili aj príspevok 

vo wordovskom formáte, ktorý bol 

súčasťou zborníka z konferencie. 

To si píš! - súťaž 

November 

2018 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana 

Monika Smolková -

IV. F, Veronika Šus-

teková - III. D, 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

V rámci boja proti extrémizmu 

a iným formám neznášanlivosti sme 

sa zapojili do súťaže: To si píš! Pod-

statou bolo napísanie esejí na prob-

lematické témy. Zúčastnením žiač-

kam poďakoval za účasť Peter We-

isenbacher, PhD., 

Inštitút ľudských práv - Human Rig-

hts Institute 

SOČ 

September 

2018 – janu-

ár 2019 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana 

Simona Petráková -  

Sp. A, Oľga Čimbo-

rová - II. D, 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Žiačky sa zapojili do stredoškolskej 

odbornej činnosti. 

Dejepisná  olympiá-

da – školské kolo 

13.12.2018 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana 

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

Kr. A 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Žiaci osemročného štúdia sa zapojili 

do dejepisnej olympiády, kde zo 

školského kola do okresného postú-

pilo 8 žiakov – kategórie C, D, E, F. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Dejepisná olympiá-

da – okresné kolo 

14.02.2019 

CVČ Čadca 

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

Kr. A 

Mgr. Katarína Hu-

dáková 

Víťazi školského kola bojovali 

v okresnom kole. Najväčší úspech 

zaznamenala Miriam Švarcová – 

Kr.A, ktorá skončila v kategórii C na 

5. mieste a stala sa úspešnou rieši-

teľkou. 

Fenomény sveta 

Celý škol-

ský rok  

2018/2019 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana 

Tercia A, II.F, 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, 

Mgr. Zuzana Stra-

ková 

Žiaci Tercie A sa zapojili do zaují-

mavého projektu, kde počas celého 

školského roka objavovali 

a zúčastňovali sa na rôznych expedí-

ciách. Pracovali s interaktívnymi 

videami a cvičeniami. Mnohé mate-

riály sú v anglickom jazyku, čo vyu-

žili žiaci II.F bilingválnej sekcie. 

V tomto projekte sa využíva najmä 

medzipredmetové hľadisko, napr. 

využitie vody a to v dejepise, geo-

grafii, biológii, fyzike či v chémii. 

Žiaci vidia prepojenosť rôznych tém 

a snažia sa hľadať súvislosti, ktoré sú 

veľmi dôležité vo výchovno – vzde-

lávacom procese. 

Okresné kolo SOČ 

 

21.03.2019 

Stredná od-

borná škole 

drevárska 

a stavebná 

v Krásne 

nad Kysu-

cou. 

Simona Petráková, 

Septima A 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Žiačka vypracovala prácu na tému: 

Pevnostný systém Jablunkovského 

priesmyku. Na okresnom kole získa-

la 3. miesto a postúpila do Krajského 

kola v Kysuckom Novom Meste. Tu 

sa jej však nepodarilo prebojovať do 

celoštátneho kola. Získala však 

mnohé skúsenosti, ktoré bude ďalej 

rozvíjať. 

Exkurzia Sereď 

07.05.2019 

Múzeum 

holokaustu 

Sereď 

SED IV.F,G 

Mgr. Katarína Hu-

dáková 

Žiaci BG sekcie sa zúčastnili exkur-

zie do slovenského koncentračného 

tábora v Seredi, kde sa mohli na 

vlastné oči presvedčiť 

o prenasledovaní slovenských Židov 

a ich neľahkom osude. 

Exkurzia Banská 

Bystrica 

06.06.2019 

Múzeum 

Slovenského 

národného 

povstania 

Banská Bys-

trica  

Kvarta A. 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, 

Mgr. Katarína Hu-

dáková 

Múzeum SNP v Banskej Bystrici 

ponúklo žiakom detailný pohľad na 

Druhú svetovú vojnu. Okrem muní-

cie, tankov, zbraní mohli sledovať 

každodenný život obyvateľov počas 

Slovenského štátu. Súčasťou bol 

edukačný program venovaný otázke 

neznášanlivosti, stereotypov 

a podobne. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Hodnotenie kvality 

učebníc učiteľmi, 

ŠPÚ 

Prvá polovi-

ca mesiaca 

jún 2019 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Je to nová aktivita Štátneho pedago-

gického ústavu. Sleduje sa ňou po-

stupné zapájanie učiteľov do skvalit-

ňovania základného didaktického 

vybavenia so schvaľovacou dolož-

kou MŠVVaŠ. Podstatou bolo vyjad-

renie súhlasu a názoru k učebniciam 

pre prímu až kvartu. Vychádzalo sa 

z praxe, príkladov každodenného 

vyučovania a podobne. Výsledkom 

by mala byť nová, lepšia koncepcia 

pre žiakov a metodické príručky pre 

učiteľov. 

Komunikácia – ces-

ta k úspechu 

Záverečná 

fáza 

13.06.2019 

Gymnázium 

J. M. Hur-

bana 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Učiteľ musí byť komunikatívny 

a zvládať mnohé krízové momenty 

nielen počas vyučovacej hodiny, ale 

i mimo nej. Na to bol zameraný pro-

jekt Komunikácia- cesta k úspechu. 

Projekt bol realizovaný počas celého 

školského roka 2018/ 2019, kedy 

vyučujúci prešli rôznymi úlohami, 

ako práca s kamerou, jazykový pre-

jav, práca s elektronickým médiom... 

 

 V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže českých a slovenských gymnázií, ale ne-

zúčastnili sme sa krajského kola, pretože sa objavili objektívne zdravotné príčiny vyučujúcej 

a prekrývajúce sa aktivity zapojených žiakov. Veríme, že nový školský rok bude úspešnejší 

a ponúkne možnosť sa opäť zapojiť.. Z dôvodu neskorého zverejnenia súťaže a nezáujmu žiakov 

sme sa nezapojili do medzinárodnej súťaže Eustory, ako sme plánovali na začiatku školského roka. 

Nezrealizovali sme ani exkurziu do Osvienčimu, nakoľko sa nám neporadilo získať vhodný termín 

v elektronickom prihlasovaní. Dôvodom je veľký záujem žiakov a málo kapacít.    

 Ako pozitívum považujeme zakúpenie nových interaktívnych tabulí na BG sekcii. Vďaka 

tomu, môžeme viesť vyučovacie hodiny lepšie a efektívnejšie. 

 

Občianska náuka (OBN) 

Vedúca PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová 

Členovia PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Zuzana Gelatková, Mgr. Eva Moskáľová, Mgr. 

Milada Rypáková 

S cieľom zvýšiť záujem mladých o voľby do Európskeho parlamentu sme sa zapojili  do ús-

pešného projektu  Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament pre stredné školy. Upriamili sme  

pozornosť najmä na podkampaň #tentorazidemvolit. Študenti, starší ako 14 rokov sa zúčastnili 
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prednášok spojených s diskusiami a rôznorodými aktivitami. Vďaka vlastnej Euroaplikácie boli 

študenti schopní pomocou svojich mobilných zariadení anonymne vyjadriť názor, pýtať sa otázky a 

hlasovať. Študentov veľmi zaujal  videohovor s pani europoslankyňou PhDr. Monikou Beňovou, 

ktorá veľmi ochotne odpovedala na otázky študentov.  

V nadväznosti na plán práce školy PK OBN sa zapojila do osláv 70. výročia vzniku gymná-

zia prípravou projektov  žiakov vytvorených  z dôležitých udalostí existencie Gymnázia J. M. Hur-

bana na hodinách SPS.   

PK OBN s cieľom podporiť a rozvíjať čitateľskú gramotnosť pravidelne zapája študentov 

SPS 3. a 4. ročníka do esejistickej súťaže SOFIA.   

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Projekt Euroscola 
20.11. 2018 

- 22.11.2018 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Rebeka Kukučková -

IV.F, Vanesa Váro-

šová - IV.F, Michae-

la Capková -IV.G, 

Kristína Kubisová - 

IV.G, Marián Li-

gocký -    IV. G,  

Tomáš Trlíček - 

IV.G 

 

Projekt je zameraný na podporu ve-

domostí mladých ľudí v oblasti Eu-

rópskej únie, jej fungovania a jej 

výhod pre členské štáty. 

Euroakivity, informačné nástenky 

„Prečo ísť voliť?“, plagáty, odznaky, 

nálepky, provizórne urny, modelové 

hlasovanie s vytvorenou vlastnou 

aplikáciou, modelové voľby do Eu-

rópskeho parlamentu, Eurotest, vide-

ohovor s pani europoslankyňou 

PhDr. Monikou Beňovou 

Finančná gramot-

nosť 

27.11.2018 - 

30.11.2018 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Kr.A, I.G, III.E, 

MAT V.F,G, SPS 

V.F,G 

workshop v spolupráci s OTP REA-

DY Nadáciou, zameraný na rozvoj 

finančnej gramotnosti žiakov 

Školské kolo olym-

piády ľudských práv 
05.12.2018 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Romana Targošová -

V.F 

Lívia Melicherová - 

V.F 

Víťazka Romana Targošová z V.F 

postúpila na krajské kolo 

„Týždeň ľudských 

práv“ 

10.12. 2018 

- 14.12.2018 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová,  

Mgr. Eva Moskáľo-

vá, 

Mgr. Milada Rypá-

ková, 

Mgr. Zuzana Gelat-

ková 

sprievodné aktivity:  workshop na 

tému „Extrémizmus“ s pánom P. 

Struhárom, beseda  s Amnesty Inter-

national, prezentácie študentov, 

tvorba projektov, skupinové práce, 

tajničky, simulovaný súdny proces, 

krátke scénky, 3-dňový „Maratón 

písania listov“  
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Finančná gramot-

nosť  

10.12.2018 

14.12.2018 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová, V.G, 

V.F 

Odborná prednáška pod záštitou Al-

lianz – Slovenská dôchodková 

správcovská spoločnosť, a.s. 

o finančnej budúcnosti žiakov. 

Krajské kolo olym-

piády ľudských práv 

07.02.2019 

Žilina 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Romana Targošová -

V.F 

účasť na krajskom kole bez ďalšieho 

postupu 

Beseda 

s prokurátorom 
15.02.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá, žiaci COC 

odborná beseda s cieľom rozvíjať 

vedomosti žiakov o trestnom práve 

Súdne pojednávanie 22.02.2019 
Mgr. Eva Moskáľo-

vá, žiaci COC 

účasť na Okresnom súde v Čadci 

s cieľom oboznámiť sa s fungovaním 

občianskeho práva v praxi 

Projekt EUROS-

COLA 

27.03. – 

30.03.2019 

Štrasburg 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Mgr. Jana Nečedová 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

výber študentov 

účasť na pracovnom dni  v Európ-

skom parlamente v Štrasburgu 

a spoznávanie histórie a kultúry mes-

ta 

ČadMUN 11.04.2019 
Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

modelové zasadnutie OSN v ANJ za 

účasti žiakov z partnerských škôl 

z Českého Tĕšína; téma: „The futu-

re of sustainability“ 

Súťaž „Mladý Eu-

rópan“ 
11.04.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá, 

Adela Nekorancová 

- Sp.A 

Ema Šimčisková -

III.E 

Michaela Tvrdá- 

III.C 

regionálne kolo súťaže s cieľom zvý-

šiť povedomie občianstva Európskej 

Únie medzi žiakmi stredných škôl na 

Slovensku 

Beseda s advokátom 26.04.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá 

 

odborná beseda s cieľom rozvíjať 

vedomosti žiakov o práve 

Beseda 

s pracovníčkou 

Mestskej polície 

29.04.2019 

Mgr. Zuzana Gelat-

ková 

SPS 3. ročník 

odborná prednáška na tému trestno-

právna zodpovednosť 

Beseda 

s pracovníčkou Úra-

du práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

10.06.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá 

Sp.A 

odborná prednáška s cieľom vedieť 

sa zapojiť do pracovného pomeru 

Beseda 

s pracovníčkou Živ-

nostenského úradu v 

Čadci 

17.06.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá 

Sp.A 

odborná prednáška s cieľom oboz-

námiť sa s úlohou živnostenského 

úradu 
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Činnosti zahrnuté v pláne práce PK OBN za šk. r. 2018/2019 boli splnené. Nepodarilo sa 

nám zrealizovať exkurziu do NR SR z časového dôvodu. Všetci členovia sa pravidelne stretávali 

počas šk. r. 2018/2019. Vyučujúce Mgr. Zuzana Gavlasová,  Mgr. Eva Moskáľová a Mgr. Zuzana 

Gelatková pracovali v komisiách OBN počas MS 2019. Všetci členovia sa pravidelne stretávali 

a vykonávali hospitačnú činnosť v šk. r. 2018/2019.  

 

Geografia (GEG) 

Vedúci PK GEG: PaedDr. Miroslav Truchlik 

Členovia PK GEG: Mgr. Lukáš Jurga, Mgr. Júlia Mojáková, Mgr. Slavomír Švancár, PaedDr. Mi-

roslav Truchlik, PaedDr. Anna Zeljenková 

Hlavná úloha PK GEG bola zabezpečiť odbornú správnosť a didaktickú primeranosť pri vý-

učbe geografie na našej škole a zároveň pripraviť študentov na úspešné absolvovanie maturitnej 

skúšky z predmetu. Špecifickosťou nášho predmetu je priestorové vnímanie a orientácia, ktorú sme 

sa snažili rozvíjať vďaka externým aktivitám (geografické prechádzky a exkurzie).   

 PK GEG sa zapojila do programu IT Akadémia, ktorá podporuje implementáciu IT gramot-

nosti vo vyučovacom procese.         

Členovia PK GEG priebežne počas roka implementovali zásady dodržiavania ľudských práv 

a práv dieťaťa, aj prevenciu voči extrémizmu a diskriminácií na hodinách s tematikou ľudských rás 

a ich rovnosti.         

Geografické vychádzky sa aplikovali na podporu a rozvoj zdravého životného štýlu 

a environmentálnych aktivít. 

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Geografia na Gym-

náziu J. M. Hurbana 
celý rok Mgr. Lukáš Jurga 

propagácia geografie pomocou 

stránky na facebooku 

Deň otvorených 

dverí pre bilingvál-

nu sekciu 

23.11.2018 

 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik, V.F 
otvorená hodina Geografie 

Fotografická súťaž 

pre žiakov – „Okom 

Geografa“ 

október-

november 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

súťaž pre študentov o najkrajšiu ces-

tovateľskú fotografiu zo Slovenska 

i zahraničia, ktorú sami vyfotili,  

pomocou stránky na facebooku 

Školské kolo Geo-

grafickej olympiády 

pre ZŠ 

12.12.2018 
PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

školské kolo Geografickej olympiá-

dy kategória E, F pre prvé 4 ročníky 

8-ročného štúdia 

Školské kolo Geo-

grafickej olympiády 

pre SŠ 

24.1.2018 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

školské kolo Geografickej olympiá-

dy kategória Z pre stredné školy 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Okresné kolo Geo-

grafickej olympiády 

pre ZŠ 

7.2.2019 

Čadca 

Mgr. Júlia Mojáková 

 

 

okresné kolo Geografickej olympiá-

dy kategória E, F pre prvé 4 ročníky 

8-ročného štúdia 

Krajské kolo Geo-

grafickej olympiády 

pre SŠ  

8.2.2019 

Ružomberok 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik, 

Štefan Henri Števík 

– I.G  

 

krajské kolo Geografickej olympiády 

kategória Z pre stredné školy 

 

Moja rodná Čadca  
20.3.2019 

Dom kultúry 

Mgr. Júlia Mojáková  

 

účastníci súťaže: 

Sára Čentáková, 

Vladimír Dubový, 

Filip Kupka, Agáta 

Kavalierová – Te A 

súťaž čadčianskych základných škôl 

o svojom rodnom meste – Čadci, 

súťaž zameraná na geografiu, histó-

riu a kultúru mesta. 

 

Celoslovenské kolo 

Geografickej olym-

piády pre SŠ  

29.3.2019 

Ružomberok 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

Štefan Henri Števík 

– I.G 

 

celoslovenské kolo Geografickej 

olympiády kategória Z pre stredné 

školy 

 

Krajské kolo Geo-

grafickej olympiády 

pre ZŠ  

11.4.2019 

Ružomberok 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

Miriam Švarcová – 

Kvarta A 

 

krajské kolo Geografickej olympiády 

kategória F pre základné školy 

 

Geograficko-

historická exkurzia 

v Prahe  

20. -21.6. 

2019 

Praha 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

25 študentov z  I.G 

geografické spoznávanie historické-

ho centra Prahy spojené s návštevou 

botanickej záhrady 

Terénne cvičenia z 

geografie 

20.-23.6. 

2019 

Slovensko 

Mgr. Lukáš Jurga 

48 študentov z III.D, 

III.E a Sept. A 

terénne cvičenia z geografie na úze-

mí západného a južného Slovenska 

IT Akadémia 
november- 

jún 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik, 

PaedDr. Anna Zel-

jenková 

overovanie metodík na hodinách 

Geografie, implementácia IT gra-

motnosti 

 

Plán práce PK sa priebežne počas školského roka plnil a zároveň členovia PK plnili termí-

nované úlohy, napĺňala sa hospitačná činnosť, uskutočňovali sa pravidelné stretnutia členov PK. 

Väčšina plánovaných akcií a exkurzií úspešne prebehla, osvedčila sa spolupráca s PK BIO pri orga-

nizovaní exkurzií.         

Našou snahou je zapájať vyšší počet študentov do geografických olympiád, súťaží 

a projektov, ale uvedomujeme si problém, a to je hlavne časová náročnosť a obtiažnosť zadaní, 

resp. písanie seminárnych prác. Preto väčšina študentov si volí testové formy súťaží.  Teší nás, že 

kolegyňa Mgr. Júlia Mojáková vedie krúžok Moja rodná, ktorý výborne slúži ako príprava na súťaž 

Moja rodná Čadca. A zároveň aj PaedDr. Miroslav Truchlik vedie krúžok Geografia hrou, ktorý 
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pripravuje študentov na geografickú olympiádu. Vďaka krúžkovej aktivite začínajú pribúdať aj 

ocenenia zo súťaží.          

Chceli by sme zlepšiť materiálovo-technickú základňu PK Geografie, prioritou by malo byť 

zakúpenie aktuálnych anglických aj  slovenských nástenných máp, nový glóbus a telúrium. Žiada-

me zvýšiť hodinovú dotáciu v 1. a 3. ročníku 4-ročného štúdia, z 1 hodiny na 2 hodiny. 

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

umenie a kultúra (UKL) 

Vedúca PK Výchovy: Mgr. Eva Kubalová 

Členovia PK Výchovy: Mgr. Gabriela Chalupková, Mgr. Beáta Chmurová, Mgr. Anna Krellová, 

Mgr. Eva Kubalová, Mgr. Miroslava Mravcová, PaedDr. Zuzana Straková, PaedDr. Anna Zeljen-

ková (od 3. 12. 2018) 

 PK sa zapojilo do projektu Záložka do knihy spája školy  s celoslovenskou aj medzinárod-

nou účasťou podľa odporúčania POP. Aktívne sme pripravovali žiakov na Medzinárodný deň škol-

ských knižníc a celý I. polrok sme venovali kultúrnym aktivitám k 70. výročiu školy. V II. polroku 

sme sa venovali kultúrnym podujatiam a plánovaným exkurziám. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

Medzinárodný deň školských knižníc v našej škole  obsahoval kultúrnu konferenciu, jednot-

livé príspevky deti tvorili na UKL, zahrnuli sme čítanie s porozumením, finančnú gramotnosť, ľud-

ské práva, multikultúrnu spoločnosť, environmentálnu problematiku.  Zúčastnili sme sa 9. roč-

níka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy 

nepoznajú hranice a 7. ročníka slovenského projektu s témou M. R. Štefánik a česko-slovenské 

osobnosti. Boli sme zaradení Slovenskou pedagogickou knižnicou do celoslovenského hodnotenia.

 Deň gymnázia pripravili študenti, postarali sa o ozvučenie a program, konzultovaný 

s triednymi učiteľmi.           

Zapojili sme sa do okresnej súťaže mladých moderátorov Kysucký mikrofón, súťaže 

v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín aj Vajanského Martin.    

Kysucké kultúrne centrum organizovalo ETNOFIL 2019, kde pracovala študentská porota 

zo žiakov gymnázia, zúčastnili sme sa predstavenia v rámci Palárikovej Rakovej.  

Spolupracujeme so všetkými kultúrnymi organizáciami v meste a využívame medzipredme-

tové vzťahy. 



 

 

 

 

35 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Kampaň Červené 

stužky 
november 

Mgr. Anna Krellová, 

Miroslav Machala -

II.E, Sofia Hrtusová- 

II.E 

Študenti v rámci hodín BIO sa veno-

vali projektom zameraným na boj 

proti HIV/AIDS. Tieto projekty boli 

vystavené v  aule školy. Taktiež 

formou prednášky, dokumentu, kví-

zu sa prvé ročníky venovali proble-

matike zdravého životného štýlu 

a prevencie voči sexuálne prenosným 

ochoreniam. Týždeň pred 1.12. štu-

denti celej našej školy boli obozná-

mení s touto kampaňou a na znak 

solidarity so všetkými chorými nosili 

týždeň červené stužky, ktoré sú sym-

bolom boja proti HIV/AIDS. 

9. ročník česko-

slovenského projek-

tu Záložka do knihy 

spája školy 

Október 

2018 

Mgr. Eva Kubalová 

Príma A, Sekunda A 

Žiaci tvorili záložky a posielali listy 

žiakom Gymnázia Ostrava – Hra-

buvka. 

7.  ročník celoslo-

venského projektu 

Záložka do knihy 

spája školy 

Október 

2018 

Prvé ročníky štvor-

ročného štúdia 

a druhý ročník päť-

ročného štúdia 

Záložky sme si vymenili so žiakmi 

Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej 

Bystrici. 

Kysucký mikrofón 
16. október 

2018 

Dana Padyšáková -

IV.G 

Veronika Pišteková -

III.C 

Súťaž mladých moderátorov, neboli 

sme úspešní, pretože Danka Padyšá-

ková ochorela. 

Prednáška Maľba 

ako poézia 

s Vladislavom Zabe-

lom 

10.10. 2018 
Eva Kubalová 

I.G, I.E 

Prednáška Maľba ako poézia 

s Vladislavom Zabelom v Kysuckej 

knižnici 

 

Výtvarná súťaž Ilus-

trovaná rozprávka 
December 

2018 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Príma A 

Žiaci sa zapojili do súťaže Kysuckej 

knižnice ilustráciou vlastnej roz-

právky 

Čičmianske vzory 
Február 

2019 

Mgr. Eva Kubalová 

III.C 

Výzdoba auly na školský ples 

v ľudovom duchu 

Súťaž AMFO 2019 
Február 

2019 

Fotokrúžok 

Mgr. Gabriel Horos 

Účasť na súťaži neprofesionálnych 

fotografov Kysúc 

Exkurzia z UKL 

Galéria Danubiana 

Bratislava 

29. 3. 2019 
Mgr. Eva Kubalová 

II.E, II.D 

Cieľom exkurzie bolo spoznať mo-

dernú slovenskú galériu, interiéry, 

exteriéry, výtvarné diela a objekty 

Poznávací výlet do 

Ríma  

 

Od 28.3.  do 

1.4.2019  

 

Mgr. Anna Krellová 

I.E a výber žiakov 

 

Poznávanie Ríma v historickom, 

kultúrnom, sakrálnom a umeleckom 

kontexte a po stopách Cyrila 

a Metoda. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Prednášky o islam-

skom náboženstve 

12.4. a 

17.5.2019 

Mgr. Anna Krellová 

I.E, Kvinta A, II.D  

 

Prednáška so zahraničnou lektorkou 

v spolupráci s KERIC-om, cieľom 

bola prevencia voči diskriminácii, 

extrémizmu... 

Alica v krajine zá-

zrakov 
12.6. 2019 

Mgr. Zuzana Stra-

ková 

Tercia A  

Divadelné predstavenie poľského 

bábkového divadla Buratino, ktoré 

hosťovalo v Čadci, ponúklo príbeh 

o dievčatku, ktoré sa prestalo báť. 

Výtvarná súťaž Slo-

vensko, krajina 

v srdci Európy 

do 30. 6. 

2019 
Príma A, I. ročník 

Výtvarná súťaž ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu 

Exkurzia Kysucká 

galéria  
26. 6. 2019 I. a II. ročník 

Výstava Vincent Hložník v novom 

svetle 

  

PK sa stretávalo podľa potreby. Realizovali sa najmä konzultácie s vedúcou PK. Úlohou PK 

je aj vyhľadávať talenty. V tomto školskom roku sa prejavili na koncerte VIVAT GYMNÁZIUM. 

 

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

chémia (CHE), biológia (BIO) 

Matematika (MAT) 

Vedúca PK MAT: Mgr. Jana Gabrišová 

Členovia PK MAT: Mgr. Jozef Bobek, Mgr. Alena Bobeková, Mgr. Ľudovít Bohinský, Mgr. Lenka 

Činčalová, Mgr. Jana Gabrišová, RNDr. Slávka Králová, Mgr. Jana Nečedová,           Mgr. Daniel 

Poštek, RNDr. Mária Rovňaníková, Mgr. Vlasta Slaziníková 

 

Predmetová komisia matematiky  pracovala podľa vopred vypracovaného plánu práce. Ve-

novala sa talentovaným žiakom a zapájala ich do matematických súťaží. Učitelia matematiky kládli 

dôraz na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch. Rozvíjanie týchto 

kompetencií sa najlepšie darilo prostredníctvom slovných úloh. Učitelia vyberali primerané úlohy, v 

ktorých žiaci riešili problémy reálnych životných situácií. Žiaci prvých ročníkov 4 – ročného a 5 – 

ročného štúdia a kvinty sa na hodinách venovaných finančnej matematike oboznámili s kľúčovými 

pojmami v oblasti financií a ako v budúcnosti efektívne riadiť vlastné finančné zdroje. Žiaci Kvinty 

A overovali v rámci projektu IT Akadémia metodiku: Výpočty percent pri riešení úloh z finančnej 

matematiky, pracovali s produktmi ako životná poistka, dôchodkové sporenie, ...    

 Žiaci Kvinty A a Sexty A sa zúčastnili exkurzie do Ostravy, ktorá bola zameraná na rozvoj 

finančnej gramotnosti, pod názvom "Finančná sloboda".      

Poverení učitelia (Mgr. Alena Bobeková, Mgr. Jana Nečedová, Mgr. Jana Gabrišová) zosta-

vili testy na prijímacie skúšky pre všetky typy štúdia. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Exkurzia – Finančná 

          sloboda 

9.11.2018 

 Ostrava 

Mgr. Jana Nečedo-

vá, Mgr. Beáta 

Chmurová 

Kvinta A, Sexta A 

Svet techniky Ostrava – vzdelávací 

program Finančná sloboda 

Žiaci sa zúčastnili vzdelávacieho 

programu: Finančná sloboda. Hra 

simulovala 30 rokov finančného ži-

vota rodiny a vyskytovali sa v nej 

reálne  finančné produkty (stavebné 

sporenie, pôžičky, dôchodkové spo-

renie, ...).  

Žiaci sa naučili: 

- aké príjmy a výdaje má rodi-

na 

- ako fungujú základné finanč-

né produkty 

- čo môže život priniesť 

- ako predísť najčastejším chy-

bám (brať si úver a platiť 

úroky, nechať peniaze "pod 

vankúšom", ... 

- spolupráca v rodine 

Expert geniality 

show 
29.11.2018 

Mgr. Ľudovít Bohin-

ský 

19 žiakov: Príma A, 

Tercia A, Kvarta A, 

I.G, III.G, IV.G 

Expert geniality show je celosloven-

ská vedomostná súťaž pre žiakov 

základných a stredných škôl. 

Súťaž EXPERT spočíva vo vypraco-

vaní testu z dvoch súťažných tém, 

ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne 

zvolí spomedzi týchto ponúknutých 

tém: 

Dejiny, udalosti, umenie 

Svetobežník 

Mozgolamy  

Do you speak English? 

Tajomstvá prírody 

Góly, body, sekundy 

Matematická olym-

piáda  

november- 

máj 

Mgr. Ľudovít Bohin-

ský, Štefan Henri 

Števík – I.G 

Mgr. Lenka Činča-

lová,  Miriam Švar-

cová – Kr.A 

Matematická olympiáda je predme-

tová súťaž pre žiakov základných a 

stredných škôl, v ktorej treba vyrie-

šiť niekoľko príkladov v danom ča-

sovom limite. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Maks  október - jún 

Mgr. Daniel Poštek 

Príma A: N. Vaná-

ková, L. Vorková, 

M. Pokraj, P. Mar-

kech 

I.G: D. Slivka 

Korešpondenčná matematická súťaž, 

žiaci riešia netradičné úlohy v ôs-

mich kolách. 

IT Akadémia  
september- 

jún 

Mgr. Jana Nečedová 

Triedy: Kvinta A, 

II.F, II.G, III.G 

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie, ktorý reaguje na požiadav-

ky IT sektora prispôsobiť vzdelávací 

systém aktuálnym a perspektívnym 

potrebám trhu práce. Žiaci overujú 

inovatívne metodiky z tém ako kom-

binatorika, funkcie, finančná mate-

matika, teória čísel ... 

 

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

denne konzultovali problémy. Vzájomná hospitačná činnosť prebiehala medzi členmi PK, postrehy 

a pripomienky z týchto hodín sa rozoberali na zasadnutiach PK. Boli vytvorené učebné osnovy pre 

voliteľný predmet Cvičenia z matematiky.  Členovia PK rozhodli o presunutí tematického celku 

Geometria II. z druhého ročníka 4 GY a sexty do tretieho ročníka a septimy kvôli lepšiemu usporia-

daniu, čo sa týka času i náročnosti učiva.  

 

Informatika (INF) 

Vedúca PK INF: Ing. Anna Sekáčová 

Členovia PK INF: Mgr. Jozef Bobek, Mgr. Ľudovít Bohinský, Ing. Gabriel Horos, Ing. Alexander 

Kubáni, Mgr. Daniel Poštek, Ing. Anna Sekáčová 

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. 

 PK INF vychádzala z jej plánu, na hodinách sme aplikovali v MS Worde čitateľskú a v MS 

Excel finančnú gramotnosť,  v práci so sieťou multikultúrnu výchovu.     

V spolupráci s PK BIO bola realizovaná aktivita na podporu zdravia a zdravého životného 

štýlu „Riziká modernej výživy“, ktorú pripravila Ing. Anna Sekáčová.    

Členovia PK sa pravidelne stretávali a riešili konkrétne problémy, členovia vykonávali hos-

pitačnú činnosť. 

 



 

 

 

 

39 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

IT akadémia-

vstupné testovanie 

október 

2018 

Ing. Anna Sekáčová, 

Mgr. Jozef Bobek, 

Mgr. Ľudovít Bohin-

ský, Ing. Alexander 

Kubáni 

Aktivita  na motiváciu žiakov ZŠ a 

SŠ pre štúdium informatiky, IKT, 

prírodných a technických vied, roz-

voj digitálnej gramotnosti, osobnost-

ného rozvoja a komunikačných 

kompetencií.  

Zenit programova-

nie, web-školské 

kolo 

16.-17.10. 

2018 
Ing. Sekáčová 

Informatická súťaž pre budúcich 

študentov informatiky 

Týždeň vedy a tech-

niky 

5.11-11.11. 

2018 

Ing. Ľudovít Bohin-

ský 

 

Mgr. Danie Poštek 

 

 

Ing. Anna Sekáčová 

História čísla- film pre žiakov Se-

kundy A 

 

Neskreslená veda-diskusia a video 

pre žiakov 1. ročníkov 

 

Prednáška pre žiakov Tercie A. 

 a žiakov 1. ročníkov 

Vplyv elektromagnetického žiarenia 

na človeka 

Riziká modernej 

výživy - prednáška 
19.11.2018 

Ing. Anna Sekáčová, 

PaedDr. Anna Zel-

jenková(žiaci 1. 

roč.) 

Aktivita na podporu zdravia 

a zdravého životného štýlu, zúčastni-

li sa jej žiaci 1. ročníkov. Prezento-

vali Vratko Halvoník, Diana Bzdilí-

ková a Sofia Hrtúsová z II.E . 

Zenit programova-

nie, web KNM 

21.  - 22.11. 

2018 
 

Krajské kolo informatickej súťaže 

pre budúcich študentov informatiky. 

Do krajského kola postúpili Matej 

Delinčák, Rastislav Kruták z Oktávy 

A, Peter Grochal zo Septimy A, Ti-

motej Gábriš zo Sexty A , Marián 

Ligocký, Tomáš Trlíček  zo IV.G . 

Príprava osláv 70. 

výročia založenia 

školy 

december 

2018 

Mgr. Ľudovít Bohin-

ský 

Ing. Gabriel Horos 

Mgr. Daniel Poštek 

Tvorba animácie, plagátu, pozvánok 

IT akadémia-

výstupné testovanie 
máj 2019 

Ing. Anna Sekáčová, 

Mgr. Jozef Bobek, 

Mgr. Ľudovít Bohin-

ský, Ing. Alexander 

Kubáni 

Aktivita  na motiváciu žiakov ZŠ a 

SŠ pre štúdium informatiky, IKT, 

prírodných a technických vied, roz-

voj digitálnej gramotnosti, osobnost-

ného rozvoja a komunikačných 

kompetencií.  

 

Stále aj čiastkové úlohy sme postupne plnili. Nepodarilo sa nám zapojiť žiakov do olympiá-

dy z programovania a do korešpondenčného seminára v programovaní.    



 

 

 

 

40 

Členovia PK sa pravidelne stretávali a riešili konkrétne problémy a prípravu na MS 2019. 

Všetci členovia PK zapojili svojich žiakov na hodinách do úloh súvisiacich s prípravou 70. výročia 

založenia školy. 

Fyzika (FYZ) 

Vedúca PK FYZ: RNDr. Slávka Králová 

Členovia PK FYZ: Mgr. Jana Gabrišová, Ing. Gabriel Horos, RNDr. Anna Kozová, RNDr. Slávka 

Králová, Pavol Olešňan, RNDr. Mária Rovňaníková 

Fyzika ako prírodovedný predmet spolu s chémiou a matematikou sú v súčasnosti na pokraji 

záujmu študentov. Napriek tomu, že odborná verejnosť bije na poplach a upozorňuje na nedostatok 

odborníkov v technickej a prírodovedeckej sfére, zmena v myslení verejnosti a tiež študentov nastá-

va veľmi pomaly. Nás teší, že sa nám podarilo zvýšiť počet maturantov v predmete fyzika na 14 

študentov. To považujeme za povzbudivý moment aj pre budúce  školské roky. Neustále vedieme 

študentov tak, aby okrem teoretických vedomostí vedeli aplikovať bežné fyzikálne zákony na prí-

kladoch z praxe a tiež kladieme dôraz na čítanie s porozumením – aby rozumeli textu, položenej 

otázke a odpovedali konkrétne na danú otázku.         

V súvislosti s oslavami 70.výročia vzniku gymnázia pripravovali študenti projekty 

o významných fyzikoch a ich objavoch počas obdobia rokov 1948 - 2018 a prezentovali ich na ho-

dinách fyziky.            

V súlade so začlenením prierezových tém v učebných osnovách sa pri vhodných témach ve-

nujeme otázkam ochrany života, zdravia a životného prostredia.     

PK FYZ sa zapojila prostredníctvom Mgr. Jany Gabrišovej do projektu IT akadémia, kde 

overovala metodiky z fyziky v osemročnej forme štúdia.      

Predmet fyzika má obmedzené možnosti rozvíjať finančnú gramotnosť, zamerali sme sa na 

témy šetrenia energiou. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Kysucká hvezdáreň 

26.9.2018 

Kysucké 

Nové Mesto 

Mgr.Jana Gabrišová, 

Ing.Gabriel Horos 

Kvarta A 

Prednáška:Slnko a slnečná sústava,  

pozorovanie Slnka 

Krajina vĺn 
18.10.2018 

ŽU Žilina 

RNDr.Mária Rov-

ňaníková, Pavol 

Olešňan 

Septima A, III.D 

Demonštrácia mechanického 

a elektromagnetického vlnenia 

Svet vedy a techni-

ky 

10.12.2018 

Ostrava 

RNDr.Anna Kozová 

Septima A 

Riešenie problému prežitia na zákla-

de vyriešenia úloh, ktorých podsta-

tou boli vedomosti z fyziky a chémie 

Prezentácia VŠ Ba-

nícka Ostrava 
29.1.2019 

RNDr.Mária Rov-

ňaníková 

SEF4  

OU FYZ  

Prezentácia  študijných odborov 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Deň otvorených 

dverí 
 

RNDr. Slavka Krá-

lová, 

 Mgr. Jana Gábrišo-

vá, P.Olešňan, 

 Ing. Gabriel  Horos 

Príprava a demonštrácia fyzikálnych 

javov okolo nás 

Masterclasses 
3.4.2019 

Žilina 

Pavol Olešňan 

RNDr.Mária Rov-

ňaníková 

Výber žiakov z 2. 

a 3. ročníka – 19 

žiakov 

Prednáška na tému časticová fyzika 

a praktické cvičenie 

Slovenské technické 

múzeum 

29.5.2019 

Košice 

Ing. Gabriel Horos 

I.D 

Návšteva múzea spojená s prednáš-

kou 

           

 PK FYZ splnila naplánované úlohy. Neteší nás slabá zapojenosť žiakov do fyzikálnych sú-

ťaží. Ako dôvod vidíme najmä náročnosť týchto súťaží a nutnosť využívať matematické zručnosti. 

Žiak Septimy A Peter Grochal sa prihlásil na dvojtýždňový študijný pobyt v CERN-e (prihlášku 

s motivačným listom vypracoval s pomocou RNDr.Márie Rovňaníkovej). Reagovali sme aj na po-

nuku STU Bratislava, aby naša škola navrhla žiaka ako ambasádora, ktorý bude spolu so žiakmi SŠ 

na Slovensku začlenený do programu spoznávania štúdia na fakultách STU a získané informácie 

bude prezentovať svojim spolužiakov- žiak II.G Tadeáš Straka poslal prihlášku, na odpoveď čaká-

me.  

 

Chémia (CHE) 

Vedúca PK CHE: Ing. Eva Körmendyová, PhD. 

Členovia PK CHE: Mgr. Zuzana Gjablová, RNDr. Anna Kozová, Ing. Eva Körmendyová, PhD., 

Mgr. Milan Zeman, Ing. Jaroslava Zemanová, Mgr. Ivana Zemiaková 

Práca PK CHE bola zameraná na  využívanie bádateľských a výskumných  aktivít, rozvíja-

júce intelektové schopnosti, sociálne zručnosti a techniky, zážitkové učenie a projektové vyučova-

nie. Dôraz sa kládol hlavne na vyučovanie v multimediálnych učebniach a  využívanie  informač-

ných a komunikačných technológií.  Jedným z cieľov bolo vzbudiť záujem žiakov o predmet ché-

mia a seminár z chémie vo vyšších ročníkoch všetkých foriem štúdia.   

Prostredníctvom národného projektu IT Akadémia sa členovia PK zapojili nielen do overo-

vania inovatívnych metodík  na zlepšenie matematických, prírodovedných a IT zručností žiakov, ale 

za účelom zvýšenia odbornej spôsobilosti sa aj  vzdelávali v ponúkaných programoch kontinuálne-

ho vzdelávania.          

Na podporu prepojenia teoretických vedomostí  s praktickými zručnosťami členovia PK 

zorganizovali exkurzie, kde sa doplnila školská výučba v oblastiach  prírodovedných a technických 

disciplín, a tým sa uplatnili aj medzi predmetové vzťahy.    

Environmentálna výchova a problematika zdravého životného štýlu sa  realizovala nielen 

ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetu, ale aj formou projektov.   
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Členovia PK sa zapojili do príprav k 70. výročiu vzniku gymnázia aj so svojimi triedami, 

organizáciou kultúrneho programu prezentovaného dňa 7.12.2018. 

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

v rámci záujmových voľno-časových aktivít realizovaných formou krúžkov.    

Konzultácie jednotlivých členov PK sa zameriavali najmä na teoretickú prípravu žiakov nielen 

na vysoké školy a na chemickú olympiádu v kategórií D,  ale  aj na riešenie úloh v rámci stredo-

školskej odbornej činnosti, v ktorej dve žiačky zo IV. F postúpili až do celoslovenského kola.  

 V rámci skvalitnenia experimentálnej výučby boli zabezpečené chemikálie a prístrojová 

technika do chemického laboratória.  

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

V príprave k  Týždňu vedy a techniky bola zrealizovaná prednáška Ing. Kristíny Valovej 

z CEITECH – Brno a exkurzia vo Svete techniky – Ostrava.  

V rámci projektu IT akadémia  boli žiaci zapojení do overovania deväť metodík v prvom 

polroku a pätnásť metodík v druhom polroku.       

Cieľom DOD vo všetkých formách štúdia, bolo osloviť a zaujať nových potenciálnych žia-

kov, v chemickom laboratóriu BS sa realizovali experimenty na tému: Biochemické zloženie probi-

otických výživových doplnkov. 

S cieľom priblížiť žiakom vedu a výskum bola v druhom polroku zrealizovaná prednáška 

Ing. Kristíny Valovej z CEITECH – Brno na tému Kostné cementy a tiež boli zabezpečené výukové 

moduly s experimentálnou časťou vo Svete techniky – Ostrava. 

V spolupráci s koordinátorom environmentálnej výchovy ku dňu vody boli realizované 

chemické pokusy na tému Voda je zázračná.   

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Exkurzia - Svet 

vedy a techniky 

10.12.2018 

   Ostrava 

RNDr. Anna Kozo-

vá, Mgr. Zuzana 

Gjablová II.C, II.D, 

Septima A 

Tajná Substancia: V novo vybave-

nom laboratóriu žiaci pomocou rôz-

nych chemických reakcií 

a moderných metód analytickej ché-

mie analyzovali neznámu látku. 

Navštívili interaktívne expozície z 

oblasti chémie, fyziky, matematiky, 

biológie a astronómie. Vo svete vedy 

a objavov sa zoznámili s modernými 

technológiami nano a mikro sveta - 

CT sken, 3D tlačiareň, výzva majstra 

Pythagora... 

Exkurzia - Svet 

vedy a techniky 

10.12.2018 

  Ostrava 

RNDr. Anna Kozo-

vá, Mgr. Zuzana 

Gjablová II.C, II.D, 

Septima A 

Odysea Holy: Interaktívny program, 

v ktorom sa žiaci premenili  na as-

tronautov kozmickej  lode na Mars 

a museli sa vysporiadať 

s množstvom problémov, vyriešiť 

mnohé úlohy. Uplatnili svoje po-

znatky z chémie, fyziky a matemati-

ky a urobili sériu atraktívnych  expe-

rimentov. Hra nešetrila vizuálnymi 

efektmi a množstvom rekvizít.  
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

IT Akadémia  
 Mgr. Ivana Zemia-

ková 

Koordinácia na overovanie  inova-

tívnych metodík. 

IT Akadémia 

1.10.-14.12. 

Laboratórium 

BS 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD., žiaci 

1.,2.,5. ročníka BS 

a III.C 

Overovateľ deviatich metodík IT 

Akadémie: Realizácia bádateľských 

a výskumných aktivít, ktoré umožňu-

jú žiakovi autentické učenie, bezpro-

stredný kontakt s realitou, objavova-

nie nových poznatkov a súvislostí. 

DOD -  BS 

23.11.2018 

Laboratórium 

BS 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD., 2.ročník 

BS  

Hodina chémie – Redoxné  reakcie 

(predstavenie základných princípov, 

riešenie reakčných schém + experi-

ment)   

IT Akadémia 

1.2.-25.6. 

Laboratórium 

BS 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD.a žiaci 

1.,2.,4. a 5. ročníka 

BS a III.C 

Overovateľ pätnástich metodík IT 

Akadémie: pokračovanie bádateľsky 

orientovanej výučby 

DOD 4. a 8.-ročné 

štúdium 
5.2.2019 

RNDr. Anna Kozo-

vá, Mgr. Zuzana 

Gjablová a žiaci zo 

štvrtého ročníka a  

kvarty A 

V chemickom  laboratóriu si budúci  

žiaci mohli bezpečne urobiť moti-

vačné pokusy počas ktorých vznikali 

rôzne svetelné, zvukové alebo me-

chanické efekty a ktoré žiaci prijíma-

li s nadšením a obdivom. 

Chemická olympiá-

da kat. D školské 

kolo  

8.2. 2019 
Mgr. Zuzana Gjab-

lová Kvarta A 

Dve žiačky Šimeková B. , Húževko-

vá A. si overili svoje vedomosti 

v úlohách zadaných Juventou. 

SOČ 

október – 

marec, Labo-

ratórium BS 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD. IV.F 

Realizácia experimentálnej časti 

SOČ a konzultácie k písomnej časti 

práce 

Chemická olympiá-

da kat. D okresné 

kolo  

22.3. 2019 

Mgr. Zuzana Gjab-

lová 

Kvarta A 

Dve žiačky Šimeková B.,  Húževko-

vá A. si overili svoje vedomosti 

v okresnom kole. 

Prednáška 

Ing.K.Valovej Cei-

tech Brno 

6.5. 2019 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD. IV.F,G, 

II.F,G 

Prednáška na tému Kostné cementy 

priblížila žiakom oblasť výskumu, 

jeho aplikácie a prepojenia s praxou 

v oblasti medicíny  

Exkurzia - Svet 

vedy a techniky 

18.6.2018 

Ostrava 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD.  II.F,G 

Tajomná substancia a Záhada jadro-

vej elektrárne:  – výukové moduly 

teoretická ale aj experimentálna časť 

pre žiakov,  

navštívili aj interaktívne expozície z 

oblasti chémie, fyziky, matematiky, 

biológie a astronómie. 

 

PK chémie pracovalo podľa stanoveného plánu práce a rozvíjalo medzipredmetové vzťahy 

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

exkurzií - účasťou na výukových moduloch vo Svete techniky Ostrava. Touto formou žiaci nado-
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budli nielen teoretické vedomosti ale najmä praktické zručnosti.  Úroveň vzdelávacích výsledkov 

žiakov bola priebežne analyzovaná v rámci konzultácií členov predmetovej komisie. Členovia sa 

taktiež sústreďovali  na odbúravanie memorovania na hodinách chémie, kládli dôraz na  pochopenie 

a na práci s odborným textom a čítanie s porozumením.       

 Voľnočasové aktivity žiakov, ale aj hlbšia príprava na prijímacie skúšky na lekárske fakulty 

boli realizované a podporované  v rámci krúžkovej činnosti pod vedením RNDr. Anny Kozovej, 

Evy Körmendyovej, PhD. a laboratórne zručnosti mohli najmä mladší žiaci nadobudnúť pod vede-

ním Mgr. Zuzany Gjablovej.        

Veľká pozornosť sa venovala najmä talentovaným žiakom, ktorí boli zapojení do  chemickej 

 olympiády (kvarta A) a SOČ (IV.F,G).  

Členovia PK taktiež preformulovali a doplnili vybrané  zadania ústnej formy internej matu-

ritnej skúšky z chémie pre 4., 8.-ročné a 5.-ročné štúdium na základe cieľových požiadaviek na ve-

domosti a zručnosti maturantov z chémie platných od 1.9.2018. 

 Z plánovaných exkurzií sa neuskutočnili: Kia Motors Slovakia s.r.o. Pekárne VILIJA a 

Okrasa Čadca z dôvodu nezáujmu zo strany žiakov a možnosťami poskytovateľov. 

V rámci spolupráce s predmetovou komisiou geografie, biológie a koordinátorom pre envi-

ronmentálnu výchovu sa žiaci pod vedením členov PK chémie zapájali do  realizácie separovaného 

zberu – papier, plasty.   

Taktiež v rámci spolupráce s koordinátorom environmentálnej výchovy žiačky IV.F,G robili 

sériu chemických pokusov na tému Voda je zázračná a prezentovali ich v rámci Dňa vody. Násled-

ne na hodine chémie žiaci urobili chemickú „pitvu“ vody a vyvodili závery.  

Dvaja žiaci zo IV.F,G sa pripravujú na budúci školský rok na SOČ, experimentálnu časť 

sme organizačne zabezpečili počas letných prázdnin v CEITEC – Brno.    

 V tomto školskom roku sa na celoslovenskom kole SOČ nepodarilo umiestniť na prvých 

piatich miestach dvom žiačkam zo  IV.F ale svoju prácu chcú prezentovať na AMAVETe v októbri. 

Taktiež chceme prezentovať prácu na tému Funkčný spaľovací  raketový motor, komponenty sú už 

vytlačené na 3D tlačiarni, palivo, vstrekovanie a elektronika sú v štádiu riešenia.  

 

Biológia (BIO) 

Vedúca PK BIO: PaedDr. Anna Zeljenková 

Členovia PK BIO: Mgr. Zuzana Gjablová, Mgr. Zuzana Gunčagová, Mgr. Lukáš Jurga, PaedDr. 

Zuzana Straková, PaedDr. Anna Zeljenková, Mgr. Milan Zeman, Mgr. Ivana Zemiaková 

V tomto školskom roku sa členovia PK aktívne zapájali do plnenia stanovených cieľov 

a POP 2018/2019. Podarilo za zapojiť žiakov do biologických súťaží, obohatili sme materiálovo 

technickú základňu PK biológie. Aktualizovali sme maturitné zadania podľa platnej legislatívy. 

 Členovia PK sa vzdelávali, na rôznych úrovniach zdokonaľovali svoje pedagogické vedo-

mosti a zručnosti. Žiaci sa zapájali spolu s vyučujúcimi do IT akadémie, niektorí získali certifikát 

ECDL. Rozvíjali sme čitateľskú, finančnú i  IT  gramotnosť, prostredníctvom aktívnej práce na ho-

dinách. Žiaci aktívne pracovali na projektoch IT akadémie, jednotlivé zadania si vyžadovali zruč-

nosť práce s PC. V rámci zdokonaľovania čitateľskej gramotnosti pracovali žiaci s odborným 

i učebným textom, ktorý museli správne spracovať a interpretovať (napr. určovanie rastlín pomocou 
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atlasu rastlín). Žiaci sa opätovne zapojili do projektu Duke of Edinburgh (DofE), ktorá sa podieľa 

na pozitívnom prístupe k ekológii aj k humanizácii žiakov.  

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Prednáška pre diev-

čatá 
3.10.2018 

PaedDr. Anna Zel-

jenková, študentky 

medicíny 

žiačky 1. a 2. roční-

ka 

Prednáška určená pre dievčatá zame-

raná na prvú gynekologickú pre-

hliadku, prevenciu a zodpovednosť 

k svojmu zdraviu 

Globálne otepľova-

nie 
19.11. 2018 

PaedDr. Anna Zel-

jenková, Ing.  Anna 

Sekáčová,  žiaci 

II.E, žiaci 1. ročníka 

a Kvinty 

Prednáška žiaci – žiakom, ktorú 

spracovali žiaci II.E na aktuálnu té-

mu Globálne otepľovanie, dôsledky, 

možnosti riešenia 

DofE priebežne 
PaedDr. Anna Zel-

jenková 
Dobrovoľnícke aktivity 

IT Akadémia priebežne 

PaedDr. Anna Zel-

jenková, Mgr. Lukáš 

Jurga, PaedDr. Zu-

zana Straková 

Overovanie nových metodík 

s inšpiratívnymi témami a novými 

možnosťami aktivizácie žiakov 

Fenomény sveta priebežne viacerí kolegovia 

Práca s interaktívnym materiálom 

určeným na vysvetlenie javov, zapo-

jenie sa do súťaží s týmto projektom 

súvisiacim 

Biologická olym-

piáda kategória B 
priebežne  

PaedDr. Anna Zel-

jenková, 

Jakub Jarabica, I.E 

Posterová časť BO – Výskyt kliešťa 

obyčajného vo vybranom území  

Stredoškolská od-

borná činnosť 
priebežne 

Mgr.Lukáš Jurga 

Adam Jarábek, IV.D 
Čo nás ochráni pred zubným kazom? 

Život mikróbov na 

Antarktíde 
7.6. 2019 

RNDr. Stanislava 

Králová, PhD.  

Prednáška o podmienkach mikrobio-

logického života na Antarktíde  

 

PK biológie pracovala v tomto školskom roku podľa stanoveného plánu. Vyučujúci sa zapo-

jili do viacerých projektov, aktivít a súťaží. Hospitačná činnosť prebehla podľa plánu.  Podarilo sa 

nám obohatiť MTZ biológie o viacero mikroskopov – monokulárnych, binokulárnych s elektrickým 

osvetlením.         

S potešením môžem zhodnotiť školský rok ako úspešný, či už počtom maturantov 

a záujemcov o semináre z biológie, tak i intenzívnejším zapojením sa žiakov do súťaží. Preto by 

som chcela vyššie spomenutých kolegov pochváliť za prácu, ktorú na hodinách, krúžkoch i vo svo-

jom voľnom čase vykonávajú. Mgr. Lukáš Jurga vedie žiakov v rámci SOČ a jeho výsledky sú vý-

borné. Podobne sa venuje žiakom i na krúžku a dopĺňa vedomosti žiakov, ktorí ich zúročili na pri-

jímacích konaniach na VŠ.  Žiakov by som pochválila za výbornú pripravenosť na maturitné skúš-
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ky. Jakuba Jarabicu za zodpovednú prípravu na biologickú olympiádu, v rámci Slovenska získal 

ako žiak prvého ročníka 5. miesto. Adam Jarábek – 6. miesto na celoslovenskom kole. Dúfame, že 

tento trend zapájania sa do súťaží bude ešte intenzívnejší v budúcich rokoch. Sme vďační za posil-

nenie MTZ mikroskopmi a tiež veríme, že i budúci školský rok sa nám podarí obohatiť knižnicu PK 

BIO aktuálnymi publikáciami a postermi. 

Telesná a športová výchova (TSV) 

Vedúci PK TSV: Mgr. Roman Ondruška 

Členovia PK TSV: Ing. Soňa Jurištová, Mgr. Lenka Kašáriková,  Mgr. Roman Ondruška, Mgr. Sla-

vomír Švancár, Mgr. Dominika Vanáková 

 Hlavným cieľom práce PK TSV bolo aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré 

podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu, rozvoju telesného a duševného zdravia. 

Kľúčovým bolo zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít,  venovať zvýšenú pozornosť pre-

vencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu od nich (športové aktivity a záujmy žiakov potláčajú 

nudu a s ňou spojené škodlivé aktivity – drogy, alkohol, cigarety. Krátke, ale výstižné motto 

„v zdravom tele – zdravý duch“ presne vystihuje nastavenie žiakov, ktorí sa venujú akejkoľvek čin-

nosti, ktorá ich posúva vpred a ukazuje im správny smer v živote. K takým aktivitám šport nepo-

chybne patrí.).   

Rovnako sme sa aktívne zapojili do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie 

na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európskej únii, čo sme realizovali organizáciou  

Gymo cyklotour 2018 po štvrtýkrát, na ktorej sa zúčastnila skvelá partia žiakov, pedagógov a aj 

rodičov.  Krásny počet 195 účastníkov hovorí za všetko. Trasa cyklotúry naprieč Bystrickou doli-

nou sa stala tradíciou. Každoročne štartujeme z Čadce za sprievodu dopravnej polície Čadca, ktorá 

nám umožňuje bezpečné premiestnenie na cyklotrasu do Krásna nad Kysucou.   

Rozvíjali sme taktiež i čitateľskú a finančnú gramotnosť spôsobmi, ako teoretická príprava 

/terminológia, osvojovanie si cvičebných postupov, pravidlá športových hier, poradové cvičenia/, 

zdravý životný štýl - zdravé stravovanie /nákup zdravých potravín, výživových doplnkov, prevencia 

chorôb a s tým spojené náklady na liečbu verzus zdravé potraviny a šport/. IT gramotnosť ide ruka 

v ruke s čitateľskou i finančnou, keďže na internete sú dostupné rôzne športové aktivity, cvičenia, 

ktoré môžu žiaci využívať pri mimoškolskej činnosti.  

U žiakov sme rozvíjali pohyblivosť, obratnosť, estetický a pohybový prejav a rytmické cíte-

nie vo vzťahu k priestoru a času. Čo bolo odzrkadlené i v programe 70. výročia školy, kde sa pred-

metová komisia TSV podieľala na organizácii tanečným programom „LA-LA LAND“, kde účinko-

vali bývalí aj súčasní žiaci školy pod vedením Mgr. Dominiky Vanákovej. 

  Vytvárali sme predpoklady k správnemu držaniu tela a predchádzali funkčným nedostatkom 

pohybového systému. Žiaci si osvojili špeciálnu obratnosť, kĺbovú pohyblivosť, odrazové schop-

nosti a rovnováhu. Žiaci si ďalej zdokonaľovali základy techniky pohybových cvičení, základnú 

pohybovú koordináciu a techniky pohybu na posilnenie a pretiahnutie svalových skupín, na zväčšo-

vanie rozsahu pohybu v kĺboch a chrbtici. Pri pohybových hrách sme sa zameriavali na zdokonaľo-

vanie lokomočných a špecifických herných zručností.  

  Postupne sme rozvíjali veku zodpovedajúcu úroveň kondičných a koordinačných schopnos-

tí.  Žiaci si osvojili pravidlá pohybových i športových hier. Učili sa prejavovať primeranú rozhod-
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nosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, radosť z víťazstva, schopnosť oceniť súpera a zmieriť 

sa s prehrou.  

Počas presunu žiakov pri cvičeniach v prírode, účelových cvičeniach a KOŽAZe sme súčas-

ne  upevňovali i pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

Cyklotour Gymo 

2018 

19.9.2018 Bys-

trická cyklo-

magistrála 

Mgr.Roman Ondruška, 

 žiaci všetkých foriem 

štúdia 

 

Rekreačná cykloturistika pre 

žiakov a učiteľov školy, kategó-

ria SŠ, kategória ZŠ v sprievode 

zákonného zástupcu 

Florbalová liga 

september –     

máj 

športová hala – 

Pratex Čadca 

Mgr. Roman Ondruška 

Samuel Slivka, Juraj 

Serafín, Ján Kotuľa, 

Dominik Kontrík, Sa-

muel Zborovančík, Mar-

tin Hamran, Jakub Gaj-

dičiar, Marek Tománek, 

Max Viležinský, Pavol 

Malík – Kr.A , Dávid 

Badžgoň – Te.A 

 

florbalová liga žiakov ZŠ, zápa-

sy sa hrajú v čase od 14:30-

16:00 vo štvrtok 

účelové cvičenie – 

jeseň 2018 

17.10.2018 

triedy školy 

a telocvične, 

prírodné pro-

stredie okolia 

školy 

Mgr. Roman Ondruška 

+ PK TSV, triedni učite-

lia a poverení pedagó-

govia školy 

Zúčastnené triedy: Pr.A, 

Se.A, Te.A, Kr.A, Kv.A, 

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

I.F,G , II.F,G 

 

účelové cvičenie zamerané na 

pohyb a pobyt v prírode, topo-

grafiu, prvú pomoc, 

spolupráca s HZS Malá Fatra – 

Mgr. Juraj Vojtuš 

 

Vianočný volejba-

lový turnaj                            

21.12.2018      

veľká športová 

telocvičňa 

gymnázia 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika Vaná-

ková, 

žiaci 4.roč., 5. roč. štú-

dia a 8.roč.štúdia 

volejbalový turnaj zmiešaných 

družstiev žiakov školy 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

„LALA LAND – 

ANOTHER OF 

SUN“ 

31.1.2019 

Dom kultúry 

Čadca 

Anetta Masaryková-II.C 

Dominika Ďurišová-II.C 

Margaréta Pavlusová - 

II.C 

Linda Minarčíková-II.F 

Adéla Grečmalová-II.G 

Lenka Ligocká- II.G 

Klaudia Hrčková -III.C 

Barbora Husarčíková -

III.C 

Janka Neckárová- IV.E 

Alžbeta Kráľová- V.F  

Adam Drexler- Ok. A,  

Mgr. Dominika Vaná-

ková 

tanec pri príležitosti 70. výročia 

školy 

Volejbalový turnaj 

veľká športová 

telocvičňa 

GJMH 

výber žiakov školy, ab-

solventov školy rodičov 

školy a pedagógov školy 

– zodpovední – Mgr. 

Viera Bábelová, Mgr. 

Dominika Vanáková,  

turnaj zmiešaných družstiev pri 

príležitosti 70.výročia školy 

Lyžiarsky výcvik 

4.2.2019 – 

8.2.2019 

Lyžiarske stre-

disko Veľká 

Rača Oščadni-

ca 

Mgr.Roman Ondruška 

Mgr.Slavomír Švancár 

Mgr. Dominika Vaná-

ková, Mgr. Lenka Kašá-

riková,  inštruktori lyžo-

vania a snowboardingu 

Lyžiarsky výchovno – výcviko-

vý kurz za účasti žiakov z I.F, 

I.G, 5 – ročného štúdia a Kvinta 

A 8 – ročného štúdia. Študenti 

boli rozdelení do skupín podľa 

výkonnosti a pod vedením in-

štruktorov sa zdokonaľovali 

v carvingovom lyžovaní 

a snowboardingu. 

Deň otvorených 

dverí – 8-ročné 

štúdium 

5.2.2019 

veľká te-

locvičňa, malá 

gymnastická 

telocvičňa 

Mgr. Roman Ondruška 

Oboznámenie so športovými 

možnosťami na našej škole bu-

dúcich prímanov a ich rodičov. 

Florbalový zápas medzi študen-

tmi 8 – ročného štúdia v rámci 

krúžkovej činnosti. 

Lyžiarsky výcvik 

18.2.2019 – 

22..2.2019 

Lyžiarske stre-

disko Veľká 

Rača Oščadni-

ca 

Mgr.Roman Ondruška 

Mgr.Slavomír Švancár, 

Mgr.Dominika Vanáko-

vá +   inštruktori lyžo-

vania a snowboardingu. 

Lyžiarsky výchovno – výcviko-

vý kurz za účasti žiakov z I.C, 

I.D, I.E 4 – ročného štúdia 

a Tercia A 8 – ročného štúdia. 

Študenti boli rozdelení do sku-

pín podľa výkonnosti a pod 

vedením inštruktorov sa zdoko-

naľovali v carvingovom lyžo-

vaní. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

Plavecky výcvik 
11.3. – 15.3. 

2019 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr.Dominika Vanáko-

vá 

Mgr.Slavomír Švancár 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Plavecky výcvik za účasti žia-

kov II.C, II.D, II.E, Sx.A sa 

uskutočnil na Mestskej plavárni 

v Čadci.  Pod vedením inštruk-

torov sa zdokonaľovali 

v plaveckých spôsoboch kraul, 

znak a prsia. 

Vyhodnotenie 

súťaže Olympijská  

škola roka 

10.4.2019 Mgr. Lenka Kašáriková 

1.miesto SŠ 

Olympijský klub Kysuce vyhla-

suje najúspešnejšiu školu 

v účasti a v umiestnení 

v jednotlivých športových súťa-

žiach v rámci okresu Čadca 

 Volejbal 17.4.2019 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr.Dominika Vanáko-

vá 

 

rozlúčkový volejbalový turnaj 

maturantov proti pedagógom 

a rodičom 

Plavecky výcvik 
20.5. – 24.5. 

2019 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr.Dominika Vanáko-

vá 

Mgr.Slavomír Švancár 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Plavecky výcvik za účasti žia-

kov II.F, II.G sa uskutočnil na 

Mestskej plavárni v Čadci 

a aquaparku Tatralandia.  Pod 

vedením inštruktorov sa zdoko-

naľovali v plaveckých spôso-

boch kraul, znak a prsia. 

Kurz na ochranu 

života a zdravia 

27.5. – 29.5. 

2019 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr.Dominika Vanáko-

vá 

Mgr. Slavomír Švancár, 

Mgr. Lenka Kašáriková 

 

Kurzu sa zúčastnili študenti 

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

Sp.A. Dôraz sa kládol na zdra-

votnú prípravu a pohyb a pobyt 

v prírode. 

Účelové cvičenie 30.5.2019 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr.DominikaVanáková 

Mgr. Slavomír Švancár, 

Mgr. Lenka Kašáriková 

 

Účelového cvičenia sa zúčastni-

li triedy:  Pr.A, Se.A, Te.A, 

Kr.A. Žiaci absolvovali turisti-

ku v prírodnom prostredí 

v okolí Čadce. Oboznámili sa 

so základmi zdravotnej prípra-

vy, topografie, orientácie v lese, 

civilnej ochrany a pohybu 

a pobytu v prírodnom prostredí. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

Účelové cvičenie 31.5.2019 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr.DominikaVanáková 

Mgr. Slavomír Švancár, 

Mgr. Lenka Kašáriková 

 

Účelového cvičenia sa zúčastni-

li triedy:  I.C, I.D, I.E, II.C II.D, 

II.E, Kv.A, Sx.A. Žiaci absol-

vovali turistiku v prírodnom 

prostredí v okolí Čadce. Oboz-

námili sa so základmi zdravot-

nej prípravy, topografie, orien-

tácie v lese, civilnej ochrany 

a pohybu a pobytu v prírodnom 

prostredí. 

Olympijský Deň 

detí 
3.6.2019 

Mgr. Lenka Kašáriková, 

Mgr.Roman Ondruška 

športový deň žiakov Pr.A, Se.A, 

Te.A, Kr.A 

Noc v škole 14.6.2019 Mgr.Roman Ondruška 

Športové aktivity – florbal, bas-

ketbal , futsal vo veľkej teloc-

vični školy v nočných hodinách 

00: 00 – 03:00 hod 

 

Plán práce PK TSV sa plnil priebežne a podľa aktuálnych požiadaviek vedenia školy.  Ne-

podarilo sa nám zúčastniť sa okresného kola v atletike žiakov ZŠ pre kolíziu termínov. Silový 5-boj 

študentov SŠ - nepodarilo sa usporiadať okresné kolo, ale v budúcom školskom roku sa črtá skupina 

žiakov, ktorých tento šport zaujal. Neuskutočnili sa školské turnaje v basketbale, futsale a stolnom 

tenise, a to z dôvodu rekonštrukcie podlahy vo veľkej športovej telocvični školy.   

 Športové podujatia plánujeme organizovať aj v budúcom školskom roku, pretože pohybové 

aktivity sú prioritou vo výchovno - vzdelávacom procese našej školy.  Členovia PK TSV sa stretá-

vali pravidelne podľa naplánovaných zasadnutí a priebežne podľa aktuálnych potrieb vedenia školy 

a žiakov.Uplatňuje sa diskusia, žiaci majú možnosť vyjadriť svoj názor - na všetkých hodinách sa 

za dobré výkony, ale aj snahu, používajú pochvaly, známky. Hoci je práca na hodinách dobre zor-

ganizovaná, nie všetci študenti na každej hodine sústredene pracujú, rezervy sú v disciplíne jednot-

livých študentov, pravidlá pre triedy sú jasné, v triedach sú väčšinou dobré vzťahy, učiteľ je príkla-

dom, podporuje spoluprácu žiakov.  Učitelia vytvárajú priaznivú klímu, všímajú si potreby študen-

tov, učiteľ je ochotný študentom pomôcť a prispieva k zvýšeniu ich sebavedomia - zvýšená pozor-

nosť sa venuje menej športovo nadaným žiakom a žiakom z málo podnetného športového prostre-

dia. 

Účasť členov PK na vzdelávacích podujatiach 

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

mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mnohí pedagógovia školy zúčastnili rôz-

nych foriem vzdelávania podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania Gymnázia Jozefa Miloslava Hur-

bana v Čadci na školský rok 2018/2019 (viď bod h správy). 
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Formy samokontroly  

Základom každodennej výmeny skúseností a pomoci nielen medzi skúsenejšími a začínajú-

cimi vyučujúcimi, ale celkovo medzi vyučujúcimi navzájom, sú hospitácie a to nielen hospitácie 

uvádzajúcich pedagógov, vedenia školy a vedúcich PK, ale aj kolegov navzájom. Viedlo ich k tomu 

zavádzanie nových výchovno-vzdelávacích metód a pomôcok. Najmä vzájomné hospitácie 

v jazykovom laboratóriu, či v multimediálnej učebni tvorili základ získavania nových kompetencií.  

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 vzá-

jomnú 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 Pedagogicko-

organizačnými pokynmi na školský rok 2018/2019 zameraná na úroveň rozvíjania kľúčových kom-

petencií 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 vzdeláva-

nia, ale aj pri organizovaní školských a mimoškolských akcií.  

Jednotlivé PK navzájom spolupracovali v rámci medzipredmetových vzťahov, pri realizácii 

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).  

V priebehu školského roka mnohí učitelia z jednotlivých PK reprezentovali školu ako pred-

sedovia alebo členovia odborných komisií v rôznych okresných a krajských súťažiach a na konci 

školského roka – už tradične - ako členovia alebo predsedovia predmetových či školských maturit-

ných komisií. Vzájomná výmena skúseností viedla k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu. 

 

Práca koordinátorov 

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

návajú špecializované činnosti.  
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V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných za-

mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., kto-

rou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kate-

górie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a s Vyhláškou MŠ SR č. 445/ 2009 

Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, pracovali v škole koordinátori pre uvedené činnosti a podujatia, či súťaže. 

Výchovná poradkyňa 

Výchovná poradkyňa RNDr. Mária Rovňaníková plnila úlohy v súlade s plánom práce, vy-

pracovanom na začiatku školského roka, ktorý vychádza z napĺňania ŠkVP Gymnázia Jozefa Mi-

loslava Hurbana v Čadci, ŠVP a odporúčaní POP 2018/2019. Monitorovala žiakov s problémami vo 

výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti, žiakom a ich rodičom sprostredkovávala psychologické 

a odborné služby. Spolupracovala s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi 

a koordinátorom prevencie a tiež s odbornými zamestnancami CPPPaP a ÚPSVaR v Čadci.  

Informovala a pomáhala žiakom pri voľbe štúdia a povolania, pri práci využívala „Portál 

VŠ“, Newsletter pre maturantov od SCIO,  Bulletin SAIA – informačný mesačník o štúdiu 

v zahraničí a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelania a vedy. Spolupracovala s mnohými vy-

sokými školami, umožnila zrealizovať prezentácie ich študijných odborov za účelom usmernenia 

žiakov pri profesijnej orientácii a výbere povolania. Maturantom poskytla informácie 

o dobrovoľníctve a o programe „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu“, ako možnostiach zís-

kania nových zručností, kompetencií a skúseností pre výber povolania  a ďalšieho študijného zame-

rania. Tiež informovala žiakov a ich rodičov o národnom projekte MPSVaR „Prognóza vývoja na 

trhu práce v SR“. 

V nadväznosti na POP pre šk. r. 2018/2019 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 

v spolupráci s koordinátorom prevencie zorganizovala preventívne aktivity pre žiakov tercie, kvarty 

a 1. ročníka, zamerané na ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi. Pre maturantov zreali-

zovala besedu s odborníkmi o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádza-

ním a otrockou prácou.  

Podieľala sa na zviditeľňovaní školy v regióne (DOD, EXPO KARIÉRA v Čadci, Rada ro-

dičov pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci) 

Viedla potrebnú dokumentáciu, zverejňovala informácie výchovného poradcu na nástenke, 

webovej stránke a EDUPAGE školy.  
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Náplň triednických 

hodín 

priebežne 

v septembri 2018 

VP, žiaci 1. Roční-

ka, Pr. A 

informácie o VP na škole 

a o možnosti využitia jeho služieb 

Informácie 

o možnostiach náv-

števy veľtrhu 

september 2018 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 

informácie o veľtrhu pomaturit-

ného vzdelávania v Bratislave  

a v Nitre 

Informácie 

o možnostiach tes-

tovania vedomostí 

september 2018 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 

informácie o NPS a SCIO testo-

vaní 

Vypracovanie ana-

lýzy umiestnenia 

maturantov 

Priebežne  

v septembri 2018 

VP a triedni učitelia 

absolventov 

vypracovanie analýzy umiestne-

nia maturantov na VŠ za akade-

mický rok 2018/2019 

Porada riaditeľov 

SŠ a VP 
25. 9. 2018 

VP, riaditeľka ško-

ly 

účasť na porade riaditeľov SŠ 

a VP základných škôl 

Dobrovoľníctvo, 

„Medzinárodná 

cena vojvodu 

z Edinburgu“ 

9. 10. 2018 VP, maturanti 

V rámci profesionálnej orientácie 

informácie  maturantom 

o dobrovoľníctve a o programe 

„Medzinárodná cena vojvodu 

z Edinburgu“ 

Profesionálna 

orientácia 
11. 10. 2018 Žiaci BS prezentácia zahraničného štúdia 

Prezentácia VŠ 11. 10. 2018 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 

prezentácia VŠB – katedra tele-

komunikačnej techniky 

Prezentácia VŠ 06. 11. 2018 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 

prezentácia Metropolitnej Uni-

verzity v Prahe 

Rada rodičov 20. 11. 2018 Výchovný poradca 
prezentácia práce VP na Rade 

rodičov 

Profesionálna 

orientácia 

priebežne 

v novembri 

a decembri 2018 

VP, žiaci 2., 3. roč., 

Sx.A a Sp.A 

besedy o možnostiach štúdia po 

maturite, výber voliteľných 

predmetov 

Administrácia pri-

hlášok na vysoké 

školy 

priebežne 

v novembri 2018 

VP, žiaci maturit-

ného ročníka 

Ako vyplniť prihlášku na VŠ 

umeleckého zamerania. 

Seminár 27. 11. 2018 Výchovný poradca 
 „Uplatnenie absolventov na trhu 

práce“ 

Monitoring adap-

tačných, výchov-

ných 

a vzdelávacích 

problémov a ich 

riešenie 

Priebežne Výchovný poradca 

Riešenie aktuálnych problémov 

žiakov, konzultácia s triednymi 

učiteľmi a rodičmi žiakov 

Prezentácia VŠ 29. 11. 2018 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 
prezentácia EkF VŠB v Ostrave 

Pracovné stretnutie 

v CPPPaP 
3.12. 2018 Výchovný poradca 

pracovné stretnutie psychológov 

škôl 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Pracovné stretnutie 

v CPPPaP 
5.12. 2018 Výchovný poradca 

metodické stretnutie „Kyberšika-

na“ 

Preventívna aktivita 11. 12. 2018 VP, žiaci Sp. A 

preventívna aktivita k užívaniu 

alkoholu a tabaku a odvykaniu od 

nich 

Vianočné trhy 20. 12. 2018 VP, žiaci Sp. A 
vianočné trhy –varenie vianočné-

ho punču, výroba suvenírov 

Administrácia pri-

hlášok na vysoké 

školy 

priebežne 

v januári 2019 

VP, žiaci maturit-

ného ročníka 

na triednických hodinách 

a s využitím EDUPAGE školy - 

ako vyplniť prihlášku a e-

prihlášku na VŠ 

Prezentácia VŠ 28. 1. 2019 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 
Prezentácia PEDAS ŽU v Žiline 

Prezentácia VŠ 30. 1. 2019 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 

prezentácia EkF UMB v Banskej 

Bystrici 

Prezentácia VŠ 4. 2. 2019 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 
prezentácia MU v Brne 

Konzultácie 

k prihláškam na VŠ 
priebežne 

VP, žiaci  maturit-

ného ročníka 

pomoc maturantom pri vypĺňaní 

prihlášok a pri výbere štúdia 

Deň otvorených 

dverí 
5. 2. 2019 

VP, žiaci 9. a 5. 

ročníka ZŠ a ich 

rodičia so záujmom 

o gymnaziálne štú-

dium a následne 

štúdium na VŠ 

prezentácia našej školy pre žia-

kov 9. a 5. ročníka ZŠ a ich rodi-

čov 

EXPO KARIÉRA 

2019  
12. 2. 2019 VP, vedenie školy 

prezentácia študijných odborov 

poskytovaných našou školou žia-

kom 9. a 5. ročníka ZŠ  

Profesionálna 

orientácia žiakov 2. 

a 3. ročníka, výber 

voliteľných pred-

metov 

priebežne 
VP, žiaci 2. a 3. 

Ročníka 

pomoc pri výbere voliteľných 

predmetov 

Prezentácia VŠ 11. 3. 2019 VP, maturanti prezentácia MTF STU 

Preventívna aktivita 12. - 13. 2019 

VP, koordinátor 

prevencie, Te. A, 

Kr. A, žiaci 1. Roč-

níka 

preventívna aktivita „Rovesnícke 

násilie“ 

Prezentácia VŠ 18. 3. 2019 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 

prezentácia geografických odbo-

rov VŠB TU v Ostrave 

Prezentácia VŠ 19. 3. 2019 
VP, žiaci maturit-

ného ročníka 
prezentácia Paneurópskej VŠ 

ERASMUS  19. 3. 2019 Výchovný poradca 

Pracovná porada  v CPPPaP „za-

hraničná mobilita a jej miesto 

v kariérovom vývine žiaka“ 

ERASMUS 19. 3. 2019 

VP, zástupca riadi-

teľky školy pre BS, 

žiaci 4. ročníka BS 

ERASMUS, zahraničná mobilita 

a jej miesto v kariérovom vývine 

žiakov 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Masterclasses  03. 04. 2019 

VP, PK fyziky, 

žiaci 3. ročníka 

a Sp. A 

propagácia prírodovedných 

predmetov v rámci profesionálnej 

orientácie 

Rada rodičov 29. 4. 2019 VP, Rada rodičov 
informácie o činnosti a úlohách 

VP na škole 

Účinky nelegálnych 

a dopingových lá-

tok 

14. 5. 2019 VP, žiaci II. G 

preventívna aktivita o škodlivých 

a vedľajších účinkoch nelegál-

nych a dopingových látok 

Monitorovanie vý-

chovných 

a vzdelávacích 

problémov žiakov 

a ich riešenie 

priebežne Výchovný poradca 

riešenie aktuálnych problémov 

žiakov, konzultácia s triednymi 

učiteľmi a rodičmi žiakov 

Profesionálna 

orientácia 
4. 6. 2019 Výchovný poradca 

neformálna beseda v triedach 1. 

a 2. ročníka o možnostiach štúdia 

na VŠ (s absolventom Gymnázia) 

Profesionálna 

orientácia 
10. 6.2019 

VP, PK OBN, žiaci 

Sp. A 

Beseda s pracovníčkou ÚPSVaR 

v Čadci „Kam po skončení štúdia 

na SŠ?“ 

Profesionálna 

orientácia 
17. 6. 2019 Výchovný poradca 

Informovanie žiakov a ich rodi-

čov o národnom projekte 

MPSVaR „Prognóza vývoja na 

trhu práce v SR“ 

 

Koordinátor informatizácie 

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

vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných metód s využitím IKT vo výchovno-

vzdelávacom procese.  

Úlohou koordinátora informatizácie bola tiež pomoc vyučujúcim, žiakom a vedeniu školy 

s úlohami, ktorých splnenie vyžadovalo zapojenie informačných technológií. Počas celého školské-

ho roka úzko spolupracoval s expertom IT akadémie na príprave, začatí a priebehu implementácie 

moderných vyučovacích metód a overovaní metodík z predmetov biológia, chémia, fyzika, informa-

tika, geografia a matematika. V rámci spomenutého projektu spolupracoval na zorganizovaní 

a realizácii certifikačného testovania žiakov na získanie certifikátu ECDL, ktoré bolo 20. a 21. mar-

ca 2019. Realizátorom testovania bolo Školské výpočtové stredisko v Liptovskom Mikuláši.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

Používanie elektronickej triednej knihy: 

- príprava tabletov pre nových vyučujúcich, prípadne vlastných zariadení zo strany vyučujú-

cich a riešenie technických problémov spojených s používaním Edupage (september 2018 – 

jún 2019), 
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- administrácia technických aspektov systému EduPage – manažment nastavení, zálohy a syn-

chronizácia rozvrhu (september 2018 – jún 2019). 

Pomoc pri realizácii projektu „IT akadémia“ (september 2018 – jún 2019). 

Ponuka prístupu k  G Suite for Education a Office365 vo vyučovaní a komunikácii medzi učiteľmi 

a žiakmi (september 2018 – jún 2019). 

 

Pomoc vyučujúcim informatiky pri organizácii školských kôl IKT súťaží (september 2018 – jún 

2019) 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

projekt „IT akadé-

mia“ 

september 

2018 – jún 

2019 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexan-

der Kubáni 

a zapojení vyučujú-

ci 

pomoc pri realizácií aktivít 

a metodík overovaných v rámci 

projektu „IT akadémia“ 

EduPage  

september 

2018 – jún 

2019 

Ing. Alexander Ku-

báni 

riešenie technických problé-

mov a nastavení aplikácie EduPage 

Školenia pre Edu-

Page 

september 

2018 – jún 

2019 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexan-

der Kubáni 

pomoc s prípravou školení vyuču-

júcich 

Autentifikačné úda-

je 

september 

2018 – jún 

2019 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexan-

der Kubáni 

priebežná distribúcia autentifikač-

ných údajov pre žiakov a rodičov 

Správa účtov G 

Suite for Education, 

Office365 a LMS 

Moodle 

september 

2018 – jún 

2019 

Ing. Alexander Ku-

báni 

správa účtov G Suite, Office365 

a LMS Moodle – G Suite účty pre 

vyučujúcich (použité pri registrácii 

tabletov) a žiakov (podľa záujmu) 

IT Fitness Test máj – jún 2019 

Ing. Alexander Ku-

báni, vyučujúci 

informatiky 

zapojenie žiakov do testu IT gra-

motnosti 

ZENIT 

v programovaní, 

kategória Web a 

Grafik 

 

Ing. Alexander Ku-

báni, Marián Li-

gocký, Tomáš Trlí-

ček -IV.G 

Marián Ligocký – 2. miesto na ce-

loslovenskom kole; Tomáš Trlíček 

– 4. miesto na celoslovenskom kole 

aSc Rozvrhy  

September 

2018 – jún 

2019 

Ing. Alexander Ku-

báni, Mgr. Vlasta 

Slaziníková, Mgr. 

Ivana Zemiaková 

prenos údajov rozvrhu do programu 

aSc Rozvrhy a ich synchronizácia 

so systémom EduPage 

Prijímacie skúšky 
marec – máj 

2019 

Ing. Alexander Ku-

báni, Mgr. Ľubica 

Serafínová 

pomoc s inštaláciou SVŠ PS, jeho 

konfiguráciou, nastavením kritérií 

a spracovaním výsledkov prijíma-

cích skúšok pre päťročné bilingvál-

ne, štvorročné a osemročné štúdium 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

RIAM - Office 365 

September 

2018 – február 

2019 

Ing. Alexander Ku-

báni 

distribúcia tokenov pre záujemcov 

(žiaci, učitelia) o prístup do systé-

mu RIAM a pomoc so získaním 

licencie pre Office 365 

ECDL – príprava 

a testovanie žiakov 

príprava – do 

marca 2019; 

testovanie – 

20. a 21. marca 

2019 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexan-

der Kubáni 

príprava žiakov a pomoc pri reali-

zácii certifikačného testovania 

ECDL zo 4 modulov 

IT akadémia – 

vzdelávanie „Šká-

lovanie počítačo-

vých sietí“ 

8. feburár 2019 

– 21. jún 2019 

Ing. Alexander Ku-

báni 

inovačné vzdelávanie zamerané 

na rozšírenie a prehĺbenie znalostí 

a zručností pri návrhu, inštalácii 

a údržbe sietí LAN; vzdelávanie 

umožňuje získanie certifikátu „Ne-

tacad inštruktor“ 

 

Opakuje sa situácia z predchádzajúcich rokov - mnoho aktivít, menovite intenzívnejšie vyu-

žívanie cloudových služieb (Office 365, G Suite for Education, ale aj iné) viazne na pomalom pri-

pojení školy na Internet. Pre kvalitatívny posun bude potrebné zabezpečiť rádovo rýchlejšie pripo-

jenie s vhodnejším pomerom medzi downloadom a uploadom – aktuálna rýchlosť sťahovania 20 

Mbps a nahrávania 2 Mbps je absolútne nevyhovujúca. Situácia by sa pravdepodobne mala zlepšiť 

na jeseň roku 2019 zriadením nového pripojenia zabezpečeného zo strany Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu a prevádzkovaného spoločnosťou Swan, a.s. – podľa prísľubu by mali byť 

rýchlosti 400 Mbps/20 Mbps.  

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí Mgr. Beáta Chmurová pracovala počas celé-

ho školského roku podľa plánu práce na šk. rok 2018/2019, pričom  bol otvorený i novým výzvam 

a projektom, ktoré sa objavili až v priebehu školského roka. Veľmi dôležitá je úzka spolupráca 

s ďalšími koordinátormi (napr. koordinátor charitatívnej činnosti, resp. koordinátor pre ľudské prá-

va), výchovnou poradkyňou  a vedúcimi  PK, ktorí majú vo svojich plánoch práce taktiež problema-

tiku drogových a iných závislostí.          

 Počas celého školského roka sme realizovali aktivity a úlohy vyplývajúce predovšetkým zo 

Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020, 

z Národného programu boja proti drogám a šikanovaniu na školách a z Akčného plánu Koncepcie 

kybernetickej bezpečnosti v SR na roky 2015 – 2020.   

V súlade s POP pre školský rok 2018/2019 sa vyučujúca etickej výchovy Mgr. Beáta Chmu-

rová 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 situá-

cií. 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 mesiaci jún 
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sprostredkovala koordinátorka i besedu s pracovníčkou CPPPaP o bezpečnom fungovaní na sociál-

nych sieťach.    

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 základ-

nými 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: 

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

roku 2018/2019 v spolupráci s inštitúciami a organizáciami, ktoré zabezpečujú prevenciu drogo-

vých závislostí (Mestská polícia a Policajný zbor v Čadci, CPPPaP v Čadci i v Žiline, Úrad verej-

ného zdravotníctva...). V tomto školskom roku nezavítal do Čadce Protidrogový vlak – REVOLU-

TION TRAIN, no mal by sa objaviť opäť v novembri. Kvôli zmyslu celého projektu, pútavému 

prevedeniu i úspechu u žiakov, ho určite opäť navštívime. Naproti tomu sme v školskom roku zrea-

lizovali   projekty a akcie, ktoré neboli vopred naplánované, čím sme reagovali na aktuálne ponuky 

a potreby školy. 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

„Komplexná podpo-

ra pri prevencii ne-

návisti 

a extrémizmu na ZŠ 

a SŠ“ 

(CPPPaP Žilina) 

10. 10. 2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Kvarta A 

workshop na tému demokratických 

hodnôt a extrémizmu 

Lektor zaujímavým spôsob priblížil 

žiakom aktuálnu problematiku 

a žiaci prostredníctvom skupinovej 

práce tiež aktívne spolupracovali 

„Nebuď otrok drog 

5“  

(projekt TASR) 

október 

2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Sexta A, Kvarta A 

Žiaci ETV 

vedomostný online kvíz, zameraný 

na predchádzanie užívania návyko-

vých látok a na informovanosť 

o rizikách ich užívania 

„The Dark Trip“ 

(MsP Čadca) 
6. 11. 2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Tercia A, Kvarta 

A a Kvinta A 

autobiografické divadelné predstave-

nie, divadlo jedného herca, autentic-

ký príbeh o tom, ako sa dostal 

k drogám až po pád na úplné dno 

„Nemusíš to zažiť“ 

(MsP CA) 
6. 11. 2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Kvarta A a Kvinta A 

inovatívny projekt Živých knižníc – 

otvorená diskusia s vyliečenými 

mladými narkomanmi z resocializač- 

ného zariadenia Provital 

Červené stužky 

(kampaň) 

November - 

1. 12.2018 

Mgr. Anna Krellová,  

(hodiny NBV) 

Mgr. Milan Zeman 

Žiaci 1. a 2. ročníka 

rozdávanie červených stužiek na 

podporu ľudí trpiacich touto choro-

bou, prednášky o HIV/AIDS, 

dokument „In your face“, 

projekty o HIV/AIDS a ich vystave-

nie v aule školy 

„Bezpečnosť na 

internete“ 

(MsP CA) 

14. 12. 2018 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

IV. G 

workshop v anglickom jazyku 

o bezpečnom internete, ale i jeho 

 možných nástrahách 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Jeden svet  

(OZ Človek 

v ohrození -  Ky-

sucká  knižnica CA) 

február 2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Žiaci ETV 

dokumenty v rámci regionálneho 

festivalu medzinárodného filmu na 

témy porušovanie ľudských práv,  

ohrozenia ľudských životov po ži-

velných katastrofách a v krajinách 

zmietaných vojnovými konfliktami 

Šikanovanie  marec 2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

RNDr. Mária Rov-

ňaníková 

Tercia A, 1. ročník 

premietanie filmov na témy šikano-

vania a kyberšikanovania  

(„Obyčajná tvár“ , „Nepriatelia“) 

„Kyberšikanovanie 

a bezpečné fungo-

vanie na sociálnych 

sieťach“ 

(CPPPaP Čadca) 

7. 6. 2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

PaedDr. Anna Zel-

jenková 

Príma A 

beseda spojená s aktivitami na témy 

nástrah na sociálnych sieťach, dô-

sledky nesprávneho používania in-

ternetu 

„Syntetické drogy 

a ich nástrahy“ 

(MsP CA,  

Úrad verejného 

zdravotníctva) 

13. 6. 2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Kvarta A, Kvinta A 

prednáška spojená s diskusiou na 

tému užívania syntetických drog, ich 

negatívne vplyvy na organizmus 

i trestnoprávne následky ich užíva-

nia, príp. distribúcie. 

 

Problematika prevencie drogových závislostí má v pláne práce našej školy dôležité miesto. 

V ďalšom školskom roku bude koordinátor pokračovať v už osvedčených aktivitách, ale chce tiež 

nadviazať spoluprácu s ďalšími inštitúciami pre skvalitnenie svojej práce, prípadne reagovať na 

aktuálne výzvy programov alebo projektov. 

 

Koordinátor environmentálnej výchovy 

Plán práce koordinátorky environmentálnej výchovy Mgr. Zuzany Gunčagovej sa v šk. roku 

2018/2019 zameral na uplatňovanie globálnych súvislostí v obsahu vzdelávania. Globálne vzdelá-

vanie sme posilňovali prostredníctvom diskusií a projektovej činnosť žiakov.  

V uplynulom školskom roku sme sa zapojili do projektov a súťaží v spolupráci s organizáci-

ou pôsobiacou v oblasti environmentálnej výchovy (SAŽP), pod záštitou ktorej bol vyhlásený 3. 

ročník súťaže Tatranskí rytieri s témou „Zero waste“. Jej cieľom bolo vytvoriť reálne diela 

z odpadového materiálu, ktoré by škole slúžili aspoň dva roky. Rozhodli sme sa pre vtáčie kŕmidlá 

vyrobené prevažne z plastu, ktoré sme rozvešali v okolí školy.   

Žiaci sekundy A sa pod vedením Mgr. Miroslavy Mravcovej zapojili do 24. ročníka  výtvar-

nej súťaže Zelený svet s názvom „Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme“. Nakreslili 

pekné diela odzrkadľujúce ich vnímanie znečistenia vzduchu a potrebu jeho ochrany.    

Naším zámerom bolo tiež budovať u žiakov postoje a návyky správneho separovania odpa-

dov a posilniť ich povedomie v oblasti ochrany životnému prostredia. V školskom roku 2018/2019 
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na našej škole prebiehal projekt „Triedim, triediš, triedime“. V rámci projektu škola zakúpila 30 

trojdielnych sad košov na separovaný odpad (plasty, papier, sklo), ktoré boli umiestnené do všet-

kých kmeňových tried. Žiaci tak boli dennodenne vedení k separovaniu odpadu v školskom pro-

stredí.    

Svetový deň vody sme si pripomenuli prostredníctvom workshopu žiakov IV.F s názvom 

„Voda je magická“. Žiakom našej školy odprezentovali sériu zaujímavých pokusov s vodou, ktoré 

si mohli aj sami vyskúšať. Následne na hodinách chémie pod vedením Ing. Evy Körmendyovej 

PhD. realizovali chemickú pitvu vody. Pod vedením Mgr. Gabriely Chalupkovej žiaci Kr. 

A vytvorili stánok s pitnou vodou ponúkanou ako občerstvenie.    

V rámci osláv svetového Dňa Zeme sme spolu so žiakmi III.C  a Mgr. Dušanom Babušíkom 

vyčistili okolie školy v osadách u Buty, u Krkošky a Zákopeckú cestu. Prírode sme tak dali, aspoň 

nachvíľu, nové čisté šaty.     

Ako každoročne na našej škole prebiehal zber papiera a starých batérií. Výmenou za starý 

papier sme získali toaletné potreby pre školu.   

Žiaci sa aj v tomto školskom roku dobrovoľne zapojili do celosvetového vzdelávacieho pro-

gramu vojvodu z Edinburghu pod záštitou organizácie DofE, a to pod vedením projektovej koordi-

nátorky Mgr. Michaly Patykovej v spolupráci s PaedDr. Annou Zeljenkovou.   

Pozornosť sme venovali aj zaradeniu tém UNESCO do vyučovacieho procesu s cieľom 

spoznávania jeho pamiatok prostredníctvom projektovej činnosti žiakov a premietaním krátkych 

filmov alebo youtube videí.  Podporovali sme finančnú gramotnosť žiakov a boj proti extrémizmu, 

žiakov sme viedli k rasovej, národnostnej a náboženskej tolerancii. Na hodinách náuky 

o spoločnosti, náboženstva a umenia a kultúry, sa nám vytváral priestor na diskusie a triedne bese-

dy, kde žiaci mohli vyjadrovať svoj postoj na dané problematiky.       

Čitateľskú gramotnosť žiakov sme rozvíjali ich prácou s dostupnou literatúrou pri tvorbe 

projektov. Pripomínali sme si významné svetové a medzinárodné dni.    

Žiakov sme viedli k sebaúcte a starostlivosti o vlastné telo a zdravie, oboznámili sme ich so 

zdravým stravovaním a potrebou pravidelnej telesnej aktivity a cvičenia, najmä v spolupráci s PK 

TSV a cudzích jazykov.         

Využitím IT technológií na vyučovacích hodinách sme rozvíjali IT gramotnosť žiakov. 

Všetky spomínané splnené ciele sme dosiahli spoluprácou s predmetovými komisiami našej školy 

(slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, náuka o spoločnosti, výtvarná výchova, umenie 

a kultúra, chémia, geografia, informatika, telesné výchova atď.). 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, 

miesto rea-

lizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Ekologická súťaž - Tat-

ranskí rytieri (3. ročník) 

s názvom:  

„Zero Waste“ alebo 

tvorme čo najmenej od-

padu 

• organizátor - 

Essence 

communications 

• možná výhra - 

triedny výlet s 

ubytovaním, stra-

vou a lístkami na 

vlek / lanovku 

september 

2018 - 

jún 2019 

Mgr. Zuzana Gun-

čagová  

(III. F) 

Projekt zahŕňa: 

• tvorbu reálneho diela -

objektu vytvoreného pre-

važne z odpadu, ktorý bu-

de slúžiť triede/škole naj-

menej 2 roky = VTÁČIE 

KRMITKA 

• realizáciu eko-hliadky 

s cieľom zlepšiť životné 

prostredie = ČISTENIE 

AREÁLU ŠKOLY 

Cieľ: 

• podnietiť mladú generáciu 

k inovatívnym myšlien-

kam a ochrane prírody 

Projekt - „Triedim, trie-

diš, triedime“ 

• triedenie troch 

najčastejšie sa 

vyskytujúcich 

materiálov 

s využitím  sepa-

račných nádob 

(papier, plast, 

sklo) 

 

september 

2018 - 

jún 2019 

Mgr. Zuzana Gun-

čagová (koordiná-

torka ENV); Mgr. 

Michala Patyková 

(projektová koordi-

nátorka); všetci 

učitelia a žiaci  

Projekt zahŕňa: 

• nákup separačných nádob 

Ecobin (3x 30l) na triede-

ný odpad do kmeňových 

tried našej školy (30 ks) 

Cieľ: 

• vybudovanie pozitívnych 

postojov/návykov 

u žiakov v oblasti separo-

vania odpadov 

• šetrenie prír. zdrojov 

• skrášlenie prostredia školy 

Zber papiera 

• vykupujúci: P&P 

import s.r.o. 

október 

2018 

Mgr. Zuzana Gun-

čagová;  

všetci žiaci 

a učitelia 

 

zber a príprava balíkov starého 

papiera a jeho výmena za toaletné 

potreby pre školu (385 kg). 

Svetový deň vody - Pro-

jekt s názvom „Voda je 

magická “ 

 

22. marec 

2019 

Mgr. Zuzana Gun-

čagová, Ing. Eva 

Körmendyová 

PhD. , Mgr. Gab-

riela Chalupková 

IV.F, Kr.A 

 

workshop sérií zaujímavých po-

kusov s vodou + chemická pitva 

vody v školskom laboratóriu. 

tvorba stánku s pitnou vodou po-

núkanou ako občerstvenie pre 

žiakov a učiteľov 

Svetový deň Zeme  

 

22. apríl 

2019 

Mgr. Zuzana Gun-

čagová;  

Mgr. Dušan Babu-

šík; Mgr. Milan 

Zeman, III.C, Sp.A 

čistenie areálu školy a jej okoli-

tých častí - Osada u Buty, Osada 

u Krkošky, Zákopecká cesta. 
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názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, 

miesto rea-

lizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Výtvarná súťaž - Zelený 

svet (24. ročník) 

s názvom: „Vzduch, kto-

rý dýchame, ovzdušie v 

ktorom žijeme“ 

• vyhlasovatelia -

Ministerstvo ži-

votného prostre-

dia SR 

• garant - SAŽP 

jún 2019 

Mgr. Miroslava 

Mravcová; 

(Sekunda A)  

 

Súťaž zahŕňa: 

• tvorbu umeleckých diel - 

kresbu, maľbu, grafiku, 

kombinované techniky 

Cieľ: 

• vyjadriť postoj žiakov k 

stavu ovzdušia, k jeho vý-

znamu pre náš život a ku 

krokom, ktoré môžu zvrá-

tiť jeho nepriaznivý stav 

Zber starých batérií 

september  

2018 - 

jún 2019 

 

Mgr. Zuzana Gun-

čagová, 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

(všetci žiaci) 

zber opotrebovaných batérií do 

špeciálneho eko-koša. 

 

Projektová činnosť žia-

kov na tému: „Významné 

svetové a medzinárodné 

dni“ (napr. Deň zvie-

rat/ozónovej vrstvy/bez 

fajčenia) 

september 

2018 - 

jún 2019 

 

Mgr. Zuzana Gun-

čagová  

(II.G, III.F,G, 

IV.F,G) 

Mgr. Zuzana Stra-

ková (Te.A); 

Mgr. Zuzana Gjab-

lová (Kv.A) 

pripomínanie si svetových 

a medzinárodných dní pomocou 

projektovej činnosti, zlepšenie 

schopnosi žiakov spracovávať 

dostupné informácie, upevňovanie 

prezentačných schopností žiakov  

 

Starostlivosť o izbové 

rastliny 

september 

2018 - 

jún 2019 

učitelia biológie 
zalievanie kvetov a starostlivosť 

o ne  

Koordinátor multikultúrnej výchovy a ľudských práv 

Koordinátorka multikultúrnej výchovy a ľudských práv, Mgr. Zuzana Gavlasová, sa v spo-

lupráci s PK OBN pravidelne venuje problematike šírenia a prevencie extrémizmu, násilia, xenofó-

bie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.  

Pri príležitosti 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv sme na našej škole usporia-

dali „Týždeň ľudských práv“. Pripravili sme niekoľko sprievodných aktivít napr. workshop na tému 

„Extrémizmus“, besedu s Amnesty International, prezentácie študentov, tvorbu projektov, skupino-

vé práce, tajničky, simulovaný súdny proces, krátke scénky, či  3-dňový „Maratón písania listov“ s 

cieľom spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov jednotli-

vých krajín a upovedomiť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí (Geraldine Chacón, 

Marielle Franco, Vitalina Koval, Nonhle Mbuthuma a Atena Daemi).  

Medzi ďalšie úspešné aktivity  patrí  už tradične modelové zasadnutie  ČadMUN. V tomto 

školskom roku žiaci našej školy spolu so žiakmi gymnázií s českým a poľským jazykom v Českom 

Tĕšíne diskutovali na tému „The future of sustainability“. Environmentálna kríza 

a priamy spôsob, akým urobiť z modrej planéty ekologicky zelenú, boli hlavnými bodmi diskusie. 

V spolupráci s PK DEJ sa podarili uskutočniť exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Školské kolo olym-

piády ľudských práv 
05.12.2018 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Romana Targošová -

V.F 

Lívia Melicherová -

V.F 

víťazka Romana Targošová z V.F 

postúpila na krajské kolo 

„Týždeň ľudských 

práv“ 

10.12. 2018 

– 

14.12.2018 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová  

Mgr. Eva Moskáľo-

vá 

Mgr. Milada Rypá-

ková 

Mgr. Zuzana Gelat-

ková 

celá škola 

sprievodné aktivity:  workshop na 

tému „Extrémizmus“ s pánom P. 

Struhárom, beseda  s Amnesty Inter-

national, prezentácie študentov, 

tvorba projektov, skupinové práce, 

tajničky, simulovaný súdny proces, 

krátke scénky, 3-dňový „Maratón 

písania listov“  

Krajské kolo olym-

piády ľudských práv 

07.02.2019 

Žilina 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Romana Targošová 

V.F 

účasť na krajskom kole bez ďalšieho 

postupu 

Projekt EUROS-

COLA 

27.03. – 

30.03.2019 

Štrasburg 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Mgr. Jana Nečedová 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

výber študentov 

účasť na pracovnom dni  v Európ-

skom parlamente v Štrasburgu 

a spoznávanie histórie a kultúry mes-

ta 

ČadMUN 11.04.2019 
Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

modelové zasadnutie OSN v ANJ za 

účasti žiakov z partnerských škôl 

z Českého Tĕšína; téma: „The futu-

re of sustainability“ 

Súťaž „Mladý Eu-

rópan“ 
11.04.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá 

Adela Nekorancová 

-Sp.A 

Ema Šimčisková -

III.E 

Michaela Tvrdá- 

III.C 

regionálne kolo súťaže s cieľom zvý-

šiť povedomie občianstva Európskej 

Únie medzi žiakmi stredných škôl na 

Slovensku 

Beseda 

s pracovníčkou 

Mestskej polície 

29.04.2019 

Mgr. Zuzana Gelat-

ková 

SPS 3. ročník 

odborná prednáška na tému trestno-

právna zodpovednosť 

Exkurzia do Serede 

07.05.2019 

 

20.06.2019 

Mgr. Katarína Hu-

dáková-SED IV.F,G 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková-Kr.A,Kv. A 

 

exkurzia do bývalého koncentračné-

ho tábora  
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Koordinátor pre Radu žiakov 

Koordinátorka pre Radu žiakov, Mgr. Gabriela Chalupková, pracuje denne so žiakmi. Po-

dieľa sa na plnení ich prianí, pomáha riešiť problémy. Ukazuje ako funguje demokracia v priamom 

prenose. Našou snahou je, aby sa žiaci v škole dobre cítili a mali krásne spomienky nielen na vyu-

čovací proces, ale aj činnosť nie vždy spojenú s vyučovaním.  

Úlohu koordinátora je i  pomáhať pri organizovaní mnohých školských akcií, ktoré sú ne-

odmysliteľnou súčasťou celého školského roka. Cieľom je oslovenie a zapojenie čo najväčšieho 

počtu žiakov.       

Pri realizácii sme vychádzali i z Pedagogicko – organizačných pokynov a zapájali tak žiakov 

do projektov, ktoré podporovali čitateľskú gramotnosť, napr. burza kníh. V boji proti diskriminácii 

sme zaradili mnohé besedy, ale i netradičné akcie, ako bol medzinárodný deň Downovho syndró-

mu. Prostredníctvom dňa vody či zeme sme ukázali, že žiaci nemôžu byť ľahostajní k svoju pro-

strediu. Tým sme rozvíjali environmentálne aktivity žiakov.   

V pláne rady žiakov bolo mnoho akcií, ktoré sa nám podarilo úspešne uskutočniť. Zapojili 

sme sa aj do nových projektov, ktoré neboli súčasťou plánu práce. Medzi také patrili napr. simulo-

vané prezidentské voľby alebo voľby do Európskeho parlamentu. Úspešne sme položili základy 

k exteriérovému vyučovaniu a to vďaka veľkej snahe pani riaditeľky, Mgr. Ingrid Mikovčákovej, 

ktorá pre žiakov zohnala lavičky, ktoré sú nielen peknou, ale praktickou ozdobou školského areálu.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Akreditované vzde-

lávanie žiakov žiac-

kych školských rád 

27.09 – 

29.09.2018 

Mgr.Gabriela Cha-

lupková 

Rebeka Kukučková 

– IV.F  

Pavlína Cingelová – 

IV.F 

Akreditované vzdelávanie žiakov 

žiackych školských rád absolvovali 

členky rady žiakov. Získali mnoho 

podnetov, ktoré využívali počas ce-

lého školského roka.  

„Vystupuj a rozprá-

vaj s istotou“ 
11.10.2018 

Mgr.Gabriela Cha-

lupková 

Peter Laš – Sp. A 

Náplňou tejto aktivity bolo stretnutie 

členov KSP „Vystupuj a rozprávaj 

s istotou“ na pôde Žilinského samo-

správneho kraja. Našu školu zastu-

poval predseda Rady žiakov 

a zástupca za región Kysuce. 

Školenie koordiná-

torov žiackych škol-

ských rád 

22. 10. – 23. 

10. 2018 

Mgr.Gabriela Cha-

lupková 

 

V Terchovej sa stretli koordinátori 

žiackych školských rád za región 

Kysuce. Podstatou bola analýza plat-

nej legislatívy, inšpirácie pre prácu 

s mládežou. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Zasadnutie regio-

nálneho parlamentu 

na Gymnáziu 

v Kysuckom Novom 

meste 

25.10.2018 

Mgr.Gabriela Cha-

lupková 

 Peter Laš, Sp.A 

Na Gymnáziu v Kysuckom Novom 

meste sa uskutočnilo zasadnutie re-

gionálneho parlamentu Kysuce. Boli 

predložené rôzne návrhy, výzvy pre 

ďalšie fungovanie KSP. 

Oceňovanie úspeš-

ných žiakov minis-

terkou školstva 

07.11.2018  

Mgr. Ingrid Mikov-

čáková 

Monika Smolková-

IV. G 

Pamätný list sv. Gorazda je známe 

ocenenie úspešných žiakov minister-

kou školstva. Tento rok sa uskutočni-

lo v  Dolnom Kubíne. Ocenená bola 

Monika Smolková, ktorá sa podieľala 

na mnohých akciách rady žiakov. 

Akreditované vzde-

lávanie – líder ŽSR 

08. – 10. 11. 

2018 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Rebeka Kukučková 

– IV.F  

Pavlína Cingelová – 

IV.F 

Školenie žiakov žiackych školských 

rád bolo zavŕšené v 3. fáze vzdeláva-

nia, kde žiaci dostali certifikát 

o úspešnom absolvovaní. 

Študentská kvapka 

krvi 

 

13.11.2018 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

III., IV. a V. ročník 

Mnohí žiaci, ktorí dovŕšili vek 18 

rokov sa zúčastnili na študentskej 

kvapke krvi, čím prispeli 

k mimoriadne humánnemu činu pre 

všetkých. 

Ocenenie akademi-

ka Emila Špaldoňa 
16.11.2018 

Mgr. Ingrid Mikov-

čáková 

Monika Smolková-

IV. G 

Nadácia akademika Emila Špaldoňa 

pravidelne odmeňuje nadaných žia-

kov. Medzi ocenenými bola aj naša 

žiačka. 

Imatrikulácie prvá-

kov 
19.11. 2018 

Mgr. Jana Harva-

níková 

III. D 

Mgr. Eva Ferianco-

vá, III. F 

Imatrikulácie sú tradičnou akciou, na 

ktorú sa tešia mnohí žiaci, menej už 

prváci. Tento rok sa niesli v duchu 

minulosti, retrospektívy 70,80 a 90- 

tych rokov. 

Mikulášska nádielka 06.12.2018 

Mgr. Alena Sabolo-

vá, 

III.E 

PhDr. Lenka Nehe-

rová – Slezáková, 

IV. G 

Dňa 06.12.2018 žiaci III.E a IV.G 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, čo sa im 

podarilo. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Vianočné trhy 21.12.2018 
Mgr. Gabriela Cha-

lupková, Sp. A 

Aula školy sa premenila na veľké 

trhovisko, plné vôní a takto sa žiaci 

výborne pripravili na vianočné 

prázdniny. Súčasťou bola i vianočná 

tombola o zaujímavé ceny. 

Christmas Party 21.12.2018 

PhDr. Lenka Nehe-

rová – Slezáková, 

IV. G 

Žiaci BG sekcie tradične už 

v posledný deň pred zimnými 

prázdninami pripravili úspešnú 

Christmas Party. Tento rok ju pripra-

vila IV.G 

Valentínska pošta 14.02.2019 
Peter Laš, Rada žia-

kov 

Pre žiakov boli pripravené špeciálne 

poštové krabice, kde vhodili svoju 

Valentínku. Následne na sviatok sv. 

Valentína bola pošta doručená adre-

sátom. 

Študentský ples 15. 02. 2019 
Mgr. Eva Kubalová, 

III.C 

V školskom roku 2018/ 2019 sa us-

kutočnil už 16. ročník študentského 

plesu. Na ľudovú nôtu ho pripravila 

III.C. 

Simulované prezi-

dentské voľby 
19.03.2019 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

 

Volieb sa mohli zúčastniť žiaci, ktorí 

dovŕšili vek 15 a viac rokov. Bola to 

výborná príležitosť vyskúšať si zvo-

lenie vlastného prezidenta, mať po-

diel na demokratickom fungovaní 

štátu. V druhom kole simulovaných 

Študentských volieb Prezidenta SR 

sa zúčastnilo 159 škôl zo všetkých 

samosprávnych krajov a sme radi, že 

aj naša škola sa mohla zúčastniť. U 

žiakov sa táto akcia stretla s veľkým 

ohlasom. 

Medzinárodný deň 

vody 
22.03.2019 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, 

Mgr. Zuzana Gun-

čagová 

Žiaci študentskej rady pripravili zau-

jímavé prednášky na tému vody. 

Akcia prebehla v spolupráci s koor-

dinátorom pre environmentálnu vý-

chovu. Zároveň do každej triedy bola 

doručená voda a letáčik venovaný 

tejto vzácnej tekutine. 

Burza kníh 29.03.2019 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

 

Žiaci priniesli svoje knihy, ktoré 

chceli posunúť ďalej. Milovníci číta-

nia si prišli na svoje, pretože vôňa 

knihy má svoje čaro.  



 

 

 

 

67 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Deň narcisov 10.04.2019 
Mgr. Milada Rypá-

ková 

Žiaci sa zapojili do celoslovenskej 

kampane boja proti rakovine. Akcia 

prebehla na pôde školy, ale aj mimo 

nej. 

Easter egg hunt 

competition 
Apríl 2019 

Rebeka Kukučková 

– IV.F  

Pavlína Cingelová – 

IV.F 

Veľká noc sa vo veľkom oslavovala 

aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava 

Hurbana v Čadci a žiaci sa zapojili 

do veľkonočnej výzvy a hľadali tra-

dičné veľkonočné a jarné symboly. 

Najkrajšie fotografie boli zverejnené 

a víťazi ocenení. 

Deň Zeme netradič-

ne 
16.04.2019 Septima A 

V tento deň žiaci vyčistili okolie 

školy – zber lístia, úprava okolia... 

Žiaci zaviedli novú tradíciu a to sa-

denie stromov, tohtoročným stro-

mom bola lipa. Postupne pribudnú 

ďalšie stromy do stromovej aleje. 

Voľby do Európ-

skeho parlamentu 
06.05.2019 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

 

Simulované študentské voľby pre-

biehali v termíne pred reálnymi voľ-

bami do Európskeho parlamentu. 

Žiaci chceli zvýšiť povedomie 

o týchto voľbách. 

Exteriérové vyučo-

vanie  
Máj 2019 

Mgr. Ingrid Mikov-

čáková 

Výsledkom plodnej a tvorivej čin-

nosti medzi Radou žiakov a pani 

riaditeľkou Mgr. Ingrid Mikovčáko-

vou bolo vytvorenie podmienok na 

exteriérové vyučovanie. Podarilo sa 

získať nové lavičky, „podsedáky“, 

ktoré sa môžu využiť pri vyučovaní 

najmä v letnom počasí. 

Medzinárodný deň 

detí 
03.06.2019 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Kvinta A 

Prvý jún je tradične sviatkom detí 

a na našich najmenších sme neza-

budli ani my, konkrétne kvinta A, 

ktorá si pre nich pripravila zaujímavé 

aktivity. Napríklad hádanie hudob-

ných ukážok, maľovanie naslepo, 

netradičný ping – pong, florbalové 

variácie a podobne. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Noc v škole 14.06.2019 

PaedDr. Anna Zel-

jenková 

Mgr. Miroslava  

Mravcová - Se.A 

Mgr. Zuzana Stra-

ková- Te.A 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková - Kr. A 

 

Noc v škole píše už 4. ročník svojej 

histórie a teší sa veľkej obľube, pre-

tože stráviť noc v škole má svoje 

veľké čaro. Súčasťou bola disco šou, 

pozeranie filmov, netradičné živé 

šachy. 

Koordinátor pre umenie a kultúru 

V tomto školskom roku sa koordinátorka pre umenie a kultúru, Mgr. Eva Kubalová, sústre-

dila na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, tvorbu umeleckých projektov a najmä na realizáciu kon-

certu VIVAT GYMNÁZIUM 2019, ktorý bol spojený s aktívnou prípravou účinkujúcich:  talento-

vaných žiakov gymnázia  a bývalých absolventov gymnázia, spolupráca s Mariánom Hankom 

a kultúrnymi organizáciami v Čadci.      

Koordinátorka pomáhala pri príprave konkrétnych školských programov: Kysucký mikro-

fón, podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc, stužkové slávnosti, nácvik piesne Gaude-

amus, výzdoba školy, školský študentský ples, Deň učiteľov s organizáciou výletu do Bratislavy, 

príprava recitátorov umeleckého slova, príprava študentov na maturitu a na vysoké školy umelecké-

ho zamerania.         

Náplňou práce koordinátorky bolo aj informovanie žiakov o súťažiach a umeleckých aktivi-

tách a konzultácie so žiakmi. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Práca 

s talentovanými 

žiakmi 

október 

2018 – janu-

ár 2019 

Roman Malich -V.G  

Dana Padyšáková-

IV.G 

Peter Prívara- V.G 

Martin Zaťovič-V.G 

Marián Ligocký- IV. 

G 

Veronika Pišteková-

III.C 

Anna Krkošová-II.E 

Simona Privarčáko-

vá-II.E 

Žiaci Prímy A 

Žiaci Sekundy A 

Kysucký mikrofón, Hviezdoslavov 

Kubín, písanie esejí 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Tvorba videopre-

zentácií  
január 

Marián Hanko 

a výber žiakov: 

"Happy" 

Tomáš Trlíček 

a IV.G 

Tvorba dvoch videoprogramov, pre-

myslený nápad a choreografia 

Tvorba literárnych 

žánrov a esejí 

január-  

jún 2019 

Kristína Kobolková 

II.G 

Katarína Ošlejšková 

I. G 

Eseje a súťaže, napr. Hodžova esej 

Kultúrny program 

na začiatok a záver 

školského roka 

september 

2018 -  

jún 2019 

Marián Ligocký- 

IV.G 

Martin Zaťovič -V.G 

Martin Vrúbeľ -II.D 

Veronika Pišteková- 

III.C 

Hudobné a recitačné pásmo 

Deň učiteľov v Bra-

tislave 
28.3. 2019 Učiteľský zbor 

Divadelné predstavenie Ruské den-

níky, reklamácia lístkov, organizácia 

podujatia 

Práca s maturantami máj 2019 

Adriána Mackovčá-

ková Oktáva A 

 

Dejiny umenia a filmu 

 

Koordinátor pre SOČ 

Práca koordinátorky SOČ - Stredoškolskej odbornej činnosti, Mgr. Gabriely Chalupkovej, 

spočíva v motivovaní žiakov, aby sa zapojili do súťaže, prepojili teóriu s praxou. Potrebné je obeto-

vanie veľa voľného času, ale výsledky určite prispejú k rozvoju žiaka v mnohých oblastiach. Treba 

zdôrazniť, že stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť. Na výber je 17 sú-

ťažných odborov. Podstatou je napísanie odbornej práce, kde okrem koordinátora zohráva dôležitú 

úlohu konzultant, či už interný alebo externý. Koordinátor SOČ žiakov postupne pripravuje na škol-

ské až celoštátne kolo.           

V pláne práce na začiatku školského roka 2018/ 2019 sme si stanovili za cieľ, aby žiaci vo 

svojich prácach nezabudli na dôležité medzníky v našej histórii, ako bolo výročie vzniku ČSR či 

Martinskej deklarácii alebo Pražská jar. Tieto skutočnosti boli obsiahnuté v práci histórie. Uvedené 

udalosti sme prepojili aj s dôležitým medzníkom, kedy naša škola, Gymnázium Jozefa Miloslava 

Hurbana v Čadci, oslavovala 70- te výročie od svojho založenia. Aj preto  žiačka Oľga Čimborová 

vytvorila prácu: 70. výročie od vzniku Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. V práci 

z informatiky sme podporili rozvoj IT gramotnosti, v práci Petra Grochala: Vývoj počítačovej hry 

"SpaceTrouble".  
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Individuálne kon-

zultácie na písanie 

prác SOČ 

September 

2018 – ma-

rec 2019 

Žiaci III., IV. ročníka 

4 – ročného štúdia, 8 

– ročného štúdia i 5 – 

ročného bilingválne-

ho štúdia 

Žiaci konzultovali svoje práce do 

stredoškolskej odbornej činnosti.  

Školské kolo SOČ 01.03.2019 

• Magdaléna 

Klimeková 

(IV.F) 

• Vanessa 

Prengelová 

(IV.F) 

• Adam Jarábek 

( IV.D) 

• Peter Grochal 

( Sp.A) 

• Simona Petrá-

ková 

• ( Sp.A) 

• Oľga Čimbo-

rová ( II.D) 

Zodpovedná osoba: 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková  

( koordinátor SOČ) 

Odborná pomoc: 

Ing. Eva Körmendy, 

Ph.D 

Žiaci prezentovali svoje práce 

a najlepšie postúpili do Okresného 

kola.  
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Okresné kolo SOČ 

 
21.03.2019 

• Magdaléna 

Klimeková 

(IV.F) 

• Vanessa 

Prengelová 

(IV.F) 

• Adam Jarábek 

( IV.D) 

• Peter Grochal 

( Sp.A) 

• Simona Petrá-

ková  

• ( Sp.A) 

• Oľga Čimbo-

rová ( II.D) 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková  

( koordinátor SOČ) 

Mgr. Zuzana Gjablo-

vá - dozor 

Žiaci zo školského kola postúpili do 

okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 

na Strednej odbornej škole drevár-

skej a stavebnej v Krásne nad Kysu-

cou. 

V odbore chémia sme získali prvé 

miesto, rovnako i v odbore biológia 

a informatika. V odbore história sme 

získali tretie miesto. Všetky uvede-

né práce postúpili do krajského kola. 

Krajské kolo SOČ 03.04.2019 

Magdaléna Klimeko-

vá (IV.F) 

Vanessa Prengelová 

(IV.F) 

Adam Jarábek ( 

IV.D) 

Simona Petráková  

( Sp.A) 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková  

( koordinátor SOČ) 

Ing. Eva Körmendy, 

Ph.D - dozor 

Žiaci Magdaléna Klimeková, Va-

nessa Prengelová, Adam Jarábek 

a Simona Petráková prezentovali 

svoje práce v krajskom kole. Žiačky 

v odbore chémia a žiak v odbore 

biológia získali prvé miesto 

a postúpili do celoštátneho kola 

v Košiciach. 

Krajské kolo sa uskutočnilo na 

Strednej priemyselnej škole infor-

mačných technológií  Kysucké No-

vé Mesto. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Celoštátne kolo 

SOČ 

23.04 - 

26.04. 2019 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková  

( koordinátor SOČ) 

Ing. Eva Körmendy, 

Ph.D - dozor 

Celoročné úsilie žiakov v SOČ bolo 

úspešne zavŕšené. Žiaci Magdaléna 

Klimeková, Vanessa Prengelová, 

Adam Jarábek mohli na vlastnej 

koži zažiť atmosféru celoštátneho 

kola. Žiaľ, nepodarilo sa im dostať 

do skupiny 5 víťazných prác. Samo-

zrejme, že si vážime ich úsilie 

a snahu, ktorú vložili do písania 

práce SOČ. Získali mnoho skúse-

ností, ktoré sa im zídu pri ďalšom 

štúdium na VŠ. 

Súťaž organizovala Stredná odborná 

škola automobilová v Košiciach. 

Zhodnotenie práce 

SOČ 
Jún 2019 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková  

( koordinátor SOČ) 

 

Žiaci, ktorí písali SOČ prezentovali 

svoje práce mladším spolužiakom 

a tým ich motivovali k samostatnej 

a tvorivej činnosti.  

 

Koordinátor pre školský časopis a mediálnu výchovu 

Počas školského roka sa zmenila koordinátorka: Mgr. Alenu Nemcovú zo zdravotných dô-

vodov vymenila Mgr. Eva Kubalová.        

Koordinátorka kládla dôraz na mediálnu a publicistickú propagáciu 70. výročia školy. Po-

skytovala informácie do novín a na webovú stránku školy  aj o ďalších kultúrnych aktivitách školy, 

ako napríklad Medzinárodný deň školských knižníc a študentský ples.   

Spolupracovala s maturantami a talentovanými žiakmi so záujmom o žurnalistiku, spro-

stredkovala prednášky pre študentov so žurnalistkami z redakcie Kysúc, so študentkami z  Univer-

zity sv. Cyrila a Metoda v Ružomberku a UK v Bratislave.       

Naša škola bola vybraná spomedzi 28 škôl z celého Slovenska medzi deväť škôl, na ktorých 

sa  počas celého školského roka 2018/2019 overoval pilotný projekt Komunikácia – cesta 

k porozumeniu a úspechu. Projekt vznikol v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Zúčas-

tnilo sa ho 11 učiteľov gymnázia. Tretia časť projektu bola zameraná na mediálnu výchovu, rozoz-

návanie serióznych a bulvárnych médií, odhaľovanie falošných správ, hoaxov.  Teoreticky 

a prakticky sa zoznámili so štruktúrou školského časopisu a tvorbou rozšírenej správy. Získané po-

znatky môžu učitelia priamo aplikovať vo vyučovacom procese. Oslavy 70. výročia školy boli pre 

koordinátorku dominantným podujatím. Dôležité bolo získať a spracovať informácie o histórii ško-

ly, sprostredkovať informácie žiakom školy na Deň gymnázia, získať príbehy od bývalých absol-

ventov, názory a želania pre školu súčasných študentov aj s prekladom do cudzích jazykov, príprava 
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pozvánky, programového bulletinu, napísať správu do novín a na webovú stránku školy. Spolupra-

covala  na SOČ o histórii školy, ktorú vypracovala O. Čimborová z II. D triedy.   

   

Na hodinách UKL koordinátorka informovala o pravidlách mediálneho trhu, orientácii 

v médiách a selektovaní médií.  Usmerňovala  ako rozoznať, formálne a kvalitne napísať správu zo 

školských podujatí, napr. Oľga Čimborová opisovala Cesty za umením na webovej stránke školy. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Tvorba školského 

časopisu, mediálna, 

informačná 

a finančná gramot-

nosť 

11.12. 2018 
Mgr. Eva Kubalová 

Výber žiakov 

Beseda so študentkami z  Univerzity 

sv. Cyrila a Metoda v Ružomberku 

a bývalou absolventkou 

a šéfredaktorkou časopisu GONg 

Janou Kolenovou. 

Štúdium a  práca 

žurnalistov, téma 

eurovolieb 

18.2. 2019 
Mgr. Eva Kubalová 

Výber žiakov, IV. E 

Beseda s redaktorkami Kysúc 

a bývalými absolventkami:  

Magdaléna Paluchová, 

Dominika Mariňáková 

Rozhlasové vysiela-

nie 
5.6. 2019 

Mgr. Eva Kubalová, 

II.D, II.E 

S históriou rozhlasu a prehľadom 

rozhlasových staníc nás oboznámila 

študentka žurnalistiky UK 

v Bratislave Lenka Lašová 

Celoslovenský pro-

jekt Tvoríme s Da-

nielom Hevierom 

celoročne 

Mgr. Alena Nemco-

vá 

Príma A 

Celoslovenský projekt spisovateľa 

Daniela Heviera, ktorý pracuje 

s deťmi a tie sa stávajú spoluautormi 

jeho novej knihy. Autora oslovila 

Mgr. Alena Nemcová už v minulom 

školskom roku.  

Koordinátor pre školskú knižnicu 

Prvoradým záujmom koordinátorky PaedDr. Zuzany Strakovej bolo pracovať na inventari-

zácii a presnom signovaní všetkých kníh v knižnici a taktiež spolupracovať s učiteľmi školy pri 

analýze výchovno-vzdelávacích a informačných potrieb žiakov. Priestory knižnice sa využívali nie-

len počas vyučovania ale aj v mimovyučovacom čase.    

V priebehu roka sme venovali pozornosť rôznym podujatiam, pri ktorých sme zdôrazňovali 

význam Roku čitateľskej a finančnej gramotnosti. Spolu so žiakmi a vyučujúcimi PK SJL a PK DEJ 

sme si pripomenuli viaceré významné výročia roku 2018/2019: 100. výročie Vzniku I. ČSR (28. 10. 

1918), 100. výročie Konca I. svetovej vojny (11. 11. 1918), 25. výročie Vzniku SR (1. 1. 1993), 50. 

výročie okupácie ČSR (21. 08. 1968), Február 1948: víťazstvo komunistov (25. 02. 1948).  

 V záujme zvyšovania úrovne vyučovania slovenského jazyka sme venovali pozornosť číta-

niu s porozumením u žiakov rôznych ročníkov, no najmä u žiakov osemročného štúdia. Na základe 

rozvoja zdravého životného štýlu a environmentálnych aktivít žiakov sme knižnicu využili najmä 

s triedami Terciou A a Kvartou A, kde sme si spoločne čítali zaujímavé texty a články z kníh 
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a odborných časopisov. Niektorí žiaci si pripravili projekty alebo prezentácie na túto tému, ktoré 

potom odprezentovali a odkonzultovali so svojimi spolužiakmi.      

 Spolupracovali sme pri príprave programu k 70. výročiu Gymnázia J. M. Hurbana.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Skutočné knižnice – 

skutočné vzdeláva-

nie: 100 rokov od 

vzniku Česko-

Slovenska  

 

22. 10. 2018 

Mgr. Eva Kubalová 

PaedDr. Zuzana 

Straková 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

študenti osemročné-

ho, štvorročného 

a päťročného štúdia 

Slovenská pedagogická knižnica 

vyhlásila  14. ročník celoslovenské-

ho projektu „Najzaujímavejšie podu-

jatie školskej knižnice“ k Medziná-

rodnému dňu školských knižníc  22. 

októbra 2018. Školská knižnica 

Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana 

zrealizovala na danú tému „Skutočné 

knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 

rokov od vzniku Česko-Slovenska“ 

podujatie. Tohto podujatia sa zúčas-

tnili študenti osemročné-

ho, štvorročného a päťročného štú-

dia. Podujatie sa zameralo na sku-

točné vzdelávanie sa žiakov 

v školskej knižnici, v konferenčnej 

miestnosti, v čitateľských kútikoch, 

v triedach, v aule školy. Žiaci vychá-

dzali z odborných prameňov, časopi-

sov, zborníkov a zároveň mali mož-

nosť podeliť sa s vlastnými postre-

hmi písomnou aj ústnou formou. 

Aktivity vyústili do historickej a kul-

túrnej konferencie. Žiaci Prímy 

a Sekundy tvorili záložky 

s rozprávkovými slovenskými 

a českými motívmi a list pre družob-

nú školu. Žiaci Tercie a Kvarty vy-

tvárali historické leporelo, žiaci pr-

vého a druhého ročníka pracovali na 

tvorbe plagátov, projektov, záložiek 

so zobrazením slovenských 

a českých osobností a pripravovali sa 

na Kultúrnu konferenciu diskusnými 

príspevkami. Žiaci tretieho ročníka 

pripravovali historické noviny a žiaci 

štvrtého a piateho ročníka pripravo-

vali odbornú historickú časť konfe-

rencie pre mladších spolužiakov.  
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Výsledkom konferencie bol bohatý 

zborník príspevkov. Konferencia 

bola obohatená o súťažné aktivity, 

kvíz a čítanie s porozumením. 

Do  konferencie sa zapojili aj učitelia 

dejepisu a hostia z Kysuckej knižni-

ce, Archívu, týždenníka Kysuce 

a pozvaní rodičia. Zaujímavá bola 

tvorba leporela, ktoré sa skladá z 50-

tich častí a na záver bolo leporelo 

zviazané a umiestnené ako lemova-

nie schodiska na prvom a druhom 

poschodí.  

Školské podujatie bolo pozitívne 

hodnotené  zo strany žiakov ale aj 

učiteľov a hostí. Obohatilo nielen ich 

vedomosti, ale ovplyvnilo aj ich 

osobnostný rozvoj. Splnilo vytýčený 

cieľ. 

Rozprávkový deň 

Gymnázia Jozefa 

Miloslava Hurbana 

15. 03. 2019 

PaedDr. Zuzana 

Straková 

Tercia A 

žiaci osemročného 

štúdia (Príma A, 

Sekunda A) 

Deň ľudovej rozprávky sa už tradič-

ne oslavuje 16. marca, ktorý sa stal 

akýmsi neoficiálnym sviatkom roz-

právky. Žiaci osemročného gymná-

zia triedy Tercie A si pripravili na 

našej škole netradičný rozprávkový 

deň pri príležitosti výročia narodenia 

známeho zberateľa slovenských roz-

právok a folkloristu Pavla Dobšin-

ského. Spracovali tému ľudovej slo-

vesnosti, tvorbu i život Dobšinského 

a rozprávky trošku netradične. Žiaci 

si pre svojich mladších spolužiakov 

pripravili bohatý program. Žiaci 

z Prímy a Sekundy boli rozdelení do 

viacerých družstiev. Tie si potom 

odviedli starší žiaci na dve stanoviš-

tia – knižnica a trieda Tercie A. Na 

stanovištiach mladší žiaci riešili rôz-

ne zábavné úlohy – čítanie z pier, 

pexeso, kvíz o rozprávkach, poznáš 

Pavla Dobšinského, kniha alebo film 

a iné. Po určitom čase sa vždy druž-

stvá vymenili. Na konci boli vyhod-

notené tri najlepšie družstvá a traja 
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najšikovnejší žiaci (z každej triedy). 

Získali knihu a sladkú odmenu.  

Hádankový deň 01. 04. 2019 

PaedDr. Zuzana 

Straková 

Kvarta A 

Tercia A 

Sekunda A 

Príma A 

Hádanky sú ako stvorené na preopa-

kovanie si pamäti detí o tom, čo sa 

naučili a čo spoznali. A keďže je 

prvý apríl spojený s najzábavnejším 

dňom v roku, Kvarta A sa rozhodla 

pripraviť Hádankový deň pre svojich 

mladších kamarátov. Každá trieda 

mala vyčlenené dve vyučovacie ho-

diny. Počas týchto hodín si žiakov 

rozdelili do družstiev. Žiaci potom 

pri jednotlivých stanovištiach riešili 

zábavné úlohy a zbierali body. Žiaci 

z Kvarty A si pripravili tieto aktivity 

– Hádankové jazykolamy, Logické 

hádanky, Hádankové pexeso, Ľudo-

vá slovesnosť  - hádanky.  

Najšikovnejší žiaci s najvyšším poč-

tom bodov museli na konci vyplniť 

Minútový lístok, ak boli úspešní, 

získali cenu útechy (sladkú odmenu).   

 

Koordinátor projektovej činnosti 

Práca koordinátorky projektovej činnosti Mgr. Michaly Patykovej pozostávala z vyhľadáva-

nia projektov vyhovujúcich potrebám školy (napr. projekty zamerané na skvalitnenie a obnovu ma-

teriálno-technického zabezpečenia školy, projekty zamerané na aktivizáciu žiakov, na ich osobnost-

ný rozvoj, zapojenie sa do dobrovoľníckej činnosti, projekty zamerané na ďalšie vzdelávanie, roz-

voj zručností a sebarealizáciu pedagogických zamestnancov).      

 Koordinátorka pomáhala a podieľala sa na spracovávaní, koordinovaní a realizovaní projek-

tov. Počas celého školského roka informovala o možnosti zapojenia sa do projektov cez web strán-

ku školy, Edupage, alebo na nástenkách v zborovni hlavnej budove školy ako i zborovni bilingvál-

nej sekcie školy. A samozrejme vyhľadávala záujemcov v pedagogickom zbore, ktorí sa chceli po-

dieľať na spracovávaní a realizovaní projektov. V tomto školskom roku sme pokračovali 

v mnohých už rozbehnutých projektoch a tiež sme sa zapojili do nových (Meet and Code, cvičná 

škola Žilinskej univerzity, eTwinning).  
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
zodpovedná osoba a ďalší zúčas-

tnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Komunikácia – ces-

ta k porozumeniu a 

úspechu 

praktické tréningy pre  učiteľov 

našej školy (11) 

 

Overovanie pilotného projektu Štátne-

ho pedagogického ústavu zameraného 

na zavedenie komunikačnej výchovy 

do škôl a vzdelávacieho systému,  na 

výučbu spisovného jazykového preja-

vu, výber a spracovanie informácií, 

tvorivé metódy úspešnej prezentácie, 

skupinovú komunikáciu a argumentá-

ciu, ako aj na komunikačnú kultúru v 

digitálnom priestore, orientovanie sa v 

mediálnom svete a identifikáciu dezin-

formácií a hoaxov prostredníctvom 

modelových situácií. 

Cvičná škola Fakul-

ty humanitných vied 

Žilinskej univerzity 

vybraní učitelia ANJ, OBN, 

ETV 

V rámci tejto spolupráce študenti FHV 

ŽU vykonávajú cvičnú pedagogickú 

prax pod vedením učiteľov našej ško-

ly. 

Medzinárodná cena 

vojvodu 

z Edinburgu  (DofE) 

žiaci 2., 3., 4. ročníka 

Mgr. Lukáš Jurga, 

Mgr. Michala Patyková, 

PaedDr. Anna Zeljenková 

Projekt zameraný na osobnostný roz-

voj žiakov v oblasti talentu/zručností, 

dobrovoľníctva, športu. Súčasťou 

je účasť na dobrodružnej výprave (po-

byt v prírode). Cieľom projektu je 

viesť žiakov k samostatnosti, dlhodo-

bej cielenej aktivite, zvýšeniu kompe-

tencií a spoločenskej zodpovednosti. 

IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. 

Storočie 

celá škola 

Mgr. Ivana Zemiaková 

Ing. Alexander Kubáni 

Mgr. Jana Nečedová 

PaedDr. Anna Zeljenková 

PaedDr. Miroslav Truchlik 

Ing. Eva Körmendyová,PhD. 

Mgr. Jana Gabrišová 

Mgr. Júlia Mojáková 

Mgr. Lukáš jurga 

PaedDr. Zuzana Straková 

Mgr. Ľudovít Bohinský 

 

 

Overovanie 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 inovatív-

nych metodík s využitím IT 

a bádateľskej metódy sprostredkova-

nia poznatkov v prírodovedných 

predmetoch (BIO, CHE, MAT,  FYZ, 

GEG, INF) vo všetkých formách štú-

dia; v súčasnosti sa vybraní žiaci 

a učitelia pripravujú na získanie ECDL 

(„vodičský preukaz na počítače“). 

Iniciatíva „Meet and 

code“ – za podpory 

grantu nadácie 

Pontis 

vybraní žiaci 4. ročníka bilin-

gválnej sekcie 

Ing. Alexander Kubáni 

Mgr. Michala Patyková 

Predstavenie programovania deťom zo 

ZŠ Oščadnica-centrum a ZŠ Rázusova 

pomocou robotov Lego Mindstorm. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
zodpovedná osoba a ďalší zúčas-

tnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Crowdfunding – 3D 

tlačiareň 

vybraní žiaci 4. ročníka bilin-

gválnej sekcie 

Ing. Eva Körmendyová, PhD 

Mgr. Michala Patyková 

Žiaci sa rozhodli osloviť firmy 

v regióne a získať finančné prostried-

ky na zakúpenie 3D tlačiarne, ktorú by 

následne používali v rámci vyučova-

cieho procesu, či krúžkovej činnosti. 

Na tento účel vytvorili aj webstránku. 

Medzinárodný deň 

školských knižníc: 

 „Skutočné knižni-

ce – skutočné vzde-

lávanie: 100 rokov 

od vzniku Česko-

Slovenska“ 

žiaci Pr.A, Se.A, Te.A, 

Kr.A,1.,2., 3., 4. ročníka 

Mgr. Gabriela Chalupková 

Mgr. Eva Kubalová 

PaedDr. Zuzana Straková 

Žiaci vytvárali leporelo o 100 rokoch 

ČSR, vytvárali historické noviny, dis-

kusné príspevky, ktoré prezentovali 

v aule školy. Podujatie sa zameralo na 

skutočné vzdelávanie sa žiakov 

v školskej knižnici. 

Záložka do knihy 

spája školy 

vybraní žiaci našej školy 

PaedDr. Zuzana Straková 

Mgr. Eva Kubalová 

Celoslovenský projekt zameraný na 

tvorbu a výmenu záložiek medzi 

žiakmi  nášho gymnázia a osemročné-

ho štúdia Gymnázia Ostrava Hrabůvka  

a žiaci štvorročného štúdia Gymnázia 

Andreja Sládkoviča v Banskej Bystri-

ci. 

Komparo 
Kr.A 

Mgr. Ivana Zemiaková 

Cvičné testovanie pre Kr.A, do ktoré-

ho sa škola zapojila v rámci zefektív-

nenia prípravy našich žiakov na T9. 

Adopcia srdca 
celá škola 

Mgr. Anna Krellová 

Prosociálny projekt zameraný na pod-

poru vzdelávania detí v chudobných 

častiach sveta. Podporujeme našu 

„adoptívnu dcéru“ Milenu. 

Angličtinár 

a Nemčinár roka 

výber žiakov 

Mgr. Michala Patyková 

Mgr. Beáta Chmurová 

Online testovanie jazykových zručnos-

tí a porovnanie sa so študentmi z celej 

Európy. 

English Go 

vybraní vyučujúci ANJ 

MPC 

MŠVVaŠ 

Overovanie inovatívnych metodík 

vyučovania anglického jazyka. 

Zborovna.sk všetci učitelia školy 

Využívanie webového priestoru zbo-

rovna.sk poskytujúceho učebné mate-

riály, inšpiráciu pre učiteľov. 

Mliečny program 

celá škola 

Mgr. Alena Sabolová 

Mgr. Mária Štrbáková 

Projekt zameraný na podporu konzu-

movania mliečnych výrobkov žiakmi 

našej školy v  spolupráci so spoloč-

nosťou Rajo. 

Zber bateriek 

celá škola 

Mgr. Zuzana Gunčagová 

Mgr. Gabriela Chalupková 

Upriamenie pozornosti žiakov na zber 

a triedenie nebezpečného odpadu 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
zodpovedná osoba a ďalší zúčas-

tnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Euroscola 2019 

vybraní žiaci 4. a 5. ročníka bi-

lingválnej sekcie 

Mgr. Zuzana Gavlasová, 

Mgr. Jana Nečedová, 

Mgr. Mária Hnidková 

Projekt sa zameriava na rozvoj komu-

nikačných zručností žiakov, aby for-

mou diskusných stretnutí vedeli rea-

govať na problematiku o Európskej 

únii, jej možnom smerovaní, úspe-

choch i problémoch, o možnostiach 

a perspektívach mladých ľudí v EÚ. 

Odmenou za výborný projekt žiakov 

našej školy bol výlet do Štrasburgu 

a možnosť zažiť pracovný deň 

v Európskom parlamente a pracovať 

s rovesníkmi z rôznych krajín EU. 

PIAAC 

NÚCEM, medzinárodné cen-

trum štúdie OECD PIAAC (Pro-

gram medzinárodného hodnote-

nia dospelých) 

vybraní učitelia 

Projekt je zameraný na výskum kom-

petenčných profilov zamestnancov 

škôl vo veku do 65 rokov, ktorí vyuču-

jú žiakov základných škôl a osemroč-

ných gymnázií na Slovensku. 

Nebuď otrok drog 
vybraní žiaci 

Mgr. Beáta Chmurová 

Projekt podporujúci aktivity zamerané 

na predchádzanie užívaniu návyko-

vých látok a informovať o rizikách s 

tým spojených v cieľovej skupine žia-

kov II. stupňa základných škôl a štu-

dentov stredných škôl formou súťaže. 

Súťaž má zároveň pôsobiť na vytvára-

nie aktívneho protidrogového postoja. 

Expedícia Fenomé-

ny sveta 

Te.A, ostatní žiaci a učitelia ško-

ly podľa záujmu 

Mgr. Gabriela Chalupková 

PaedDr. Zuzana Straková 

Mgr. Júlia Mojáková 

Mgr. Jana Gabrišová 

Mgr. Zuzana Gjablová 

Vzdelávací projekt, ktorý prináša do 

školy zážitkové učenie, objavovanie a 

dobrodružstvo. Škola dostala možnosť 

vybrať si balík projektových materiá-

lov – Voda a používať ho v rámci vy-

učovacích hodín v jednej triede žiakov 

osemročnej formy štúdia. 

eTwinning Mgr. Jana Švíková 

Program eTwinning sa zameriava na 

podporu využívania moderných in-

formačných a komunikačných techno-

lógií za účelom vytvorenia part-

nerstiev európskych škôl. Pracovným 

jazykom je angličtina. Škola môže 

získať e-Twinning label. 

FinQ 

Mgr. Ivana Zemiaková 

Mgr. Jana Nečedová 

vybraní učitelia a triedy 

Overovanie pilotného projektu – ino-

vatívneho programu finančného vzde-

lávania zameraného na zlepšenie fi-

nančnej kultúry žiakov v gescii Nadá-

cie Slovenskej sporiteľni. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 
zodpovedná osoba a ďalší zúčas-

tnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Škola bez nenávisti 
Mgr. Ivana Zemiaková 

Mgr. Beáta Chmurová 

Národný program zameraný na podpo-

ru prevencie šikanovania, kyberšika-

novania a nenávistných prejavov reali-

zovaný IUVENTOU. 

Tvoríme s Danielom 

Hevierom 

Mgr. Alena Nemcová, 

Príma A 

Projekt zameraný na tvorivé písanie 

žiakov do 15 rokov pod patronátom 

Daniela Heviera. Spolu budú vytvárať 

literárne a výtvarné dielo, ktoré bude 

aj knižne vydané. 

 

Koordinátor pre charitatívnu činnosť 

Aj v tomto školskom roku sa koordinátorke Mgr. Anne Krellovej podarilo pokračovať 

v dlhoročných  spoluprácach s Charitou sv. Gianny v Čadci, Úniou nevidiacich, Ústavom sociál-

nych služieb Slniečko v Oščadnici, so Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu – palotínmi, Gymná-

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

V rámci tejto kampane sme sa venovali problematike dodržiavania ľudských práv, rozvoja zdravého 

životného štýlu a prevencie voči diskriminácii. V tomto školskom roku sme mali dvanásty ročník 

Valentínskeho predaja koláčov. Vyzbieraná suma bola   tento rok 1363 EUR, bola hlavne určená 

nášmu študentovi, ktorý je po ťažkom úraze a na ďalšie charitatívne projekty. Vyzbieraná suma zo 

zbierky Biela pastelka bola tento rok 340,44 EUR, v ŽSK sme boli vo vyzbieranej sume na druhom 

mieste.        

V tomto roku sme boli už 11 rok zapojený do Adopcie srdca, našou adoptívnou dcérou bola 

Milena z Brazílie, podmienky v tomto regióne sa zlepšili a preto bol od januára tento projekt ukon-

čený a naším novým adoptívnym dieťaťom sa stal deväť ročný chlapček Muhikuzo z Rwandy.   

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Zbierka Biela pas-

telka 
21.9.2018 

Mgr. Anna Krellová, 

celá škola. Zbierku 

robili Tatiana Kova-

liková, Eliška Pyt-

liaková I.E, Zuzana 

Chovancová, Natália 

Palkechová I.F 

Finančná zbierka pre Úniu nevidia-

cich a slabozrakých v Čadci, vyzbie-

ralo sa 340, 44 EUR 

Adopcia srdca (11. 

ročník) 

September, 

október 

Mgr. Anna Krellová. 

Prvé a druhé ročníky 

Finančná zbierka na podporu vzdela-

nia pre deti z krajín tretieho sveta 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Program ku dňu 

nevidiacich 

a slabozrakých v 

Čadci 

13. 11.2018 

Mgr. Anna Krellová, 

študenti: Vratko 

Halvoník II.E, Mar-

tin Vrúbeľ II.D, 

Slávka Poništová 

IV.D, Alica Delin-

čaková I.C, Alžbeta 

Jurgová I.C, , Náta-

lia Murgašová II.F 

V rámci spolupráce s Úniou sme 

pripravili kultúrny program, ktorým 

sme spríjemnili tento deň ich členom 

Kampaň Červené 

stužky 

November –

1.12.2018 

Mgr. Anna Krellová, 

Mgr. Milan Zeman 

Študenti: Miroslav 

Machala, Sofia Hr-

tusová II.E 

Študenti sa v rámci hodín BIO  ve-

novali projektom zameraným na boj 

proti HIV/AIDS. Tie boli potom vy-

stavené v aule školy. Pre prvé roční-

ky bolo pripravené dvojhodinové 

pásmo, kde sa zaoberali problemati-

kou zdravého životného štýlu 

a prevencie voči sexuálne prenosným 

ochoreniam 

Mikuláš v Oščadnici 

v Ústave sociálnej 

starostlivosti Sl-

niečko 

6.12. 2018 

Mgr. Anna Krellová 

Študenti: Emma 

Heltková, Kristína 

Hlušková, Silvia 

Šperková I.E, Martin 

Vrúbeľ II.D, Miro-

slav Machala II.E., 

študenti prvých 

a druhých ročníkov- 

hračky a sladkosti 

Pre klientov ústavu sme pripravili 

program, mikulášske balíčky a hrač-

ky, ktoré im darovali naši študenti 

Návšteva Charity 

sv. Gianny v Čadci 
19.12.2018 

Mgr. Anna Krellová, 

I.E 

Potravinová pomoc pre ľudí bez do-

mova 

Koledovanie 

v VZPS a v Charite 

sv. Gianny v Čadci 

20.12.2018 

 

Mgr. Anna Krellová, 

Michaela Adamco-

vá, Soňa Kubeňová 

III.D, Martin Vrúbeľ 

II.D 

Potešiť a spríjemniť predvianočný 

čas koledami a napečenými sladkos-

ťami klientom týchto zariadení.  

 

 

Valentínsky predaj 

koláčov 
11.02.2019 

Mgr. Anna Krellová, 

celá škola 

Tohtoročný zisk z predaja koláčov 

bol 1363 EUR 
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Koordinátor pre športové súťaže 

 

Pohyb je základnou potrebou i prejavom človeka. Je spojený s procesom jeho začleňovania 

sa do spoločnosti, učením, komunikáciou a pod. Pohyb pôsobí na vývoj a vývoj pôsobí na pohyb. 

Pravidelná a správne vykonávaná pohybová aktivita spojená s racionálnou výživou a zmenou život-

ného režimu, pozitívne ovplyvňuje hmotnosť organizmu, metabolizmus, transportný a pohybový 

systém, psychický stav, fyzickú zdatnosť a výkonnosť. Má preventívny charakter na rizikové fakto-

ry a choroby ako sú vysoký krvný tlak, hustota minerálov v kostiach, srdcovocievne ochorenia, 

imunitný systém, cukrovka. Pohybová aktivita v hodnotovom systéme človeka je  jedným z primár-

nych cieľov telesnej výchovy. Utváranie trvalého vzťahu žiakov k telovýchovnej a športovej čin-

nosti je dôležitá súčasť racionálneho spôsobu života a starostlivosti o vlastné zdravie. Obyčajne sa 

medzi záujmami a schopnosťami vytvára akási rovnováha, pretože človek stráca záujem o činnosti, 

v ktorých nie je úspešný. Výrazným spôsobom sa to môže prejaviť napríklad v telesnej výchove, ak 

dosiahnutý výsledok (hoc i priemerný) nebudeme považovať iba za konečný stav žiaka, či jeho cieľ, 

a tak ho aj hodnotiť, ale namiesto toho, by sme ho mohli vnímať z pozície prostriedku lepšieho a 

zdravšieho životného štýlu a ako nástup na cestu k dosiahnutiu cieľa, zdravého života a hodnotenie 

má k tomu žiakov motivovať. Ak sa má telesná výchova a šport v širšom význame slova stať pev-

nou súčasťou životného štýlu človeka, počnúc dieťaťom predškolského veku, pokračujúc žiakom 

povinnej školskej dochádzky, vysokoškolákom a končiac dospelým jedincom, prvým krokom všet-

kých výchovno – vzdelávacích činiteľov a inštitúcií musí byť snaha o vytvorenie pozitívneho posto-

ja vychovávaného jedinca k tejto činnosti. 

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

2018/2019 uskutočňoval v súlade s naplánovanými aktivitami. Úlohou koordinátora športových 

súťaží je zapájať do športových aktivít nielen študentov, ale i pedagógov, rodičov a priateľov školy. 

 V septembri sme   organizovali už 4.ročník  Gymo cyklotour 2018, na ktorej sa zúčastňuje 

skvelá partia žiakov, pedagógov a tento rok aj rodičov.  195 účastníkov hovorí za všetko. Trasa cyk-

lotúry naprieč Bystrickou dolinou sa stala tradíciou. Tento rok sa nám podarilo absolvovať niekoľ-

ko pádov nielen medzi žiakmi, ale sa pridali aj učitelia.  Volejbalový rozlúčkový zápas maturan-

tov, kde nechýbajú ani učitelia a rodičia sa tento rok niesol v duchu sedemdesiateho výročia školy. 

Výsledok turnaja tento rok potešil družstvo učiteľov a rodičov, ktorí v dramatických zápasoch zúro-

čili svoje dlhoročné skúsenosti. Celý turnaj sa niesol v priateľskom duchu a už sa všetci - pedagó-

govia a aj študenti - tešíme na ďalší školský rok a budúcich maturantov, keď si zmeriame sily.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Lyžovanie, snow-

bording 

Zimná sezó-

na Veľká 

Rača Oš-

čadnica 

Mgr. Roman On-

druška 

V zimnom období organizujeme pre 

študentov našej školy zvýhodnené 

skupinové lyžovanie, snowbording.  
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Prázdninový pobyt 

v Chorvátsku spoje-

ný so zdokonaľova-

ním plávania 

28.6. – 

7.7.2019 

Mgr. Dominika Va-

náková  

Mgr. Roman On-

druška, Mgr. Zuzana 

Gjablová 

Účastníci zájazdu: 

2.D – 22 študentov 

 

Plavecko  - relaxačný – poznávací 

pobyt pri mori v letovisku Baška 

Voda na Makarskej riviére spojený 

s fakultatívnymi výletmi v okolí 

Prázdninový pobyt 

v Chorvátsku spoje-

ný so zdokonaľova-

ním plávania 

9.8.- 

18.8.2019 

Mgr. Roman On-

druška, Mgr. Anna 

Sekáčová 

Účastníci zájazdu: 

2.E, Sx.A – 21 štu-

dentov 

 

Plavecko  - relaxačný – poznávací 

pobyt pri mori v letovisku Baška 

Voda na Makarskej riviére spojený 

s fakultatívnymi výletmi v okolí 

Prázdninový pobyt 

v Chorvátsku spoje-

ný so zdokonaľova-

ním plávania 

23.8. – 

1.9.2019 

Mgr. Slavomír 

Švancár, Mgr. Lenka 

Kašaríková 

Účastníci zájazdu: 

2.D,  – 21 študentov 

  

Plavecko  - relaxačný – poznávací 

pobyt pri mori v letovisku Baška 

Voda na Makarskej riviére spojený 

s fakultatívnymi výletmi v okolí 

 

Školský internát 

Do školského internátu bolo v školskom roku 2018/2019 prijatých 103 žiakov, z ktorých 

sme vytvorili štyri výchovné skupiny. Počty žiakov sa však počas školského roka 2018/2019 neu-

stále menili. Plán práce školského internátu sa počas školského roka 2018/2019 plnil priebežne. 

Jednotlivé úlohy výchovno-vzdelávacích činností nadväzovali na prácu školy, POP a na termínova-

né úlohy MZ. Realizované aktivity pri práci so žiakmi sa nám prelínali aj v týždenných ponukách 

výchovno-vzdelávacích činností, keďže v centre pozornosti bol žiak a jeho všestranný rozvoj. Išlo 

tu najmä o formu diskusií, ale aj praktických činností. 

Pri práci so žiakmi sme sa snažili realizovať aktivity a programy na podporu telesného a du-

ševného zdravia, zvyšovať pohybovú výkonnosť a zdatnosť ako napr. Volejbalový turnaj medzi 

výchovnými skupinami, posilňovanie a formovanie postavy (Zoralates, kalanetika, cvičenie s medi-

cinbalmi a pod.), súťaživé popoludnia, kde žiaci behali, skákali na švihadlách alebo vo vreciach v 

priestoroch ŠI, hrou proti drogám - si žiaci zahrali volejbal, basketbal a bedmintonový turnaj.  

 Formou ukážok sme si vysvetľovali dôležitosť znalostí v oblasti prvej pomoci ako napr. 

prvá pomoc pri krvácaní z nosa, rezná rana, narazený palec, výron, kde si žiaci overili svoje znalosti 

a zručnosti. Formou besied a diskusií sme sa venovali prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvy-

kaniu od nich, o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok, zorganizovali 

sme besedu na tému „Ako povedať drogám nie!“, na ktorej nám detská psychologička, porozpráva-

la o dôsledkoch užívania drog, ďalej sme viedli diskusiu na tému Cukrík za cigaretu. Venovali sme 
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pozornosť aj dôležitosti pravidelných zdravotných prehliadok, prevencii a starostlivosti o svoje 

zdravie. 

Výchovu k ľudským právam sme sa snažili usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčas-

ťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako 

ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.  

Pozornosť sme venovali aj iným oblastiam, ako napríklad rozvíjanie environmentálnej vý-

chovy a čitateľskej gramotnosti, zorganizovali sme oslavy Dňa Zeme - úprava a čistenie okolia ŠI, 

diskusia o Dni Zeme a vedomostná súťaž o prírode. Usilovali sme sa tiež o  formovanie kladného 

vzťahu žiakov ku knihe a literatúre, pripravili sme napr. výstavu prinesených kníh, súťažný večer 

o literatúre a rôzne popoludňajšie čitateľské aktivity. 

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Zoznámenie sa, vi-

tajte prváci 
04.09.2018 

Bc. Anna Smolková 

-všetci žiaci1.roč. 

Zoznámenie sa s priestormi, spolu-

žiakmi, rozhovory o prvých pocitoch 

z internátu a zo školy. 

Teším sa na inter-

nát? 
17.09.2018 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

-všetci žia-

ci1.roč.+2.roč. 

Rozvoj komunikácie, žiacke návrhy 

– podpora autonómie  žiaka. 

Teším sa na inter-

nát? 
18.09.2018 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

prítomní žiaci 3roč, 

4roč. 

Spoznávanie nových žiakov, pred-

stavovanie sa, vzájomná spolupráca, 

kamarátske skupiny. 

Úprava násteniek, 

Jesenná výzdoba 

priestorov 

24.09.2018 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Vanesa Mikolajčí-

ková 4.roč., Kristína 

Šedivá 2.roč. 

Zručnosť, tvorivosť, nápady, kreati-

vita žiakov k jesennej výzdobe pries-

torov a estetického cítenia. 

Voľný čas 

v školskom internáte 
24.09.2018 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Rebeka Jasenovcová  

1. roč., Terézia 

Sivčáková 2. roč. 

Pozitívna motivácia k tráveniu voľ-

ného času, podpora autonómie žiaka. 

Voľný čas 

v školskom internáte 
25.09.2018 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Soňa Jakubíková 3. 

roč. Rebeka Kukuč-

ková4.roč., 

Zábavnými hrami, čítaním,  počúva-

ním hudby a inými formami zmyslu-

plne využiť voľný čas. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Separovanie 03.10.2018 

Bc. Anna Smolková, 

všetci prítomní žiaci 

1. roč. 

Beseda zameraná najmä na separo-

vanie plastov 

Požiarna ochrana 04.10.2018 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

 –všetci prítomní 

žiaci všetkých roč. 

Prednáška s odborníčkou – základné 

informácie požiarnej ochrany, ako sa 

zachovať pri vzniknutom požiari 

Už ste naši- Imatri-

kulácie  
 09.10.2018  

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Všetci žiaci 1. roč, + 

žiaci všetkých roč. 

Privítanie žiakov 1.ročníkov – po-

moc pri začlenení sa žiakov do ko-

lektívu, predstavovanie sa, rôzne 

zábavné súťaže, scénky, hry, zábava. 

Volejbalový turnaj 18.10.2018 

Ing. Brázdilová Jú-

lia, žiaci zo všetkých 

VS,  

Sandra Adamusová 

3.roč. Simona Kur-

ňavková4.roč. 

Zvyšovať pohybovú výkonnosť 

a zdatnosť  u žiakov , vytvárať trvalý 

vzťah k pohybovej aktivite. 

Úcta k starším 

ľuďom 
17.10.2018 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Anetka Brišová 1. 

roč. Barbora Kyta-

šová 3. roč. 

Upriamiť pozornosť na mravnú zod-

povednosť, rozhovory o pomoci 

a úcte k starším ľuďom. 

Halloween party 23.10.2018 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Adrián Agostinetto, 

Kristína Šedivá 

2.roč. 

Silvia Brišová 5.roč.  

Simona Gancarčíko-

vá 3. roč. 

Rozvoj zručností, kreativita pri prí-

prave a výrobe masiek. 

Súťaže, scénky, discopárty, hry, zá-

bava. 

Mesiac úcty 

k starším 
25.10.2018 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Mária Pavlíková 3. 

roč. 

Vanesa Várošová 

4.roč. 

 

Úcta k  starým rodičom, seniorom, 

dôchodcom, jednoducho k ľuďom, 

ktorým oprávnene patrí naša vďaka. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Milujem Slovensko 08.11. 2018 

Bc. Anna Smolková  

PhDr. Zdenka Stra-

ková, 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Anna Smrčková 

1.roč. 

Adrián Agostinetto 

2. roč. 

Patrícia Marková 3. 

roč. 

Silvia Brišová 5.roč. 

Získanie a overenie si vedomostí, 

podpora kooperácie a súťaživosti. 

Diskotéka ku Dňu 

študentstva 
20.11.2018 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Ba-

zelidesová 

 všetci prítomní žiaci 

všetkých roč. 

Deň študentstva spojený so zábavou 

a pripomenutím si 17. novembra. 

Samostatnosť pri príprave občerstve-

nia, zabezpečenie hudby a zábavy. 

Deň otvorených 

dverí 
23.11.2018 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Lukáš Kvak 2.roč. 

Silvia Oravcová 

3.roč. 

Sprevádzanie žiakov, rodičov, pria-

teľov školy, základné informácie 

a spoznávanie priestorov ŠI 

Rok kultúrneho de-

dičstva 
28.11.2018 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, Barbora Kyta-

šová 3. roč. 

Posilniť hrdosť k národnej a štátnej 

príslušnosti. 

Hospodárenie s fi-

nanciami 
04.12.2018 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Martin Šimko 4. roč. 

Michaela Veterníko-

vá 5.roč. 

Prednáška o financovaní, založení si 

sporiacich účtov, vedieť správne 

s financiami narábať. 

Vianočná výzdoba 

ŠI 
04.12.2018 

Mgr. Dana Bazelide-

sová PhDr. Zdenka 

Straková 

Romana Olbertová-

3.roč. Rebeka Ku-

kučková 4.roč. 

Rozvoj kreativity, navodenie vianoč-

nej atmosféry, psychohygiena. 

Príchod Mikuláša 05.12.2018 

Bc. Anna Smolková  

PhDr. Zdenka Stra-

ková, 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

všetci prítomní žiaci 

všetkých roč. 

Rozsvietenie vianočného stromčeka- 

hry, piesne, zábava, rozdávanie dar-

čekov. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Vedomostná súťaž 

k 70.výročiu Gym-

názia J.M.Hurbana 

6.12.2018 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Michaela Capková 

4.roč., 

Silvia Brišová-

5.roč., Matúš Bučo-

1.roč. 

Pripomenutie si okrúhleho jubilea, 

prehĺbenie vedomostí, posilnenie 

hrdosti. Zábavnou hrou spoznávať 

históriu a osobnosti nášho gymnázia. 

Vianočná kapustni-

ca, punč 
11.12.18 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Všetci prítomní žiaci  

3 roč., 4. roč, 5.roč. 

Utužiť kolektív, naučiť sa pripraviť 

občerstvenie pre viac ľudí, samostat-

nosť pri varení vianočnej kapustnice 

a punču. 

Vianočná kapustni-

ca, punč 
12.12.2018 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Všetci prítomní žiaci  

 1.roč., 2 roč.,3.roč. 

Akcia zameraná na tradične posede-

nie pred Vianocami. 

Vianočné sviatky- 

tradície žiackych 

regiónov 

18.12.2018 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Adam Pekný 3.roč. 

Sarah Prická 5.roč. 

Príprava vianočného posedenia, zvy-

ky, obyčaje. Voľná diskusia žiakov 

o tom, ako trávia vianočné sviatky. 

Vianočné sviatky- 

tradície žiackych 

regiónov 

19.12.2018 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Barbora Kytašová 

3.roč., 

Ela Trnčíková 1.roč 

Porovnávanie vianočných sviatkov 

Oravy a Považia. Uvedomenie si 

Slovenského  nehmotného kultúrne-

ho dedičstva. 

Pečenie a zdobenie 

perníkov 
20.12.2018       

Bc. Anna Smolková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Andrea Turzová 

1.roč. 

Kristína Bulandová 

3.roč. 

Rozvoj manuálnych schopností žia-

čok, zapojenie fantázie pri zdobení, 

práca žiakov v skupine, trendy zdo-

benia. 

Novoročné predsav-

zatia 
14.1.2019 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Lenka Brišová 

1.roč., 

Lenka Kováčiková 

2.roč. 

Zamyslenie sa nad významom pred-

savzatí, čo to vlastne chcem a prečo 

to chcem. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Novoročné predsav-

zatia 
15.1.2019 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Vanesa Brontvajová 

3.roč., Anna Mária 

Dávidíková 4.roč. 

 

Vedieť si povedať svoje osobné 

predsavzatia pred kolektívom. 

Ľudské práva 17.1.2019 

Bc. Anna Smolková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Rebeka Jasenovcová 

1.roč. Soňa Jakubí-

ková 3.roč. 

 

Prednáška spojená s besedou 

o dodržiavaní ľudských práv- femi-

nizmus, registrované partnerstvo. 

Deň zdravia-

namiešaj si smo-

othie 

24.1.2019 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Kristína Gancarčí-

ková 2.roč., Adriana 

Kyrcová 5.roč. 

Praktická činnosť, získavanie infor-

mácií o zdravom a chutnom príjme 

vitamínov, minerálov . 

 

Súťaživé  

popoludnie/skoky 

vo vreciach, beh po 

schodoch, skoky na 

švihadle.../ 

29.01.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Milan Šeliga 1.roč., 

Kristína Kršková 

2.roč., 

Nina Šujanová 

3.roč.,  

Martin Šimko 4.roč. 

Športový talent žiakov – realizácia 

rôznych športových súťaží. 

Podpora zdravého životného štýlu, 

športovo – zábavnou formou. 

Finančná gramot-

nosť 
 07.02.2019  

Ing. Júlia Brázdilová 

Veronika Živčicová, 

Michaela Capková 

4. roč. 

Preveriť vedomosti žiakov v oblasti 

financií. 

Valentínska výzdo-

ba priestorov 
11.2.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Mária Korbášová,  

Kristína Šedivá - 2. 

roč. 

Rozvoj manuálnej a estetickej čin-

nosti, pripomenutie si sviatkov, ktoré 

neboli vždy súčasťou našej kultúry. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Slávnostné prestie-

ranie –plesové  
11.02.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková  

Kristína Gancarčí-

ková-2.roč., Ivana 

Murínová 2.roč. 

Motivácia k získavaniu  vedomosti 

z etikety stolovania. 

Slávnostné prestie-

ranie –plesové 
12.02.2019  

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Nina Šujanová 

3.roč., Vanesa Miko-

lajčíková 4.roč. 

Fantázia, zručnosť, nápaditosť žia-

kov pri stužkových slávnostiach a 

slávnostných významných udalos-

tiach. 

Valentínske popo-

ludnie  
14.02.2019  

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

(žiaci všetkých roč-

níkov) 

V tento deň sa každý žiak/žiačka 

zmenili na VALENTÍNKY 

A VALENTÍNOV. Spolu vytvorili 

nádhernú sieť priateľstva a tak 

umocnili a posilnili svoje kamarát-

stvo. 

Potraviny nového 

veku 
19.02.2019 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Lucia Cengelová 

2.roč., 

Mária Korbášová 

2.roč. 

Rozvíjanie  vzdelávacej a výchovnej 

činnosti s dôrazom na zdravú výživu. 

Najlepší krížovkár -

súťaž 
26.02.2019  

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Silvia Brišová  

Adriana Kyrcová 

5.roč. 

Pavol Brišák 3.roč. 

Súťaž žiakov výchovných skupín 

s pocitom napätia a vyriešenia hlavo-

lamu. 

Jarná výzdoba pries-

torov 
12.03.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

PhDr. Zdenka Stra-

ková Zuzana Milu-

ková, Kristína Šedi-

vá 2.roč., Vanesa 

Várošová 4.roč. 

 

Zručnosť, kreativita, nápaditosť pri 

jarnej výzdobe. 

Kniha priateľ člove-

ka 
12.03.2019  

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková Terézia Sivčá-

ková 2. roč., Klára 

Srogoňová 3.roč. 

Uvedomenie si dôležitosti čítania 

kníh. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Kniha priateľ člove-

ka 
14.03.2019  

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Veronika Kocúrová 

4.roč.,  

Petra Lišková 5.roč. 

Rozhovor o knihách, kde každá kni-

ha má svoje čaro, svoj dej, ktorým 

dokáže upútať. Kniha je niečo, čo 

nám otvára dvere do sveta fantázie.  

Cestoviny na rôzne 

spôsoby -súťaž 
19.03.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová Michaela 

Brňáková 2.roč., 

Adriana Kyrcová 

5.roč. 

Vedieť sa na súťaž pripraviť- nakú-

piť si podľa receptu suroviny na va-

renie v určitom finančnom limite, 

samostatnosť pri príprave jedla. 

Frankofónne popo-

ludnie 
20.03.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová žiaci všetkých  

roč. 

Formovať kladný vzťah žiakov k 

študovaniu cudzích jazykov, spozná-

vaniu iných kultúr a k cestovaniu. 

Výstava prinese-

ných kníh 
21.03.2019 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Lucia Polťáková 

5.roč., 

Zuzana Mikulová 

2.roč. 

Ukážky rôznych prinesených kníh, 

publikácií, časopisov a pod.  Knihy 

rozvíjajú náš obzor, obohacujú ve-

domosti a všeobecný rozhľad. 

Súťažný večer 

o literatúre 
21.03.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová Terézia Sivčá-

ková, Romana Ol-

bertová 2.roč. 

Preveriť vedomosti žiakov týkajúce 

sa Slovenskej literatúry, samostat-

nosť pri tvorbe otázok. 

Základné ľudské 

práva a slobody 
26.03.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

PhDr. Zdenka Stra-

ková Michaela Sro-

goňová 2.roč., Sarah 

Prická 5.roč. 

Rozvoj všeobecného uznávania a 

zachovávania ľudských práv 

a základných slobôd. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Vezmi a čítaj 28.03.2019 

PhDr. Zdenka Stra-

ková Lenka Kovačí-

ková, Romana Ol-

beretová, Kristína 

Šedivá 2.roč. 

Kolektívne čítanie, objavovanie krá-

sy slova. 

Veľkonočné deko-

rácie, výzdoba 

priestorov 

03.04.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Kristína Šedivá 

2.roč.,  

Vanesa Várošová 

4.roč. 

Estetické cítenie, pracovné zručnosti 

žiakov, nápady, fantázia pri výzdobe 

ŠI. 

Spoznávam prírodu- 

súťažný večer 
09.4.2019  

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Silvia Brišová 5.roč.  

Zábavnou formou preveriť vedomos-

ti v oblasti prírody, prehlbovať 

u žiakov súťažného ducha a zmysel 

pre humor. 

Deň Zeme 

(22.04.19)- staros-

tlivosť o areál ŠI 

10.4.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková všetci žiaci 1 ., 

2. ,3. roč. 

 

Aktívne sa zapájať do skrášľovania 

okolia ŠI. 

Deň Zeme 

(22.04.19)- staros-

tlivosť o areál ŠI 

11.4.2019 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová všetci žiaci 4., 

5.roč. 

Rozvíjať environmentálnu výchovu 

a vzdelávanie, vlastná práca- čistenie 

okolia ŠI. 

Súťaž- Veľkonočné 

koláče 
16.4.2019  

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová Patrícia Pavlí-

ková, Martina Miná-

riková1.roč. 

Žiaci si pripravili zaujímavé recepty 

na tému: Veľkonočné koláče 

a upiekli chutné koláče. 

Deň Zeme- diskusia 

k ochrane prírody 
24.4.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Lucia Cengelová -  

2. roč., Aneta Brišo-

vá – 1. roč. 

Žiaci sa v diskusii zamerali predo-

všetkým na separovanie plastov. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Deň Zeme- diskusia 

k ochrane prírody 
25.4.2019 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Silvia Oravcová 

3.roč. 

Anna Mária Dávidí-

ková 4.roč. 

Rozvíjať environmentálnu výchovu 

a vzdelávanie, prehlbovať u žiakov 

lásku k prírode. 

Beseda s lekárom 29.4.2019  

Ing. Júlia Brázdilová 

všetci žiaci 3. roč., 

4. roč. 

Žiaci besedovali, porozprávali sa o 

prevencii užívania alkoholu, tabaku a 

odvykaniu od nich. 

Separovanie -

vyhodnotenie 
06. 05.2019  

Bc. Anna Smolková 

Andrea Turzová 

1.roč., 

Simona Gancarčíko-

vá 3. roč., Rebeka 

Kukučková 4. roč. 

Vyhodnotenie separovania v ŠI. 

 

Rozlúčka s piatakmi 14.05.2019 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Silvia Brišová, Ad-

riana Kyrcová-5.roč. 

Samostatnosť, zábava, pobavenie, 

relax  žiakov z nižších ročníkov pri 

príprave rozlúčkovej party pre piata-

kov.  

Varíme spolu a 

chutne  
15.05.2019  

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Matúš Bučo, Milan 

Šeliga  

1.roč. Zuzana 

Črchlanová 2.roč. 

Žiaci si preverili svoje zručnosti pri 

príprave jedál, súťaživé správanie 

žiakov, samostatná práca. 

Cukrík za cigaretu 29.5.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková Samuel Tábor-

ský 2. roč., Ela Trn-

číková 1.roč. 

 

Predchádzanie sociálno-

patologickým javom, pomocou hľa-

dania spôsobov ako povedať drogám 

NIE! 

Cukrík za cigaretu 30.5.2019 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Veronika Kocúrová, 

Paulína Cingelová 

4.roč. 

Oboznámenie žiakov o škodlivosti 

fajčenia a vedľajších účinkoch nele-

gálnych látok. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Obchodovanie s 

ľuďmi 
29.05.2019 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

všetci žiaci 2.roč. 

Získavanie informácií a obozretnosti 

pri nadväzovaní kontaktov s cudzími  

ľuďmi. 

Hrou proti drogám  12.06.2019 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Natália Kučiaková 1. 

roč., 

Lenka Jirotková 

2.roč., 

Dominika Kaštanová 

4.roč. 

Prehlbovanie lásky k športu 

a zdravému životnému štýlu 

u žiakov. Informovanie žiakov 

o škodlivosti užívania drog a iných 

nelegálnych látok- prevencia. 

Bedmintonový tur-

naj  
19.06.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Dušan Kolenčík, 

Lukáš Benkei 1.roč. 

Aktivita na podporu telesného a du-

ševného zdravia. Rozvoj pohybovej 

aktivity, súťaživosť, kooperácia. 

Vychádzky do mes-

ta, prírody, okolia 
25.06.2019 

Bc. Anna Smolková,  

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

( všetci žiaci 1., 2. 

roč.) 

Utužovanie kolektívu, relax, objavo-

vanie skrytých zákutí a miest. 

Vychádzky do mes-

ta, prírody, okolia 
26.06.2019 

Ing. Júlia  Brázdilo-

vá, Mgr. Dana Baze-

lidesová,  

(všetci žiaci 3., 4. 

roč.) 

Spoznávať krásy okolitej prírody 

a mesta. 

 

Iné  

Rôznorodé aktivity školy za uplynulý školský rok boli prezentované v 18. ročníku Ročenky 

Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (šéfredaktorka Mgr. Ingrid Mikovčáková, technické spraco-

vanie PaedDr. Anna Zeljenková), v kalendári školy (zostavila riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikov-

čáková v spolupráci s PaedDr. Annou Zeljenkovou a vydavateľstvom MAGMA) 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,publikáciu k 70. 

výročiu založenia školy, fotogalériu), 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.  
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Tradične veľmi dobrá bola aj spolupráca s Radou rodičov a Radou školy, rovnakou mierou 

vo výchovnej, vzdelávacej aj ekonomickej oblasti. 

 

 b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2018/2019 (§ 2 ods. 1 písm. b vyhlášky) 

 

Gymnázium – 4-ročné štúdium 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 3 67 0 3 67 0 

II. 3 56 0 3 56 0 

III 3 83 0 3 83 0 

IV. 3 82 0 0 0 0 

Spolu 12 288 0 9 206 0 

 

 

 

Gymnázium – 5-ročné bilingválne štúdium 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 2 56 0 2 56 0 

II. 2 54 0 2 54 0 

III 2 58 0 2 58 0 

IV. 2 58 0 2 58 0 

V. 2 57 0 0 2 0 

Spolu 10 283 0 8 228 0 

 



 

 

 

 

95 

Gymnázium – 8 ročné štúdium 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 1 27 0 1 27 0 

II. 1 20 0 1 20 0 

III 1 23 0 1 24 0 

IV 1 27 0 1 27 0 

V. 1 17 0 1 18 0 

VI. 1 15 0 1 15 0 

VII. 1 17 0 1 17 0 

VIII. 1 17 0 0 0 0 

Spolu 8 163 0 7 148 0 

 

 

 

c) – –  

 

 

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

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

 

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

do 1. ročníka strednej školy 

 

Do ročníka 

 

Počet pri-

hlásených 

žiakov 

Počet žia-

kov, ktorí 

konali pri-

jímaciu 

skúšku 

 

Počet úspeš-

ných žiakov 

v prijímacom 

konaní 

 

Počet prija-

tých  žiakov 

 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

I. ročníka OG 46 45 45 30 0 

I. ročníka  4G 150 81 137 60 22 

I. ročníka 

slov.-ang. bi-

ling. sekcie 

173 156 148 56 0 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdela-

nia.(§ 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 2018/2019: 

IV. C, IV. D, IV. E, Oktáva A 

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 žiakov 

prihlásených na MS 

spolu 

(PFIČ, EČ a ÚFIČ) 

Z toho: počet žiakov, 

ktorí konali externú 

časť MS 

Počet prihlásených žiakov na MS: 214 172 

slovenský jazyk a literatúra 156 156 

anglický jazyk C1 58 58 

anglický jazyk B2 98  98 

francúzsky jazyk B2 3 0 

nemecký jazyk B2 12 0 

nemecký jazyk B1 1 0 

matematika 49 49 

Externá časť MS: 

PREDMET 
Počet prihlá-

sených na MS 

Z toho písalo 

EČ MS 

Priemerná ús-

pešnosť % 

Priemerný 

percentil školy  

slovenský jazyk a 

literatúra 
156 156 65,2 91,3 

anglický jazyk C1 58 58 61,7 42,5 

anglický jazyk B2 96 96 60,2 44,5 

matematika 49 49 52,7 46,2 
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Prehľad o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky: 

Predmet 
Počet žiakov, ktorí konali písomnú 

formu internej časti  MS 

slovenský jazyk a literatúra 156 

anglický jazyk C1 58 

anglický jazyk B2 96 

 

Prehľad o ústnej forme MS 

Ústnu formu MS v riadnom termíne konali:   214 

                                                                nekonali :  0  

Predmety v povinnej MS: 

 

PREDMET PRIEMER 

anglický jazyk B2 1,76 

anglický jazyk C1 1,53 

biológia 1,26 

biológia v ANJ 1,29 

dejepis 1,28 

dejepis v ANJ 1,41 

francúzsky jazyk 1,33 

fyzika 1,50 

geografia 1,38 

geografia v ANJ 1,64 

chémia 1,39 

chémia v ANJ 1,21 

informatika 1,47 

informatika v ANJ 1,50 

matematika 1,55 

matematika v ANJ 1,87 

nemecký jazyk 1,36 

občianska náuka 1,81 

občianska náuka v ANJ 1,29 

slovenský jazyk a literatúra 1,42 

umenie a kultúra 1,00 

Predmety dobrovoľnej MS: 

PREDMET PRIEMER 

nemecký jazyk 1,50 
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Priemerný prospech  povinných predmetov ÚFIČ MS : 1,50 

Priemerný prospech  dobrovoľných predmetov ÚFIČ MS : 1,23 

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

ŠMK povolila opravnú EČ MS (1) a opravnú ÚFIČ MS (1) v mimoriadnom termíne -september 

2019. 

 

Spolu v septembri zmaturovali 2 žiaci. 

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2018/2019    (§2 ods.1 písm. f vyhlášky) 

 

Gymnázium 

 

 

 

 

 

Trieda Študijný odbor, zameranie Učebný pán 

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

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

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

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

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

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

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

Kvarta A 7902 J  ISCED 2A 

Kvinta A 7902 J  ISCED 2A 

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

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

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

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

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

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

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

V. F, G 7902 J 74 – bilingválne štúdium 2011-7915/18755:3-922 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

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

      

Stredná škola Počet Školský internát Počet 

zamestnanci  SŠ 74 
zamestnanci školského 

internátu 
7 

Z toho PZ 58 Z toho PZ 4 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 58 - kvalifikovaní 4 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ 16 Z toho NZ 2 

Z počtu NZ  Z počtu NZ 0 

- upratovačky 8 - upratovačky 2 

- údržbár 2 - pomocná vychovávateľka 1 

- školník-údržbár 1 Školská  jedáleň  

- THP 5 zamestnanci -spolu 10 

Spolu počet zamestnancov  

SŠ + ŠI + ŠJ 
91 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
62 

 

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 2018/2019 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

fyzika 1 

telesná a športová výchova 1 

umenie a kultúra 1 

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

ky) v školskom roku 2018/2019 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Počet 

vzdelávaní 

Priebeh vzdelávania/ počet 

ukončené pokračujúce 

Adaptačné vzdelávanie 2 2 2 - 

Aktualizačné vzdelávanie 13 19 19 - 

Inovačné vzdelávanie 7 8 8 - 

Špecializačné vzdelávanie - - - - 

Funkčné vzdelávanie 1 1 - 1 

Funkčné vzdelávanie inovač-

né 
2 2 - 2 

Kvalifikačné vzdelávanie - - - - 

Absolvované štúdium v za-

hraničí 
- - - - 

 

 

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

neho vzdelávania .  

 

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

 

Údaje o aktivitách  organizovaných ško-

lou 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapo-

jila 

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

v Čadci 

Deň otvorených dverí pre 8-ročné štúdium Akadémia @ vapac 

Deň otvorených dverí pre bilingválne štú-

dium 
Svetový deň pohybu - Aerobik maratón 

Krajské kolo olympiády ANJ Svetový deň životného prostredia 

Študentský ples - Galavečer 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a 

ohrozovaniu s drogami 

Imatrikulácia pre prvákov Kampaň „Červené stužky“ 

Halloween Party na školskom internáte Deň narcisov 

Stužkové slávnosti Biela pastelka 

Mikulášska nádielka 

Okresné a krajské kolá vedomostných 

a športových súťaží organizované CVČ v Čadci 

a v Žiline, SOČ 

Mikulášska akcia v ústave sociálnych slu-

žieb v Oščadnici 
Európsky týždeň boja proti rakovine 

Vianočné trhy Svetový deň zdravia 

Christmas Party Týždeň duševného zdravia 

Galaprogram v 70. výročiu vzniku gymná-

zia „Vivat Gymnazium“ 
Svetový deň bez tabaku – kampaň Stop fajčeniu 
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Údaje o aktivitách  organizovaných ško-

lou 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapo-

jila 

Valentínsky predaj koláčov  

Besedy, prednášky odborníkov z iných inštitúcií 

(Kysucká Knižnica, Kysucké múzeum, Kysuc-

ká galéria, Dom kultúry, Osvetové stredisko, 

CVČ, Matica slovenská v Martine, Okresný súd 

a pod.) 

Valentínska pošta Medzinárodný deň školských knižníc 

Deň študentov  Týždeň vedy a techniky 

Deň učiteľov Krajský študentský parlament 

1.apríl očami našich žiakov Regionálny parlament Kysuce 

Deň detí Medzinárodný týždeň bezpečnosti na cestách 

Noc v škole 
Filmové festivaly Etnofilm,  Palárikova Raková 

– laická porota študentov 

Cyklotour Gymo 2018 Ideálny zamestnávateľ 

Koncerty školského speváckeho krúžku 

„Radosť“ 

Informačný deň pre mladých – dobrovoľníctvo: 

workshop s dobrovoľníkmi - KERIC 

Ekohliadky Adopcia srdca 

ČADMUN Študentská  kvapka krvi 

Tematické exkurzie Valentínska kvapka krvi  

Účelové cvičenia Deň Zeme – pomôž svojmu mestu 

Plavecké kurzy Prezentácia univerzít zo SR a ČR 

Lyžiarske kurzy PZ Čadca – polícia a jej činnosť  

Kurz ochrany a obrany zdravia Kráľovstvo kysuckých vedomostí a zručností 

Vydávanie študentského časopisu GONG Zber papiera 

Poobedie s knihou a hudbou Zber použitých batérií 

Zber odpadkov v okolí školy Mliečny program 

Voda nad zlato (Medzinárodný deň vody) 
Medzinárodný deň ľudských práv (besedy, fil-

mové dokumenty, výchovné koncerty) 

Basketbalový Turnaj zmiešaných družstiev Moja rodná Čadca 

Vianočný volejbalový turnaj Interpersonálne vzťahy, prevencia šikanovania 

Rozlúčkový volejbalový turnaj maturantov 

proti pedagógom a rodičom 

Besedy s zamerané na protidrogovú problema-

tiku 

Program ku dňu Nevidiacich a slabozrakých 

v Čadci 
Revolution train 

Lampióny šťastia na školskom internáte Európsky deň jazykov 

Krúžková činnosť Medzinárodný deň Downovho syndrómu 

Profesionálna orientácia žiakov 2. a 3. roč-

níka – pomoc pri výbere voliteľných pred-

metov 

Literárne súťaže: 

• Jašíkove dni 

• Škultétyho rečňovanky  

• Práva detí očami detí 

• Hviezdoslavov Kubín 

• Šaliansky Maťko 

• Hodžova esej 
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Údaje o aktivitách  organizovaných ško-

lou 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapo-

jila 

Terénne práce z geografie a biológie Kysucký mikrofón 

Geografia na Gymnáziu J.M.Hurbana (face-

booková stránka) 
Výtvarné súťaže 

www.gymcadca.eu – administrácia vlastnej 

webovej stránky školy 
Olympijská škola roka 

e- triedna kniha Župná Kalokagatia 

Mesiac Frankofónie Physics Masterclasses 

Medzinárodný deň pamiatky obetí holo-

kaustu 
Študentská vedecká konferencia - Ostrava 

Exteriérové vyučovanie Spolupráca s mimovládnou organizáciou Náruč 

Easter egg hunt competition Simulované prezidentské voľby 

Marec – mesiac knihy IT fitness test 

 

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 2018/2019 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) 

Geografia 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Moja rodná/ kat.ZŠ 2. miesto 

Čentáková Sára 

Dubový Vladimír 

Kavalierová Agáta 

Kupka Filip 

Te.A 

Slovenský jazyk a literatúra 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Hviezdoslavov Kubín/ 

III 
1. miesto  Pišteková Veronika III.C 

Vansovej Lomnička 2. miesto  Šubová Laura II.F 

 

http://www.gymcadca.eu/


 

 

 

 

103 

Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2A 
1. miesto Novák Adam II.D 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2B 
1. miesto Bazelides Kamil Ok.A 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2A 
1. miesto Makuch Tomáš Kv.A 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2A 
2. miesto Drahňák Gabriel III.G 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2B 
1. miesto Čečotka Viktor Sp.A 

Geografická olympiá-

da/ZŠ 
1. miesto Švarcová Miriam Kr.A 

SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Biológia 1. miesto Jarábek Adam IV.D 

Chémia  1. miesto 
Klimeková Magdaléna 

Prengelová Vanessa 
IV.F 

Dejepis 3. miesto Petráková Simona Sp.A 

Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Okresné kolo 

v cezpoľnom 

behu 

SŠ 

1.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

Hoffer Juraj 

Pytel Tomáš 

Kašubová Aneta 

Vorková Daniela 

IV.D 

II.G 

V.G 

IV.E 

Bedminton SŠ 

2.miesto-družstvá 

 

2.miesto-družstvá 

Pončka Marek 

Sedlačík Adam 

Chovaňaková Dalia 

Sekerková Soňa 

III.E 

IV.F 

III.E 

III.E 

Školské dni 

športu 
SŠ 

2.miesto – švihadlo 

1.miesto - švihadlo 

Teplan Juraj 

Teplan Marek 

I.D 

I.D 

Šach SŠ 

Postup do KK 

 

Postup do KK 

Hanec Kristián 

Slivka Dávid 

Kubicová Mária 

Liščáková Barbora 

IV.E 

I.G 

III.F 

III.F 

Šach ZŠ Postup do KK Slivka Samuel Kr.A 
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Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Futsal SŠ 1.miesto 

Gašper Marek 

Kubalák Dominik 

Kubanda Michal 

Mokáň Matúš 

Pukalík Denis 

Putyra Richard 

Strýček Richard 

Šplhák Adam 

Teplan Juraj  

Teplan Marek 

Tomčala Adam 

IV.E 

IV.E 

IV.E 

III.C 

IV.E 

Sp.A 

IV.C 

IV.C 

I.D 

I.D 

IV.E 

Florbal - chlapci SŠ 1.miesto 

Baliga Jakub 

Drexler Adam 

Kubica Marek 

Mokáň Matúš 

Plevko Peter 

Putyra Richard 

Sekerka Samuel 

Stráňava Stanislav 

Špilák Martin 

Šulek Patrik 

Švancár Tobiáš 

Ok.A 

Ok.A 

I.C 

III.C 

Ok.A 

Sp.A 

I.C 

Sp.A 

Sp.A 

III.E 

I.D 

Florbal - diev-

čatá 
SŠ 2.miesto 

Gábrišová Aneta  

Gonščáková Natália 

Gregušová Jessica 

Grochalová Terézia 

Hlavatá Ema 

Kmínková Natália 

Olšiaková Andrea 

Trnčíková Ela 

Vorková Daniela 

Vyšlanová Vanda 

Ok.A 

II.D 

Kv.A 

IV.E 

I.F 

I.C 

III.D 

I.G 

IV.E 

I.C 

Stolný tenis 
SŠ -

chlapci 
2.miesto 

Cyprich Rado 

Čečotka Viktor 

Najdek Patrik 

Slávik Samuel 

V.F 

Sp.A 

IV.C 

III.G 

Stolný tenis 
SŠ-

dievčatá 
1.miesto 

Adamcová Michaela 

Delinčáková Lívia 

Kuffová Veronika 

Valáriková Terézia 

III.D 

II.D 

IV.C 

II.D 

Vianočné plá-

vanie 
ZŠ 

2.miesto-kraul 

1.miesto-kraul 

2.miesto-kraul, pr-

sia 

Fonš Martin 

Serafín Juraj 

Vakula Bruno 

Te.A 

Kr.A 

Se.A 
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Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Vianočné plá-

vanie 
SŠ 

2.miesto-kraul, pr-

sia 

2.miesto-kraul, pr-

sia 

1.miesto-kraul, pr-

sia 

1.miesto-kraul, pr-

sia 

1.miesto-kraul, pr-

sia 

2.miesto-kraul, pr-

sia 

Čamborová Rebeka 

Čáder Matej 

Jati Adam 

Kašubová Aneta 

Pytel Tomáš 

Tomala Adam 

V.F 

III.F 

V.F 

V.G 

II.G 

II.E 

Basketbal SŠ 1.miesto 

Baliga Jakub 

Drexler Adam 

Ďurmek Dominik 

Gabriš Fedor 

Krkoš Peter 

Laš Michal 

Oravec Marek 

Plevko Peter 

Pončka Marek 

Stráňava Stanislav 

Tutka Kristián 

Vakula Šimon 

Ok.A 

Ok.A 

Kv.A 

Kv.A 

II.C 

IV.D 

III.E 

Ok.A 

III.E 

Sp.A 

Ok.A 

III.E 

Basketbal SŠ 2.miesto  

Gulčíková Diana 

Hrtúsová Sofia 

Masariková Mária 

Murgašová Kristína 

Kuffová Veronika 

Krkošová Ema 

Števulová Ivana 

Kašubová Karolína 

Brezinová Claudia 

Brezinová Soňa 

V.G 

II.E 

II.E 

IV.C 

IV.C 

IV.D 

I.F 

I.F 

I.C 

I.C 

Florbal ZŠ 2.miesto 

Čečotka Adam 

Gajdičiar Jakub 

Hamran Martin 

Kontrík Dominik 

Kotula Ján 

Malík Pavol 

Serafín Juraj 

Slivka Samuel 

Tománek Marek 

Viležinský Maximi-

lián 

Zborovančík Samuel 

Kr.A 
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Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Volejbal SŠ 1.miesto 

Davidová Nikola 

Grácová Veronika 

Hubočanová Linda 

Cholujová Sabína 

Jurišová Miriama 

Kršková Kristína 

Kuffová Veronika 

Minarovičová Alžbeta 

Mináriková Nikola 

Pišteková Dorota 

Súkeníková Dominika 

II.F 

III.D 

Kr.A 

I.E 

I.E 

II.G 

IV.C 

III.G 

IV.G 

I.D 

IV.F 

Volejbal SŠ 1.miesto 

Cyprich Radovan 

Drahňák Miroslav 

Kontrík Jakub 

Petrek Juraj 

Körmendy Patrik 

Sedlačík Adam 

Kulla Miloslav 

Pytel Tomáš 

Riečičiar Patrik 

V.F 

I.E 

II.C 

II.C 

IV.F 

IV.F 

II.F 

II.F 

IV.C 

Atletika SŠ 

3.miesto 200m 

2.miesto 3000m 

2.miesto guľa 

1.miesto 1500m 

2.miesto 100m 

1.miesto 3000m 

3.miesto guľa 

3.miesto oštep 

1.miesto oštep 

1.miesto 800m 

3.miesto 

3000m,diaľka 

1.miesto výška 

1.miesto 800m 

Drahňák Miroslav 

Hoffer Juraj 

Hovořák Tomáš 

Kašubová Karolína 

Klimek Dominik 

Kubalák Dominik 

Petrek Juraj 

Sekerková Soňa 

Strýček Richard 

Teplan Juraj 

Teplan Marek 

Uhliar Milan 

Vorková Danka 

I.E 

IV.D 

IV.F 

I.F 

III.E 

IV.E 

II.C 

III.E 

IV.D 

I.D 

I.D 

Kv.A 

IV.D 

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

Informatika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Zenit v programovaní/ 

Web  
1. miesto Ligocký Marián IV.G 

Zenit v programovaní/ 

Grafik 
1. miesto Trlíček Tomáš IV.G 
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Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda 

v anglickom jazyku/ 

2C1 

3. miesto Karnet Tomáš IV.F 

Olympiáda 

v anglickom jazyku/ 2B 
2. miesto Bazelides Kamil Ok.A 

Olympiáda 

v nemeckom jazyku/ 

2A 

3. miesto Drahňák Gabriel III.G 

Olympiáda vo francúz-

skom jazyku/2A 
3. miesto Koryčárová Nikola III.G 

Geografická olympiá-

da/ SŠ  
4. miesto Števík Štefan Henri I.G 

Biologická olympiá-

da/B 
1. miesto Jarabica Jakub I.E 

SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Biológia 1. miesto Jarábek Adam IV.D 

Chémia  1. miesto 
Klimeková Magdaléna 

Prengelová Vanessa 
IV.F 

Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Aerobik mara-

tón 
SŠ 

 

Postup M - SR 

 

Postup M - SR 

Delinčáková Lívia 

Ďatko Maroš 

Grečmalová Adéla 

Hrčková Klaudia 

Husarčíková Barbora 

Larišová Patrícia 

Padyšáková Dana 

Števulová Ivana 

Valáriková Terézia 

Voreková Natália 

II.D 

IV.F 

II.G 

III.C 

III.C 

I.F 

IV.F 

I.F 

II.D 

III.F 

Cezpoľný beh - 

dievčatá 
SŠ 3.miesto - družstvá 

Kašubová Aneta 

Kašubová Karolína 

Vorková Daniela 

V.G. 

I.F 

IV.E 

Šach SŠ 3.miesto Hanec Kristián IV.E 
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Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Futsal SŠ 1.miesto 

Gašper Marek 

Kubalák Dominik 

Kubanda Michal 

Mokáň Matúš 

Pukalík Denis 

Putyra Richard 

Strýček Richard 

Šplhák Adam 

Teplan Juraj  

Teplan Marek 

Tomčala Adam 

IV.E 

IV.E 

IV.E 

III.C 

IV.E 

Sp.A 

IV.C 

IV.C 

I.D 

I.D 

IV.E 

Volejbal SŠ 2.miesto 

Davidová Nikola 

Grácová Veronika 

Hubočanová Linda 

Cholujová Sabína 

Jurišová Miriama 

Kršková Kristína 

Kuffová Veronika 

Minarovičová Alžbeta 

Mináriková Nikola 

Pišteková Dorota 

Súkeníková Dominika 

II.F 

III.D 

Kr.A 

I.E 

I.E 

II.G 

IV.C 

III.G 

IV.G 

I.D 

IV.F 

 

CELOSLOVENSKÉ  SÚŤAŽE (ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ) 

Francúzsky jazyk 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Spievam po francúz-

sky 
4. miesto 

Dorociaková Alica 

Karnet Tomáš 

Klimeková Magdaléna 

IV.G 

IV.F 

IV.F 

 

Informatika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Zenit v programovaní/ 

Web developer 
2. miesto Ligocký Marián IV.G 
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Slovenský jazyk 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Tajomstvo atramen-

tu/15-25rokov 
3. miesto 

Kobolková Kristína 

Krkošová Anna 

II.G 

II.E 

Jašíkove Kysuce/próza 
Prémia Joze-

fa Hnitku 

Kobolková Kristína 

 

 

II.G 

Slovo/SŠ 3. miesto Kobolková Kristína II.G 

Florinova jar 2. miesto Kobolková Kristína II.G 

Odkaz Karolíny 

Brűstleovej, Podho-

rie/SŠ próza 

2. miesto Kobolková Kristína II.G 

Račiansky jahodový 

kvet/SŠ 
1. miesto Kobolková Kristína II.G 

Literárna Villa Zer-

na/SŠ 
1. miesto Kobolková Kristína II.G 

Čakanky/SŠ 3. miesto Kobolková Kristína II.G 

Keď si vymýšľam 

.../II.kat. 
1. miesto Kobolková Kristína II.G 

Súťaž o cenu Jána Čer-

veňa - Ohnivá 
2. miesto Smolková Monika IV.G 

Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Aerobik mara-

tón 

Žiačky  

SŠ 
TOP 10 Hrčková Klaudia III.C 

Zimná kalo-

kagatia - cross-

country cross 

(xcx) mladšie 

žiačky 

ZŠ-

mladšie 

žiačky 

umiestnenie Vanáková Nina Pr.A 

Zimná kalo-

kagatia - zjaz-

dové lyžovanie 

ZŠ- star-

šie žiač-

ky 

umiestnenie Jakubeková Alica Kr.A 

Zimná kalo-

kagatia - zjaz-

dové lyžovanie 

ZŠ- star-

ší žiaci 
umiestnenie 

Viležinský Maximi-

lián 
Kr.A 

Zimná kalo-

kagatia - beh na 

lyžiach 

ZŠ-

mladšie 

žiačky 

umiestnenie Vanáková Nina Pr.A 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j vyhlášky) 

 

V školskom roku 2018/2019 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pokračovalo 

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

priestor pedagógom i žiakom zapájať sa do rôznych projektov s cieľom nielen vylepšiť materiálno-

technické zabezpečenie vyučovania, ale i naďalej pokračovať v dosahovaní kvalitných výchovno-

vzdelávacích výsledkov ako i možnosti zapíjať sa do rôznych foriem mimoškolskej činnosti.  

 

Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

IT akadémia 

Overovanie modelu vzdelávania a prí-

pravy mladých ľudí pre aktuálne a per-

spektívne potreby vedomostnej spoloč-

nosti a trhu práce so zameraním na in-

formatiku a IKT – žiaci a učitelia sa 

podieľajú na overovaní inovatívnych 

metodík s využitím IT a bádateľskej 

metódy sprostredkovania poznatkov 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 počíta-

če“). 

celá škola 

Mgr. Ivana Zemiako-

vá, Ing. Alexander 

Kubáni, Mgr. Jana 

Nečedová, 

PaedDr. Anna Zeljen-

ková. PaedDr. Miro-

slav Truchlik,  

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD., 

Mgr. Jana Gabrišová, 

Mgr. Júlia Mojáková, 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr. Zuzana Stra-

ková, Mgr. Ľudovít 

Bohinský 

Medzinárodná cena 

vojvodu z Edinburgu 

Projekt zameraný na osobnostný rozvoj 

žiakov zameraný na rozvoj oblasti talen-

tu/zručností, dobrovoľníctva, športu 

a účasť na dobrodružnej výprave (pobyt 

v prírode); cieľom je viesť žiakov 

k samostatnosti, dlhodobej cielenej akti-

vite, zvýšeniu kompetencií 

a spoločenskej zodpovednosti. 

žiaci 2., 3., 4. ročníka 

Mgr. Lukáš Jurga, 

Mgr. Michala Patyko-

vá, 

PaedDr. Anna Zeljen-

ková 

Komunikácia – cesta k 

porozumeniu a úspe-

chu 

Projekt zameraný na rozvoj komunikač-

ných, prezentačných a mediálnych kom-

petencií – prihlásenie do projektu 

Mgr. Ivana Zemiako-

vá, Mgr. Zuzana 

Gavlasová, Mgr. Jana 

Harvaníková, Mgr. 

Mária Hnidková,  

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, Mgr. Beáta 

Chmurová, Mgr. Eva 

Kubalová, Mgr. Alena 

Nemcová, Mgr. Mi-

chala Patyková, Pa-

edDr. Zuzana Strako-

vá, PaedDr. Anna Zel-

jenková,  
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Cvičná škola Fakulty 

humanitných vied Ži-

linskej univerzity 

V rámci tejto spolupráce študenti FHV 

ŽU vykonávajú cvičnú pedagogickú 

prax pod vedením učiteľov našej školy. 

vybraní učitelia ANJ, 

OBN, ETV 

Iniciatíva „Meet and 

code“ – za podpory 

grantu nadácie Pontis 

Predstavenie programovania deťom zo 

ZŠ Oščadnica-centrum a ZŠ Rázusová 

pomocou robotov Lego Mindstorm. 

vybraní žiaci 4. roční-

ka bilingválnej sekcie, 

Ing. Alexander Kubá-

ni, Mgr. Michala 

Patyková 

Crowdfunding – 3D 

tlačiareň 

projekt zameraný na ochranu prírody – 

pokračovanie v projekte 

vybraní žiaci 4. roční-

ka bilingválnej sekcie, 

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD, 

Mgr. Michala  Paty-

ková 

Medzinárodný deň 

školských knižníc:  

„Skutočné knižnice – 

skutočné vzdelávanie: 

100 rokov od vzniku 

Česko-Slovenska“ 

Žiaci vytvárali leporelo o 100 rokoch 

ČSR, vytvárali historické noviny, dis-

kusné príspevky, ktoré prezentovali 

v aule školy. Podujatie sa zameralo na 

skutočné vzdelávanie sa žiakov 

v školskej knižnici. 

žiaci Pr.A, Se.A, 

Te.A, Kr.A,1.,2., 3., 4. 

ročníka, Mgr. Gabrie-

la Chalupková,  

Mgr. Eva Kubalová, 

PaedDr. Zuzana Stra-

ková 

Záložka do knihy spája 

školy 

Celoslovenský projekt zameraný na 

tvorbu a výmenu záložiek medzi žiakmi  

nášho gymnázia a osemročného štúdia 

Gymnázia Ostrava Hrabůvka  a žiaci 

štvorročného štúdia Gymnázia Andreja 

Sládkoviča v Banskej Bystrici. 

vybraní žiaci našej 

školy, PaedDr. Zuzana 

Straková, Mgr. Eva 

Kubalová 

Komparo 

Cvičné testovanie pre Kr.A, do ktorého 

sa škola zapojila v rámci zefektívnenia 

prípravy našich žiakov na T9. 

Kr.A, Mgr. Ivana Ze-

miaková 

Angličtinár 

a Nemčinár roka 

Online testovanie jazykových zručností 

a porovnanie sa so študentmi z celej 

Európy(úroveň B2 –C1), 

Mgr. Michala Patyko-

vá, Mgr. Jana Harva-

níková, Mgr. Beáta 

Chmurová, výber žia-

kov školy 

Elektronická triedna 

kniha 

Realizácia elektronickej triednej knihy 

ako plnohodnotnej náhrady za tlačenú 

verziu – pokračovanie v projekte. 

celá škola 

Národný projekt  - 

Profesijný a karierový 

rast pedagogických 

zamestnancov 

Poskytnutie vzdelávacích aktivít MPC 

na rozvíjanie kľúčových kompetencií 

pedagogických a odborných zamestnan-

cov v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

pedagógovia našej 

školy podľa záujmu 

Google Apps for 

Education 

Spoločnosť Google poskytuje školám 

cloudový systém poskytujúci žiakom 

a učiteľom úložisko dokumentov, spo-

ločný kalendár, e-mail – pokračovanie 

v projekte. 

učitelia a triedy podľa 

záujmu 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

zborovna.sk 

Webový priestor poskytujúci učebné 

materiály, inšpirácie pre učiteľov 

a žiakov. 

všetci členovia peda-

gogického zboru 

a vybrané triedy 

e-aktovka 

Sprístupnenie učebníc schválených mi-

nisterstvom školstva v elektronickej 

podobe. 

učitelia a žiaci podľa 

záujmu 

Planéta vedomostí 

Vzdelávací portál pre školy, učiteľov, 

žiakov a širokú verejnosť poskytujúci 

vzdelávacie materiály pre všeobecno-

vzdelávacie predmety. 

registrovaní učitelia 

školy 

Mliečny program 

Výzva deťom – žiakom, aby konzumo-

vali mliečne výrobky a prijímali vyvá-

ženú stranu. 

Mgr. Alena Sabolová, 

Mgr. Mária Štrbáko-

vá, všetci žiaci školy 

Červené stužky 
Zapojenie sa do aktivít na pomoc 

chorým na AIDS 
celá škola 

Adopcia srdca 

Prosociálny projekt zameraný na podpo-

ru vzdelania detí v chudobných častiach 

sveta. 

celá škola 

Biela pastelka Spolupráca s úniou nevidiacich. celá škola 

Deň narcisov Spolupráca s ligou proti rakovine. celá škola 

Zbieraj baterky 
Upriamenie pozornosti žiakov na zber a 

triedenie nebezpečného odpadu. 

celá škola, Mgr. Gab-

riela Chalupková, 

Mgr, Zuzana Gunča-

gová 

IT fitness test 
Zapojenie žiakov našej školy do overe-

nia ich vlastnej IT gramotnosti. 

IT asociácia Sloven-

ska, Úrad podpredse-

du vlády SR pre in-

vestície 

a informatizáciu 

PIAAC 

Projekt je zameraný na výskum kompe-

tenčných profilov zamestnancov škôl vo 

veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov 

základných škôl a osemročných gymná-

zií na Slovensku. 

NÚCEM, medziná-

rodné centrum štúdie 

OECD PIAAC (Pro-

gram medzinárodného 

hodnotenia dospelých) 

vybraní učitelia 

Euroscola 2019 

Projekt sa zameriava na rozvoj komuni-

kačných zručností žiakov, aby formou 

diskusných stretnutí vedeli reagovať na 

problematiku o Európskej únii, jej mož-

nom smerovaní, úspechoch 

i problémoch, o možnostiach 

a perspektívach mladých ľudí v EÚ.  

vybraní žiaci 4. a 5. 

ročníka bilingválnej 

sekcie, Mgr. Zuzana 

Gavlasová, Mgr. Jana 

Nečedová, Mgr. Mária 

Hnidková 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Nebuď otrok drog 

Projekt podporujúci aktivity zamerané 

na predchádzanie užívaniu návykových 

látok a informovať o rizikách s tým spo-

jených v cieľovej skupine žiakov II. 

stupňa základných škôl a študentov 

stredných škôl formou súťaže. Súťaž má 

zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho 

protidrogového postoja. 

vybraní žiaci 

Mgr. Beáta Chmurová 

Expedícia Fenomény 

sveta 

Vzdelávací projekt, ktorý prináša do 

školy zážitkové učenie, objavovanie a 

dobrodružstvo. Škola dostala možnosť 

vybrať si balík projektových materiálov 

– Voda a používať ho v rámci vyučova-

cích hodín v jednej triede žiakov 

osemročnej formy štúdia. 

Te.A, ostatní žiaci a 

učitelia školy podľa 

záujmu, Mgr. Gabriela 

Chalupková, PaedDr. 

Zuzana Straková, 

Mgr. Júlia Mojáková, 

Mgr. Jana Gabrišová, 

Mgr. Zuzana Gjablová 

eTwinning 

Program eTwinning sa zameriava na 

podporu využívania moderných infor-

mačných a komunikačných technológií 

za účelom vytvorenia partnerstiev eu-

rópskych škôl. Pracovným jazykom je 

angličtina. Škola môže získať e-

Twinning label. 

Mgr. Jana Švíková, 

žiaci I.D a I.G 

Škola bez nenávisti 

Národný program zameraný na podporu 

prevencie šikanovania, kyberšikanova-

nia a nenávistných prejavov realizovaný 

IUVENTOU. 

Mgr. Ivana Zemiako-

vá, Mgr. Beáta Chmu-

rová 

FinQ 

Overovanie pilotného projektu – inova-

tívneho programu finančného vzdeláva-

nia zameraného na zlepšenie finančnej 

kultúry žiakov v gescii Nadácie Sloven-

skej sporiteľni. 

Mgr. Ivana Zemiako-

vá, Mgr. Jana Ne-

čedová, vybraní učite-

lia a triedy 

Tvoríme s Danielom 

Hevierom 

Projekt zameraný na tvorivé písanie 

žiakov do 15 rokov pod patronátom Da-

niela Heviera. Spolu budú vytvárať lite-

rárne a výtvarné dielo, ktoré bude aj 

knižne vydané. 

Mgr. Alena Nemcová, 

Pr.A 

Implementácia virtuál-

nej vzdelávacej apliká-

cie a knižnice Corinth 

Pilotný projekt zameraný na overenie 

možností využitia aplikácie a knižnice 

Corinth vo vyučovacom procese ( licen-

cia bude platná pre všetkých žiakov na-

šej školy a škola v rámci overovania 

získa i interaktívna tabuľa). 

Mgr. Ivana Zemiako-

vá 

triedy a vyučujúci 

podľa záujmu 

English Go 

Zapojenie učiteľov našej školy do pro-

jektu zameraného na inovatívne učenie 

anglického jazyka – pokračovanie v 

projekte 

MPC, MŠVVaŠ, vy-

braní vyučujúci ANJ 
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k) - - 

 

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

 

V školskom roku 2018/2019 uplynulo 36 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  učeb-

ňami, z ktorých niektoré boli v tomto školskom roku doplnené novým nábytkom a vybavením (zbo-

rovňa – multifukčné zariadenie pre učiteľov). Areál školy dotvára telovýchovný komplex s veľkou 

športovou telocvičňou,  v ktorej bola v školskom roku 2018/2019 kompletne zrekonštruovaná pod-

laha a vymenené dvere, malou športovou telocvičňou, posilňovňou  a pohybovým štúdiom, ako aj 

žiacke šatne, prezliekarne  a sprchy.  Telovýchovný areál školy je prepojený so školskou jedálňou 

s kuchyňou. Hlavná budova školy je chodníkom v areáli prepojená s  budovou bilingválnej sekcie 

školy s priľahlou samostatnou telocvičňou, školským internátom a samostatnou kotolňou. Rozsiahly 

zelený pozemok v okolí školy bol aj v tomto školskom roku oživený výsadbou nových drevín, lipy 

– absolventská alej. 

 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 vyba-

venie, 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 alternatív-

ne možnosti ich získavania. A to aj s finančným prispením Neziskovej organizácie pri Gymnáziu 

Jozefa Miloslava Hurbana a prostriedkov Rodičovského združenia  pri škole. Vďaka týmto pro-

striedkov sa vedenie školy v tomto školskom roku zakúpilo  učebné pomôcky. Dobrá spolupráca 

a porozumenie zriaďovateľa Okresného úradu v Žiline, riaditeľky Neziskovej organizácie pri Gym-

náziu 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 výchov-

no-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 2018. 

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 2018/2019 a jej koncepciou 

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

a v školskom roku 2018/2019 sa nám podarilo: 

o ďalej odstraňovať nedostatky po revíziách, 

o skvalitniť stravovacie podmienky modernizáciou vybavenia školskej kuchyne (škrabka 

na zemiaky a umývačka riadu), 

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

Rodičovského združenia sa zakúpili učebné pomôcky (lego s príslušenstvom, mapy, CD 

prehrávače, notebook, tlačiareň, 3D tlačiarne, mikroskopy pre biológiu, digitálne váhy 
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pre chémiu, meracie prístroje, vizualizér, laser, optický hranol pre fyziku, interaktívne 

tabule s príslušenstvom, učebnice, pracovné zošity z matematiky, mapy  a atlasy pre 

geografiu, lopty, švihadlá a pomôcky na vyučovanie TSV), 

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 jazy-

kovej skúšky na úrovni C1 

2. kvalifikované vyučovanie jednotlivých predmetov 

3. v bilingválnej sekcii vyučovanie  všeobecno-vzdelávacích predmetov v pracovnom – an-

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

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

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

      locvičniam, posilňovni a pohybovému štúdiu 

 

➢ Príležitosti (opportunities) pre rozvoj školy 

1. pekné prírodné prostredie nad centrom mesta 

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

kultúrny dom, Kysucké múzeum 

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

Českej republiky 

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

ce, možnosť využiť sponzorské príspevky a 2% z daní, projekty na dovybavenie odbor-

ných učební, tried, priestorov školy 

 

SLABÉ (weaknesses) STRÁNKY: 

 

1. absencia školského psychológa v škole 

2. absencia vonkajšieho športového areálu 

3. nedostatok finančných prostriedkov na priebežnú údržbu rozsiahleho školského 

      areálu, nedostatok finančných prostriedkov na sústavnú a systematickú inováciu 

      a modernizáciu učebných pomôcok, didaktickej a výpočtovej techniky 

 

Ohrozenia (threats) brzdiace ďalší rozvoj školy 

1. normatívne financovanie na žiaka 

2. demografický vývoj – pokles počtu novonarodených detí 

3. narastajúci počet chorých detí  a detí s telesnými obmedzeniami  

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

      tového pripojenia 

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

      stredie v škole aj v školstve 

6. nízky plán výkonov pre 4-ročné gymnaziálne štúdium. 

 

 

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

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

 

 V školskom roku 2018/2019 dosiahla úspešnosť prijatia na VŠ 97,28 % zo všetkých matu-

rantov, ktorí si podali prihlášky na VŠ. Z osobných alebo zdravotných dôvodov si na VŠ nepodalo 

prihlášku 7 žiakov. Žiaci tried 4-ročného, 8-ročného štúdia i žiaci bilingválnej sekcie gymnázia si 

volili vysokoškolské štúdium na lekárskych fakultách, štúdium technického smeru, najmä informa-

tiky, ale aj štúdium humanitných predmetov. Naši maturanti prejavili záujem o štúdium na vyso-

kých školách na Slovensku a tiež v zahraničí. Zo zahraničných vysokých škôl to boli vysoké školy 

predovšetkým v Českej republike, ale tiež v Dánsku a vo Veľkej Británii.  

 

ÚSPEŠNOSŤ MATURANTOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 

Počet žiakov v maturitnom ročníku: 154 

Počet prihlásených na VŠ:   147........95,45 % 

Počet prijatých na VŠ:   143........97,28 % 
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Počet neprijatých na VŠ:     4..........  2,72 % 

 

II. Ďalšie informácie o škole: 
 

 Školský rok 2018/2019 bol rokom osláv 70-teho výročia založenia školy, zároveň 8-

ičkovým rokom výročí významných v celonárodnom, spoločenskom a historickom význame. Škol-

ským rokom, v ktorom stálo pred vedením gymnázia ako aj ostatnými zamestnancami a žiakmi 

mnoho výziev v oblasti vyučovacieho procesu, mimoškolských aktivít i materiálno-technického 

zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. 

  Máme za sebou celý školský rok – l0 mesiacov tvorivej práce, plný rôznorodých aktivít / na 

bicykloch sme prekonali desiatky kilometrov ako účastníci Gymocyklotour 2018,  do svojich radov 

sme prijali na slávnostnej imatrikulácii začínajúcich prvákov, sledovali ako budúci maturanti pre-

kračujú prah dospelosti na stužkovej slávnosti, zabávali sa na Vianočnej akadémii, Novoročnom 

koncerte, či na Študentskom plese, ukázali sme, že nemyslíme len na seba a v rámci mnohých chari-

tatívnych podujatí sme prejavili svoju ľudskosť – obdarúvali sme za Žltý narcis, Modrý gombík, 

Bielu pastelku či Červenú stužku /. 

 Školu sme úspešne reprezentovali aj na celoslovenskej úrovni v športových i vedomostných 

súťažiach. Boli sme úspešní v olympiádach, v SOČ-ke, v kvízoch i turnajoch. Stáli sme sa organizá-

tormi krajského bola olympiády v anglickom jazyku, podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa 

školských knižníc, Európskeho dňa jazykov, Týždňa vedy a techniky, prijímacích skúšok na 4-

ročné, 8-ročné i bilingválne štúdium,  testovania 9, písomnej i ústnej formy maturitnej skúšky. 

 Podarilo sa nám zrekonštruovať podlahu vo veľkej športovej telocvični, dovybaviť školu 

novými učebnými pomôckami, interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, či lavičkami. Veľa vecí 

sa podarilo, no plánujeme si ďalšie. 

 Sme škola so 70-ročnou tradíciou, ktorej históriu i súčasnosť počas celého roka pripomínalo 

množstvo sprievodných podujatí. Oslavy  70-teho výročia založenia Gymnázia v Čadci v rokoch 

1948/1949, Galavečer Vivat Academia, boli dôstojnou a reprezentatívnou prezentáciou práce, patri-

otizmu, hrdosti, múdrosti a súdržnosti stoviek úspešných absolventov, zamestnancov, žiakov, rodi-

čov i priateľov školy. 

            Aj vďaka ním, dobrej spolupráci s Radou rodičov, Radou školy a Neziskovou organizáciou 

pri Gymnáziu Miloslava Hurbana v Čadci sa nám darí úspešne napredovať, prekonávať prekážky, 

reagovať na potreby doby a spoločnosti a vychovávať múdrych a šťastných mladých ľudí.  

 

 

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

 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci prijalo od žiakov 414 vzdelávacích pouka-

zov, krúžky viedlo 25 pedagógov + 2 externí učitelia (Mgr. Viera Bábelová, Mgr. Dušan Babušík), 

z toho 16 vyučujúcich pracovalo v jednom, 8 vyučujúcich v dvoch, 2 vyučujúci v troch a 1 vyuču-

júci v štyroch krúžkoch. Krúžky sa realizovali v rôznych oblastiach, pravidelne raz (2 hodiny), resp. 

dvakrát ( po 1 hodine)  do týždňa: 

 

Záujmové aktivity Počet krúžkov/ klubov Počet žiakov 

jazykové 3 32 

spoločenskovedné 13 112 

prírodovedné 13 126 

počítačové 1 19 

športové 12 125 

spolu 42 414 
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Pre ich činnosť boli vytvorené materiálno-technické podmienky (multimediálne učebne, školská 

knižnica, fotokomora, športový areál...). 

 

 

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

hlášky) 

 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 škol-

ského spoločenstva dokazuje aj ich účasť na mnohých spoločenských akciách školy (napr. Deň štu-

dentov netradične, stužkové slávnosti, slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 70. výročia založe-

nia školy – Vivat akadémia...), vrátane športovej oblasti (napr. spoločný volejbalový turnaj rodičov, 

učiteľov a žiakov školy, GYMO cyklotour...). Rodičia ocenili komunikáciu prostredníctvom Edu-

page - 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 od-

bornej pomoci, ktorú poskytuje CPPPaP. 

 

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

mi 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 (štu-

dentská porota na celoslovenskej prehliadke ochotníckych dnivadelých súborov Palárikova Rako-

va), CPPPaP v Čadci a v Liptovskom Mikuláši, Centrum voľného času v Čadci a v Žiline, Metodic-

ko-pedagogické centrum Banská Bystrica, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Matica slo-

venská, Národná knižnica v Martine, VŠ – pedagogické – pedagogická prax ich študentov, Paneeu-

rópska 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 anglické-

ho 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 zreali-

zovať 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) 


