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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 2019/2020. 
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     predsedníčka Rady školy  
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Stanovisko zriaďovateľa:  
 

 

 

Okresný úrad v Žiline 

 

 

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

 

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

Hurbana v Čadci za školský rok 2019/2020. 
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Správa o výsledkov a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Milo-

slava Hurbana v Čadci za školský rok 2019/2020 bola prerokovaná a schválená v pedagogickej rade  

školy dňa 5. októbra 2020. 

 

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 2019/2020. 

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

ordinátorov za školský rok 2019/2020. 

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 2019/2020 

 
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. 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 2019/2020 

zasadala 4-krát. Z dôvodu vypuknutia pandémie, zasadnutia prebiehali aj  elektronickou formou. 

Členovia rady školy sa zúčastňovali aj hlasovania per rollam. 

Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberala koncepčným zámerom rozvoja školy, pe-

dagogicko-organizačným a materiálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoje 

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

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

V školskom roku 2019/ 2020 končilo funkčné obdobie Rady školy, ale z dôvodu mimoriad-

nej situácie, sa nekonali a funkčné obdobie jednotlivým členom stále plynie. Podľa vyhlásenia Re-

gionálneho úradu verejného zdravotníctva mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou trvá. Práv-

nym podkladom je ods. 3 §38b zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-

správe. 

 

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

zástupca: 

1.  Mgr. Gabriela Chalupková 
zvolený zástupca pedagogických za-

mestnancov školy  (predseda RŠ) 

2.  Mgr. Beáta Chmurová 
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. Mária Hnidková 

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 Chmurová 

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. Beáta Chmurová 

10 Matematika (MAT) Mgr. Slávka Králová 

11 
Informatika (INF) 

Programovanie (PRO) 

 

Ing. Anna Sekáčová 

 

12 Fyzika (FYZ) Mgr. Jana Gabrišová 

13 Chémia (CHE) Ing. Eva Körmendyová  

14 Biológia (BIO) PaedDr. Anna Zeljenková 

15 Geografia (GEG) Mgr. Lukáš Jurga 

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      Mgr. Beáta Chmurová 

 

 

Koordinátor informatizácie:  Ing. Alexander Kubáni 

Koordinátor prevencie drogových závislosti a sociálno-patologických javov:  Mgr. Beáta Chmurová 

Koordinátor environmentálnej výchovy: Ing. Anna Sekáčová 

Koordinátor multikultúrnej výchovy a ľudských práv: Mgr. Zuzana Gavlasová 

Koordinátor pre Radu žiakov : Mgr. Gabriela Chalupková 

Koordinátor pre umenie a kultúru: Mgr. Gabriela Chalupková 

Koordinátor pre SOČ: Mgr. Gabriela Chalupková 

Koordinátor pre školský časopis a mediálnu výchovu: Mgr. Mária Hnidková 

Koordinátor pre charitatívnu činnosť: Mgr. Anna Krellová 

Koordinátor pre športové súťaže: Mgr. Roman Ondruška  

Koordinátor pre školskú knižnicu: Mgr. Michaela Janošíková 

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: PaedDr. Zuzana Sujová 

www.stránka školy: Ing. Alexander Kubáni  

Ročenka školy: PeadDr. Anna Zeljenková,  Mgr. Ingrid Mikovčáková 
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Zhodnotenie činnosti predmetových komisií a koordinátorov 

v školskom roku 2019/2020 

 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. Mária Hnidková 

Členovia PK SJL: Mgr. Mária Hnidková, Mgr. Martina Kováčiková, Mgr. Eva Kubalová, Mgr. Mi-

roslava Mravcová, Mgr. Alena Nemcová, Mgr. Alena Sabolová, PhDr. Lenka Slezáková Neherová, 

PaedDr. Zuzana Sujová, Mgr. Mária Štrbáková 

V školskom roku 2019/2020 sa predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry  sústre-

dila na aktivity súvisiace s významnými historickými udalosťami (Rok M. R. Štefánika, výročie 

narodenia J. G. Tajovského, Rok slovenského divadla a ďalšie). Tradične sme spolupracovali 

s Kysuckou knižnicou – 100. výročie narodenia Pavla Hrtusa Jurinu i Rudolfa Jašíka – významných 

kysuckých spisovateľov. 

PK kládla dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti a rozvoj kľúčových kompetencií  

s dôrazom na podporu kritického myslenia, digitálnej i finančnej gramotnosti. Do vyučovania sme 

implementovali témy súvisiace s demokratickým občianstvom s cieľom pôsobiť preventívne voči 

násiliu a extrémizmu. Záujem žiakov o jazykovú kultúru sme podporili vedením krúžkov zamera-
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ných na tvorivé písanie, čitateľskú gramotnosť i vydávanie školského časopisu. Propagovali sme 

činnosť knižnice i čitateľské kútiky.    

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

PK SJL sa zapojila do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice – Medzinárodný deň 

knižníc. Žiaci svojimi tvorivými prácami získali ocenenia v literárnych súťažiach. 

Zapojili sme žiakov do literárnej súťaže Cena Absynt, vyhlásenej Gymnáziom bilingválnym 

v Žiline v spolupráci s vydavateľstvom Absynt. Vytvorili sme päťčlenné tímy, ktoré mali za úlohu 

prečítať päť súťažných kníh, vypracovať k nim  recenziu a reportáž, resp. zúčastniť sa rétorickej 

súťaže.  

Medzinárodný deň materinského jazyka sme si pripomenuli prezentáciami o vývoji sloven-

činy a rôznymi aktivitami – hry, jazykolamy, kvízy. Mladší žiaci prezentovali starším žiakom svoje 

vyjadrenia: „Prečo mám rád slovenčinu?“ 

Pripravili sme žiakov na súťaž Hviezdoslavov Kubín. Úroveň súťažiacich bola vysoká, 

s vyhliadkami na úspešný postup do krajského kola, ktoré bolo pre pandémiu zrušené. 

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

SND Bratislava 

23. 9. 2019 

Mgr. Alena Sabolo-

vá, Mgr Mária Štr-

báková 

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

V.F 

Vojna a mier 

 

29. 10. 2019 
Mgr. Eva Kubalová 

II.E, Sp.A 

Dnes večer nehráme – divadelné 

spracovanie Nežnej revolúcie, náv-

števa Múzea moderného umenia Da-

nubiana – výstava obrazov 

18. 12. 2019 

Mgr. Mária Štrbáko-

vá, Mgr. Alena Sa-

bolová 

Dnes večer nehráme 

 

Projekt Záložka do 

knihy spája školy 

október - 

november 
Mgr. Eva Kubalová  

Výmena umelecky vyhotovených 

záložiek s partnerskou školou – 

Gymnázium - Topoľčany 

Kysucký mikrofón 18.10.2019 

Mgr. Eva Kubalová, 

Viliam Kubla, Adam 

Dudiak – III.C, Gab-

riela Gamrotová – 

III.F, Nikola Hruš-

ková – II.F 

Dom kultúry – Čadca: okresné kolo 

súťaže moderátorov, Adam Dudiak – 

postup do krajského kola – Sarova 

Bystrica 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Medzinárodný deň 

knižníc 
28.10.2019 

PaeDr. Zuzana Su-

jová, Sp.A 

Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice venované 145. výročiu na-

rodenia J.G.Tajovského. Žiaci pri-

pravili pre svojich spolužiakov pre-

zentáciu o živote a tvorbe autora, 

interpretáciou diela Statky zmätky 

sprostredkovali divákom umelecký 

zážitok – dramatizáciou diela aj  po-

užitím kostýmov vytvorili naozaj 

„Živú knižnicu“. 

100. výročie naro-

denia Pavla Hrtusa 

Jurinu 

november 
Mgr. Mária Hnidko-

vá, Se. A 

Oboznámenie s dielom – čítanie 

s porozumením, prezentácie o živote 

a tvorbe tohto významného kysucké-

ho predstaviteľa katolíckej moderny.  

 

Týždeň vedy a tech-

niky 
november 

PaeDr. Zuzana Su-

jová, Kr.A 

Analýza diela Julesa Verna, čítanie 

s porozumením, práca 

s informáciami – rozlíšenie faktogra-

fie a beletrie, využitie poznatkov 

z informačnej výchovy – podujatie sa 

konalo v knižnici a žiaci pracovali 

v skupinách, pričom využívali straté-

gie vyhľadávania dokumentov, ale 

pracovali aj so slovníkmi. 

SKD - Martin 

 

 

23.11.2019 

Mgr. Mária Hnidko-

vá, III.E, Ok. A 

 

Divadelné predstavenie Les – A. P. 

Čechov 

SKD - Martin 

 

 

 

3.12.2019 
Mgr. Mária Hnidko-

vá, III.E, Ok.A 

Divadelné predstavenie Portrét Do-

riana Graya – O. Wilde 

 

„Načo sú nám mobi-

ly“ 
november 

Martina Greplová, 

II.F, Monika Smol-

ková, V.G – PhDr. 

Lenka Slezáková 

Neherová 

Žiačky písali eseje na aktuálne témy 

 

 

Ocenenie ku dňu 

študentov – Dolný 

Kubín 

november 
Kristína Kobolková, 

III.G 

Žiačka bola ocenená za mnohoná-

sobné víťazstvá i umiestnenia 

v rôznych literárnych súťažiach 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Cena akademika 

Emila Špaldoňa 
18.11.2019 

Veronika Pišteková, 

IV.C 

Ocenenie študentky za vzornú repre-

zentáciu školy na kultúrnych poduja-

tiach 

Medzinárodný deň 

materinského jazyka 
21.2.2020 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Študenti lll.E – aktivity zo SJL pre 

prímu, sekundu a kvartu (kvíz, pre-

zentácia o vývoji slovenčiny, súťaže) 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Vzhľadom na danú situáciu sa ďalšie plánované ciele od marca realizovali formou dištanč-

ného vzdelávania. Ako vedúca PK SJL by som činnosť členiek tejto komisie hodnotila veľmi pozi-

tívne – napriek úskaliam, ktoré daná situácia priniesla, sa s touto výzvou vysporiadali na vysokej 

odbornej úrovni a s nasadením a enormným úsilím sa snažili spĺňať učebné osnovy, tematické plány 

a žiakom všestranne pomôcť. Využívali všetky dostupné spôsoby, ako žiakom učivo sprostredkovať 

a nestratiť kontinuitu  vo výučbe a nahradiť chýbajúci osobný kontakt. Uvádzam možnosti koordi-

nácie medzi žiakom a učiteľom počas vyučovania na diaľku: 

1. Edupage, pracovný mail, chat 

2. Webex – konferenčné vzdelávanie 

3. Učíme na diaľku – oficiálna stránka MŠVVaŠ SR 

4. Zborovňa – učiteľský portál 

5. ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA – online knižnica 

6. Využívanie internetovej databázy videí YOUTUBE 

7.  RTVS 3 a Slovenský rozhlas 

Prostredníctvom všetkých týchto technológií vyučujúce vypracovávali pracovné listy, štu-

dijný materiál, cvičenia a osnovy tematických celkov, ktoré posúvali žiakom. Predpísané učivo sa 

snažili vysvetľovať pomocou powerpointových prezentácií, odkazov na študijný materiál, ale aj 

priamym online vzdelávaním. Spätnú väzbu sme získavali zadávaním domácich úloh, doplňovacích 

cvičení, pracovných listov a ich následnou kontrolou a hodnotením. Pri online vyučovaní mali vyu-

čujúce priamu spätnú väzbu. Žiakov sme sa snažili udržať v aktivite povzbudzovaním, zadávaním 

ďalších činností (formou hry, doplňovačiek, slovných hračiek, prácou s obrázkovým materiálom, 

zvukovými nahrávkami...) Pri nedostatočnej odozve sme prípady riešili jednotlivo s dôrazom na 

individuálny prístup a zohľadnenie všetkých dôvodov – technické možnosti, rodinná situácia, roz-

dielne pracovné návyky a schopnosti žiakov. Vo všetkých prípadoch sme sa snažili dodržiavať pe-

dagogický takt a pochopenie pre konkrétnu situáciu žiaka.       

 Napriek sťaženým podmienkam na obidvoch stranách viedli vyučujúce SJL svojich žiakov 

k rozvoju personálnych i sociálnych zručností, ako je komunikácia, empatia, zodpovednosť 

a sebahodnotenie. 
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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 po-

rtfólium a spolu s využitím inovatívnych metód, foriem výučby a CLILu viedli žiakov k odbúrava-

niu memorovania, rozvíjajúc ich kreativitu a samostatnosť.  

Anglický jazyk (ANJ) 

Vedúca PK ANJ: Mgr. Jana Harvaníková 

Vedúca PK ANJ BS: Mgr. Michala Patyková 

Členovia PK ANJ a ANJ BS: Mgr. Mária Droščáková, Mgr. Eva Feriancová, Mgr. Miroslava Galo-

vá, Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Zuzana Gunčagová, Mgr. Jana Harvaníková, Mgr. Michaela Ja-

nošíková, Mgr. Lenka Jedináková, Mgr. Danka Kocifajová, Mgr. Miroslava Mravcová, Mgr. Mi-

chala Patyková, Mgr. Jana Švíková, Michael Wayne Simmonds  

 

Ako aj po minulé roky, v nadväznosti k POP a plánu práce školy pre školský rok 2019/2020, 

sme naše aktivity zamerali na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. Venovali sme sa aktu-

álnym témam ako sú ochrana životného prostredia a environmentálne správanie, dodržiavanie ľud-

ských práv, práv dieťaťa, multikultúrna spoločnosť, prevencia proti rasovej diskriminácii 

a podobne. Tieto témy sú zakomponované do textov na čítanie a počúvanie s porozumením v učeb-

niciach Insight a More!, ktoré už niekoľko rokov používame v učebnom procese. 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 (diskriminácia, šikanovanie, 

problémy s príjmom potravy a iné). Naše osnovy odrážajú potrebu vzdelávať žiakov v oblasti envi-

ronmentalistiky, zdravého a udržateľného životného štýlu (prezentácie a diskusie na hodinách vo 

všetkých ročníkoch). Tiež používame učebňu s dataprojektorom, kde dané témy približujeme pro-

stredníctvom videí alebo prezentácií.  Ako doplnkový materiál používame aj časopisy R and R 

v Príme a Sekunde, Gate v Tercii a Kvarte povinne,  a na báze dobrovoľnosti v triedach 4-ročného 

štúdia časopis  Bridge. Čitateľská gramotnosť je tiež podporená možnosťou zapožičania si anglic-

kých kníh v miniknižnici v jazykovej učebni.                                                                                                                        

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

V rámci Európskeho dňa jazykov 26.09. 2019 vyučujúce Mgr. Mária Droščáková, Mgr. Eva 

Feriancová, Mgr. Miroslava Galová, Mgr. Zuzana Gunčagová, Mgr. Jana Harvaníková, Mgr. Mi-

chaela Janošíková, Mgr. Lenka Jedináková, Mgr.  Michala Patyková, Mgr. Miroslava Mravcová a 

Mgr. Jana Švíková zrealizovali na hodinách anglického jazyka v každej triede štvorročného 

a osemročného štúdia rôzne jazykové aktivity, napríklad učili žiakov pozdraviť sa v cudzích jazy-

koch, anglické jazykolamy, prekladali z angličtiny do slovenčiny, porovnávali oba jazyky alebo 

pripravili zábavné kvízy. Čitateľská gramotnosť sa rozvíjala počas hodín pri práci s textom 
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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. Uvedomenie si multikulturality aj na úrovni Slovenska bolo podporené akciou 

usporiadanou v Kericu v spolupráci s Mgr. Beátou Chmurovou  nazvanou Vianoce v Kericu, ktorej 

sa zúčastnili žiaci Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty.  Akcia sa konala 18. a 19.12.2019 a žiakom 

dobrovoľníci z krajín sveta ukázali a rozprávali o vianočných zvykoch a tradíciách v ich krajinách. 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sme realizovali 22.11.2019 a                                               

okresné kolá vo všetkých kategóriách prebehli 15. januára 2019. V krajskom kole OAJ sa Tatiana 

Kolenová z II.E síce umiestnila na prvom mieste a postúpila do celoslovenského kola, ale práve 

kvôli situácii ohľadne Covid 19 sa toto kolo neuskutočnilo.          

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

29.11. 2019, kde si naši maturanti otestovali svoje jazykové schopnosti. Na začiatku druhého pol-

roka, 06.02.2019 sa na našej škole uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí,  počas ktorého pred-

viedla pre budúcich záujemcov štvorročného štúdia otvorenú hodinu Mgr. Jana Harvaníková so 

žiakmi KAJ pre 4. ročník. Následne bola naša výchovno-vzdelávacia činnosť narušená epidemiolo-

gickými opatreniami na zabránenie šírenia nákazy COVID 19.   

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 
26. 9. 2019 

všetky vyučujúce vo 

všetkých triedach  

Krátke aktivity zamerané na podporu 

učenia sa cudzích jazykov – zaují-

mavosti, kvízy, súťaže. 

Aktivity na rozvoj slovnej zásoby, 

porovnania jazykov Európy, ktoré 

podporujú učenie sa cudzích jazy-

kov. 

DOD - 5GY BS 29.11.2019 

Mgr.Zuzana Gavla-

sová  

ANJ - 3FG 

Predstavenie práce na hodinách ang-

lického jazyka záujemcom o štúdium 

v bilingválnej sekcii. 

Týždeň vedy 

a techniky 

4. – 8. 11. 

2019 

Mgr. Jana Harvaní-

ková – KAJ pre 4. 

ročníky 

Krátke prezentácie 

o najzaujímavejších, najbizarnejších 

vynálezoch, resp. ich vynálezcoch 

Školské kolo OAJ 21.11.2019 

Mgr. Jana Harvaní-

ková, vybraní žiaci 

všetkých ročníkov 

písomná a ústna časť olympiády na 

overenie jazykových kompetencií 

u žiakov 

Juvenes Translato-

res 
27.11.2019 

Mgr. Michala Paty-

ková 

školské kolo - víťaz Rebeca Špiria-

ková, IV.G 

Best in English 29.11.2019 

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 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Divadelné predsta-

venie „Tom Sawy-

er“ 

05.12.2019, 

Žilina 

 

Mgr. Michala Paty-

ková, žiaci tretie-

ho, štvrtého a piate-

ho ročníka BS 

Autentické spracovanie literárneho 

diela v prevedení anglických hercov 

prispieva k rozvoju čitateľskej gra-

motnosti a vedieť žiakov k oceneniu 

umeleckého spracovania literárnej 

klasiky. 

Školské kolo OAJ, 

kategória 2C1 
13.12. 2019 

Mgr. Michala Paty-

ková 

Postupová súťaž pre nadaných žia-

kov. Do krajského kola postupuje 

žiak Matej Šplhák (IV.G). 

Vianoce v KERICu 

18.a 

19.12.2019, 

Keric Čadca 

Mgr. Jana Harvaní-

ková v spolupráci 

s PK NEJ a Mgr. 

Beáta Chmurová, 

žiaci Prímy, Sekun-

dy, Tercie a Kvarty 

Prezentácia ukážok vianočných zvy-

kov a tradícii v rôznych krajinách 

sveta – multikultúrna spoločnosť 

Okresné kolo OAJ 

15.01.2020 

CVČ Čadca, 

Gymnázium 

Turzovka 

Mgr. Jana Harvaní-

ková, úspešní žiaci 

zo školského kola 

Karolína Pačutová – 

Sekunda A, Alexan-

dra Ondrušková – 

Kvarta A, Tatiana 

Kolenová – II.E. 

Peter Laš a Eva Ja-

níková – obaja Ok-

táva A 

Písomná a ústna časť – dvaja žiaci 

postúpili do krajského kola 

Deň otvorených 

dverí 

 

 

06.02.2020 

Mgr. Jana Harvaní-

ková – KAJ 4. roč-

ník 

Ukážka hodiny konverzácie 

v anglickom  jazyku pre 4. ročník 

Krajské kolo OAJ 12.02.2020 

Mgr.Michala Paty-

ková 

(organizátor 

a krajský predseda) 
Mgr.Zuzana Gavlaso-

vá,Mgr. Zuzana Gunča-

gová, Mgr.Jana Harvaní-

ková, Mgr.Lenka Jedi-

náková, 

Mgr.Michaela Jano-

šíková 

Mgr. Jana Nečedová 

 

Organizácia všetkých kategórií kraj-

ského kola z poverenia Okresného 

úradu v Žiline. 

eTwinning 
celý školský 

rok 
Mgr. Jana Švíková 

online aktivity pre žiakov anglického 

jazyka 
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Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Hoci situácia ohľadom šírenia COVID-19 prerušila na našej škole klasické vyučovanie 

a znemožnila žiakom a učiteľom fyzickú prítomnosť v škole, určite nezastavila výchovno - vzdelá-

vací proces. Ten pokračoval aj naďalej, ale dištančnou formou, čiže vzdelávaním na diaľku. Všetky 

členky PK ANJ pohotovo zareagovali a na sprostredkovanie učiva žiakom zvolili mnohé formy 

a metódy. Komunikovali so žiakmi prostredníctvom  Edupage Gymnázia Jozefa Miloslava Hurba-

na, ktorú využívali aj na zadávanie domácich úloh, testov a posielali im pracovné listy, linky na 

online cvičenia na utvrdzovanie prebratého gramatického javu. Mnohí žiaci zostali bez učebníc, ale 

vydavateľstvo OUP promptne zareagovalo a v tejto krízovej situácii sprístupnilo online verziu všet-

kých úrovni učebnice Insight, ktoré používajú naši žiaci a mohli si ju bezplatne stiahnuť aj 

s pracovným zošitom. Niektoré členky PK sa zapojili do online vyučovania prostredníctvom apliká-

cie WEBEX. Tiež používali vzdelávací portál Planéta vedomostí, anglictina.iedu.sk, pre maturantov 

stránku nucem.sk, ďalej prezentácie a cvičenia na stránkach podporujúcich učenie anglického jazy-

ka ako napr. helpforenglish.cz, vike.iedu.sk, perfect-english-grammar.com  a iné.  Vypracovali sme 

množstvo prezentácií a pracovných hárkov, ktoré žiaci následne vypĺňali a posielali späť ako spätnú 

väzbu. Žiakom, najmä maturantom sme zadávali témy na vypracovanie úvah a následne ich rozobe-

rali a hodnotili. Tiež sme využívali dočasne sprístupnenú online verziu časopisov RandR, Gate 

a Bridge, ktoré používame ako doplnkový materiál pre žiakov.  

Francúzsky jazyk (FRJ) 

Vedúca PK FRJ: Mgr. Danka Kocifajová 

Členovia PK FRJ: Mgr. Danka Kocifajová, Mgr. Lucia Putyrová, Mgr. Mária Štrbáková 

 

V tomto školskom roku sa francúzsky jazyk opäť začal vyučovať aj v 4-ročnej forme štúdia 

a to v I.D. Počas celého školského bolo vyučovanie obohatené francúzskym dobrovoľníkom 

z KERICU – pánom Thibaultom Lefevre, ktorý veľmi aktívne prispieval na vyučovaní najmä svo-

jimi príspevkami (aktuálne príspevky z francúzskej tlače) – analýza a interpretácia novinových 

článkov na podporu čitateľskej gramotnosti, pripravoval a realizoval na hodinách rôzne aktivity na 

podporu komunikácie formou diskusií, situačných úloh, divadla, interpretácie textu a veľmi často aj 

s autentickými video-prezentáciami či piesňami. Vo vyšších ročníkoch viedol diskusie s témami 

xenofóbia, rasizmus či rôznorodosť kultúr a tradícií. Na podporu finančnej gramotnosti sme na ho-

dinách konverzácií analyzovali a diskutovali o výhodách hypotéky či úveru, prenájmu alebo predaja 

domu/bytu a riešili sme aj problém rodinný rozpočet, či vreckové a možnosti ich vylepšenia. Žiaci 

vyšších ročníkov pozerali vo francúzštine, analyzovali a viedli diskusiu o francúzskom filme 

a následne napísali svoju vlastnú kritiku/interpretáciu filmu. Tento školský rok to boli francúzske 

filmy „Slávici v klietke“(2004), „La vie en rose“(2007, životopisný film o francúzskej speváčke 

Edith Piaf) a „La Famille Bélier“(Rodina Bélierovcov).  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

Aj v tomto školskom roku sa Mgr. Danka Kocifajová zúčastnila na stretnutí učiteľov cu-

dzích jazykov z Kysúc v KERICU, 16.9. 2019. Ústrednou témou bola spolupráca 

s dobrovoľníkmi/lektormi zo zahraničia, realizácia projektov na podporu a zdokonaľovanie sa 

v cudzích jazykoch. Celý týždeň od 24.9.-28.9.2019 prebiehal v znamení Európskeho dňa jazykov 
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vo forme diskusií o francúzskom jazyku, projektov a diskusií s francúzskym lektorom Thibaultom 

Lefevre.1.10. 2019-4.10.2019 sa  žiačky skupiny II.F (Zuzana Gabrišová, Karolína Kašubová 

a Ivana Števulová), skupiny IV.FG (Alžbeta Minarovičová, Lucia Březovičová a Nina Šujanová ) 

a skupiny V.FG (Lucia Glamošová a Mária Marčanová) v rámci aktivity „Prebudenie“ zúčastnili 

podujatia na podporu francúzskeho jazyka v škôlkách a na základných školách organizovaného doc. 

Janou Bírovou PhD. – predsedníčkou Slovenskej asociácie francúzskeho jazyka (SAUF), vedúcou 

oddelenia francúzskeho jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Sv.Cyrila a Metoda. 

Cieľom aktivity konanej na MŠ Janka Kráľa v Čadci, MŠ Hurbanova v Čadci a ZŠ Čierne ústredie 

bolo prebudenie záujmu o francúzsky jazyk v materských školách a iniciácia výučby francúzštiny 

na základných školách. Počas rôznych aktivít formou hry sa deti naučili jednoduché francúzske 

slová, mohli si vyskúšať výslovnosť pomocou mikrofónu a nahrávania sa.    

 V rámci Týždňa vedy a techniky od 4.11. do 8.11. 2019 žiaci V.FG prezentovali projekty na 

tému Slávni francúzski objavitelia a vynálezci, viedli diskusie o moderných výdobytkoch doby.   

25. novembra 2019 prebehlo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku.  28.11. 2019 Mgr. 

Danka Kocifajová mala s pánom Thibaultom Lefevre otvorenú hodinu v skupine IV.FG v rámci 

Dňa otvorených dverí na Bilingválnej sekcii. Opäť sme sa prihlásili do medzinárodného festivalu 

v Českom Tešíne “Je sais faire en français“ (Viem to po francúzsky), tentokrát si žiaci z V.FG pri-

pravili pieseň s vlastným prekladom anglickej piesne „Cyclone“ od Sticky fingers do francúzskeho 

jazyka. Festivalu, ktorý sa uskutočnil 6. marca 2020, sme sa však nezúčastnili z dôvodu šírenia 

COVID 19.  

 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň jazy-

kov 

25. 9. -28.9. 

2019 

Mgr. Danka Kocifa-

jová, 

Mgr. Lucia Putyro-

vá, Mgr. Mária Štr-

báková  

Kvíz o francúzskom jazyku, prezen-

tácia projektov – obdobia z histórie 

Francúzska. 

Diskusia o histórii a súčasných tren-

doch francúzskeho jazyka. 

Účasť na stretnutí učiteľov cudzích 

jazykov v Kericu – téma-spolupráca 

s dobrovoľníkmi zo zahraničia. 

Týždeň vedy a tech-

niky 

4. – 8. 11. 

2019 

Mgr. Mária Štrbáko-

vá,-V.F, Mgr. Lucia 

Putyrová-V.G 

Slávni francúzski vynálezcovia 

a objavitelia-prezentácie projektov 

na hodinách KFJ, diskusia na tému: 

Veda a technika  

„Prebudenie“ 
1.10 – 4. 10 

2019 

Mgr. Danka Kocifa-

jová-žiačky z II.F, 

IV.G, V.G  

Aktívna pomoc pri aktivitách formou 

hry v 3 školských zariadeniach (MŠ 

Janka Kráľa, Hurbanova v Čadci 

a ZŠ Čierne ústredie) na podporu 

a prebudenie francúzskeho jazyka na 

MŠ a ZŠ, podujatie bolo organizova-

né Doc. Janou Bírovou, PhD.-

vedúcou oddelenia francúzskeho 

jazyka a literatúry na Filozofickej 

fakulte UCM 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Školské kolo olym-

piády vo francúz-

skom jazyku 

25.11. 2019 

Mgr. Danka Kocifa-

jová, Mgr. Lucia 

Putyrová, Mgr. Má-

ria Štrbáková – žiaci 

III.F,G, IV.F,G, 

V.F,G 

Víťazkou kategórie 2A bola Vanessa 

Svancárová (III.F) a víťazkou kate-

górie 2B sa stala Vanesa Várošová 

(V.F) 

 

  

  

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

V čase prerušeného vyučovania prebiehala výučba francúzskeho jazyka z domu vo forme 

online hodín, online testov. Žiaci individuálne pracovali na zadaných projektoch, čítali francúzsku 

literatúru. Prebiehalo konferenčné vzdelávanie prostredníctvom aplikácie Webex, komunikácia so 

žiakmi cez Edupage Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, Messenger, ...  Žiaci písali eseje na rôzne 

témy, ktoré následne vyučujúce analyzovali a ohodnotili. 

 

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. Martina Kováčiková, Mgr. Júlia Mojáková, Mgr. Milada Rypáková, PhDr. 

Lenka Slezáková Neherová 

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

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

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

alebo práce. 

Cieľom všetkých vyučujúcich nemeckého jazyka bolo pripraviť svojich žiakov predovšet-

kým na komunikáciu v každodenných situáciách pri pobyte v týchto krajinách a zvládnuť nemecký 

jazyk písomnou i ústnou formou.  

V  školskom roku 2019/2020 sme na klasických hodinách i na hodinách konverzácií venova-

li zvýšenú pozornosť finančnej gramotnosti.  V 4. ročníku 5GY bola súčasťou konverzačnej témy: 

Obchod a služby pri dialógoch v obchode, v 4. ročníku 4GY v téme Mládež a jej svet v časti  hos-

podárenia 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 v 5. ročníku 5GY sa zaoberali vyučujúce i témami, ktoré súviseli  

s multikultúrnou výchovou. So svojimi žiakmi rozoberali pozitívne stránky spolunažívania viace-

rých národností v jednej spoločnosti a diskutovali i o negatívnych  prejavoch správania, ako diskri-

minácia, xenofóbia, intolerancia... a o formách ich predchádzania. Otázka multikultúry sa objavila 

i v porovnávaní prežívania vianočných sviatkov a s nimi spojenými zvykmi a obyčajmi na Sloven-

sku a v nemecky hovoriacich krajinách. Téma Vianoc a adventného obdobia bola jednak súčasťou 

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 2019/2020 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 
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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. 

  

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. – 27. 9. 

2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Príma A  

II.G, Sexta A, Sep-

tima A 

 

 

PhDr. Lenka Slezá-

ková Neherová 

IV. F, V.G 

 

Kvinta A 

 

 

 

 

Mgr. Júlia Mojáková 

Tercia A 

 

IV.C, IV.G 

 

 

 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Oktáva  A 

 

Ing. Soňa Jurištová 

IV. D 

IV.C 

 

Zvieracie hlásky – aktivita o cito-

slovciach vyjadrujúcich zvuky 

a hlasy zvierat v nemeckom jazyku 

„Jazyky sveta“ - súťažný kvíz 

o rôznych jazykoch sveta, ich pôvo-

de, príbuzenstve, rozšírenosti 

a zvláštnostiach písomnej podoby 

 

„Obrázkový príbeh“ – práca 

s rozstrihanými obrázkami, ktorý 

vytvárali žiaci v skupinách, rozvoj 

kreativity 

„Jazykolamy a unikátne slová 

v nemčine“ – ukážky najčastejších, 

ale i náročnejších nemeckých jazy-

kolamov, súťaž družstiev na čas. 

 

Kvíz o nemecky hovoriacich kraji-

nách – o zvykoch a sviatkoch 

v týchto krajinách, osobnostiach... 

 

„Jazykolamy v nemčine“ – ukážky 

najčastejších, ale i náročnejších ne-

meckých jazykolamov, súťaž druž-

stiev na čas. 

 

Anglicizmy v nemčine – najpoužíva-

nejšie anglické výrazy a ich nemecké 

ekvivalenty 

 

„Nemčina ako svetový jazyk“ – situ-

ačné dialógy a scénky 

 

 

Svetový deň výživy 17. 11. 2019 
Všetky vyučujúce 

NEJ 

Projekty a diskusie o zdravej výžive 

v rámci témy „Stravovanie“ 
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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 

4. – 10. 11. 

2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Ing. Soňa Jurištová 

V. F, IV.C 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Oktáva A 

Mgr. Tatiana Babu-

šíková – III. C 

Mgr. Milada Rypá-

ková 

II.D 

Projekty a prezentácie o nemeckých 

a slovenských vedcoch 

a objaviteľoch 

 

Diskusia na tému zaujímavých we-

bových stránok 

Beseda o výhodách a nevýhodách 

internetu 

Beseda o známych vedcoch 

z nemecky hovoriacich krajín 

Školské kolo ONJ 28.11. 2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Mgr. Júlia Mojáková 

výber žiakov 

 

Vianočná Viedeň 6. 12. 2019 

Mgr. Milada Rypá-

ková 

PhDr. Lenka Slezá-

ková Neherová  

Sexta A, II. D 

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 

Viedenské zámky 

v advente 

12.  12.  

2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Mgr. Mária Hnidko-

vá II. E,  III. D 

V spolupráci s PK Výchovy navštívi-

li žiaci hlavné mesto Rakúska – Vie-

deň, konkrétne dva viedenské zám-

ky. Výstavu impresionistov, hlavne 

Gustava Klimta si pozreli v zámku 

Belvedere a areál s Gloriettou 

v zámku Schönbrunn.  Na vianoč-

ných trhov sa mohli oboznámiť  so 

slávením adventu v Rakúsku  

a ochutnať typické  špeciality 

Deň otvorených 

dverí – 4-ročné štú-

dium 

6. 2. 2020 
Mgr. Júlia Mojáková 

II. E 
Nemecké jazykolamy, kvízy a súťaže 

Maturitná skúška 25. 5. 2020 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

ÚFIČ MS – 1 žiačka 

Úroveň B2 – 1 žiačka – V.F 

 

  

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

Termínované úlohy stanovené v pláne práce PK na školský rok 2019/2020 boli takmer všetky spl-

nené.  Ešte v 1. polroku sa neuskutočnila naplánovaná súťaž „Best in Deutsch“ o „Nemčinára ro-

ka“, pretože sa organizátorom nepodarilo zabezpečiť túto súťaž finančne.  Na krajskom kole ONJ 

sme v tomto školskom roku zaznamenali úspech v podobe 1. miesta žiačky Viktorie Isabelly Wan-

delt z Tercie A, ktorá mala postúpiť do celoslovenského kola. Z dôvodu preventívnych opatrení 
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voči šíreniu COVID-19 sa celoštátne kolo neuskutočnilo, čo nás mrzí a veríme, že podobný úspech 

dosiahneme aj v ďalšom školskom roku.        

 Vzhľadom na vzniknutú situáciu a prerušenie vyučovania sme nezisťovali záujem 

o exkurziu do Salzburgu, ktorú sme mali naplánovanú na jarné obdobie. Okrem toho sme z dôvodu 

dištančnej formy vzdelávania v niektorých ročníkoch nedodržali časovo-tematické plány 

a presunieme neprebraté témy a lekcie do ďalšieho školského roka. Ide o posledné lekcie v 1., 2. 

a 3. ročníku 4-ročného štúdia a v 2. a 3. ročníku 5-ročného bilingválneho štúdia. 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Všetky vyučujúce nemeckého jazyka pracovali a aktívne komunikovali so žiakmi aj počas  

prerušeného vyučovania. Pri svojej práci sme využívali rôzne moderné komunikačné médiá 

a prostriedky.  Ťažisková komunikácia prebiehala cez EduPage, ale svoju prácu sme obohatili aj 

o konferenčné vzdelávanie cez aplikáciu Webex, či videohovory cez aplikáciu Messenger.    

Pri dištančnom vzdelávaní i samoštúdiu žiakov tvorili základ učebnice nemeckého jazyka 

a pracovné zošity pre jednotlivé ročníky a formy štúdia, doplnené o materiály z internetových zdro-

jov – online-cvičenia, texty, kvízy... Vo veľkej miere sme si pripravovali i vlastné materiály 

a prezentácie s novým učivom, pracovné listy s cvičeniami alebo konverzačnými témami, zadania 

projektov, referátov, či esejí. 

 

Ruský jazyk (RUJ) 

Vedúca PK RUJ: Mgr. Milada Rypáková 

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

 

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

úlohách podľa požiadaviek vedenia školy. V rámci hodín ruského jazyka pomocou žiackych projek-

tov a prezentácií, esejí a čítania textu s porozumením aplikujeme čitateľskú a finančnú gramotnosť 

i multikultúrnu výchovu. V rámci konverzačných hodín sa venujeme takým témam, ako je zdravý 

životný štýl, dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa, prevencia voči extrémizmu 

a diskriminácii. Základným predpokladom pre zvládnutie ruského jazyka je ovládanie azbuky, preto 

ju najskôr musíme žiakov naučiť. To je naším špecifikom. Prioritou v tomto školskom roku bola 

intenzívna príprava žiakov piateho ročníka na maturitnú skúšku z ruského jazyka.   
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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 

25. 09. 2019 

 

Mgr. Milada Rypá-

ková 

V. F,G  

 

 

 

 

Mgr. Tatiana Babu-

šíková – Se A                  

 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Putyrová 

-  IV.F,G, IV.E 

Je cudzí jazyk most alebo bariéra?  

Diskusia 

Žiaci V.F,G  besedovali na túto tému 

a diskutovali o tom, či znalosť cu-

dzieho jazyka národy zbližuje alebo 

rozdeľuje. 

 

SJ a RJ: rovnakoznejúce slová 

s rôznym významom v oboch jazy-

koch – kvíz 

Pre žiakov Sekundy A bol zábavnou 

formou pripravený gramatický kvíz 

o analogizmoch. 

 

Prečo sú cudzie jazyky pre nás dôle-

žité? Žiaci IV.F,G a IV. E diskutova-

li o spôsoboch výučby cudzích jazy-

kov a o dôvodoch, prečo sa ich učí-

me. 

Týždeň vedy a tech-

niky 

4.11-5.11. 

2019 

 

Mgr. Milada Rypá-

ková – Kv.A 

 

 

 

Mgr. Tatiana Babu-

šíková - III.D 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Putyrová 

- IV.E 

Prvý bol Gagarin...beseda 

Žiaci Kvinty A besedovali 

o úspechoch sovietskej a ruskej 

kozmonautiky. 

 

Bez mobilu a internetu ani krok – 

beseda. 

Žiaci III. D besedovali 

o výdobytkoch internetu, ale aj zá-

vislosti a strate súkromia 

 

Sovietska a ruská kozmonautika – 

beseda 

Žiaci IV. E besedovali 

o Ciolkovskom, Koroľovovi 

a Gagarinovi. 

Vianoce v Rusku a u 

nás 

2.12. 2019 

 

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. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, 

miesto reali-

zácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Školské kolo olym-

piády v RUJ 

12.12.2019 

 

 

Všetky vyučujúce Víťazom sa stal Matúš Pitoňák z V. 

F 

Deň otvorených 

dverí pre 4-ročné 

štúdium 

6.2.2020 

 

Mgr. Tatiana Babu-

šíková  

III.D 

Otvorená hodina na tému : „Štyri 

ročné obdobia.“ Žiaci III.D triedy 

charakterizovali jednotlivé ročné 

obdobia z hľadiska stavu prírody 

a počasia. Porozprávali aj 

o voľnočasových aktivitách 

a sviatkoch na jar, v lete, na jeseň 

a v zime. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

V období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

pracovali všetky členky PK RUJ zo svojich domovov. Pri svojej práci používali Edupage Gymnázia 

Jozefa Miloslava Hurbana, pracovný email, konferenčné vzdelávanie cez Webex. Na sprostredko-

vanie učiva žiakom boli použité tieto prostriedky : motivačná metóda, rozprávanie, problémové 

úlohy, praktická aktivita : práca s textom, fixačná metóda : opakovanie a precvičovanie. Spätnou 

väzbou od žiakov bolo odovzdávanie povinných zadaní do stanoveného termínu  na pracovný email 

a Edupage Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana formou esejí, prezentácií, projektov, testu, odpo-

veďou na kontrolné otázky, gramatických cvičení na prebraté javy a tiež formou rozhovorov.  

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

Z dôvodu pandémie COVID 19 a následného prerušenia vyučovania sa v marci nekonalo krajské 

kolo Olympiády v RUJ v Turčianskych Tepliciach, na ktorom sa mal zúčastniť žiak V.F triedy Ma-

túš Pitoňák. Zároveň sa z týchto dôvodov nekonala ani literárno-vedná exkurzia do Brodzian, ktorá 

sa mala organizovať v júni.  

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

Dejepis (DEJ) 

Vedúca PK DEJ: Mgr. Gabriela Chalupková 

Členovia PK DEJ: Mgr. Katarína Hudáková, Mgr. Gabriela Chalupková, Mgr. Anna Krellová, Mgr. 

Rudolf Kužma, Mgr. Eva Moskáľová, Mgr. Alena Sabolová 

Práca PK v oboch polrokoch vychádzala z plánu práce, ktorý sme si stanovili na začiatku 

školského roka. Členovia PK sa pravidelne schádzali, diskutovali o možnostiach výučby dejepisu. 

V prvom polroku školského roka bolo kľúčovou udalosťou „30 rokov od Nežnej revolúcie“. Tomu-

to výročiu sme sa snažili venovať a pripraviť aktivity, ktorými sme sa chceli čo najviac priblížiť 

žiakom. Mnohí vieme, že práve tieto novodobé udalosti sú pre nich problematické a často vzdiale-

né. Preto žiaci dostali za úlohu vypracovať projekty. Uskutočnili sme zážitkové vyučovanie a aj 
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výstavu k tejto významnej udalosti našich dejín.  V nadväznosti na pedagogicko – organizačné 

pokyny na školský rok 2019/2020 sme sa vo zvýšenej miere venovali rozvoju finančnej gramotnos-

ti. Dôkazom je aj projekt finančnej gramotnosti FinQ.      

 Členovia PK sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré sa odohrali na pôde školy i mimo nej. Boli 

to napr. aktivity Gymo cyklotour, Novoročný koncert, Študentský ples, Extrémizmus a ľudské prá-

va... V zapojení sme videli prepojenie jednotlivých predmetových komisií a rozvíjanie medzipred-

metových vzťahov. 

Druhý polrok školského roka bol náročný z dôvodu vypuknutia pandémie, ale napriek tomu, 

sme sa snažili rozvíjať všetky aspekty, ktoré sme si stanovili na začiatku školského roka.  

 PK dejepis sa zapojila i do prípravy a realizácie projektu Škola bez nenávisti. V druhom 

polroku sme sa stretli s realizačným tímom a prediskutovali sme naše aktivity a predložili i plány na 

ďalší školský rok. V spolupráci s Iuventou a podporou tohto projektu sme absolvovali aj školenie, 

ktoré sa venovalo dodržiavaniu a najmä ochrane práv detí. V mesiacoch marec až jún prevládalo 

nové – dištančné vzdelávanie, ktoré bolo pre všetkých výzvou. Aj tu sme si uvedomili nevyhnut-

nosť ovládania a používania moderných technológii vo vyučovacom procese. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Špecifiká práce his-

torika 

19.09.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na v Čadci 

 

Eva Moskáľová – 

I.E 

 

Prácu historika žiaci spoznali nielen 

z výkladu učiteľa, ale reálne sa stretli 

s historikom Kysuckého múzea 

PhDr. Mariánom Liščákom, Phd. 

Objasnil krásy, ale i úskalia práce 

historika. Predstavil najmä oblasť, 

ktorej sa venuje a to história Kysúc. 

Návšteva archívu 

25.09.2019 

Archív Čad-

ca 

Eva Moskáľová – 

I.D 

Riaditeľ archívu v Čadci Mgr. Dra-

homír Velička, PhD prijal žiakov 

Gymnázia J.M. Hurbana na návštevu 

priestorov archívu. Zdôraznil, čo je 

potrebné pri študovaní archiválií. 

Žiakom spomenul, ktoré pomocné 

vedy historické sa využívajú pri jeho 

práci. 

Beseda 

s archeológom Ky-

suckého múzea 

24.09.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na v Čadci 

 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková – SED 

IV.F,G 

Aktivita bola zameraná na pravek na 

Slovensku a Kysuciach. Okrem tra-

dičných učebnicových zdrojov sme 

si na hodinu pozvali archeológa Ky-

suckého múzea Mgr. Danku Majer-

číkovu. Tá žiakom objasnila prácu 

archeológa a známe lokality na Ky-

suciach. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Školenie FinQ 
4.10.2019 

Žilina 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Prípravné stretnutie na odštartovanie 

projektu finančnej vzdelanosti 

v predmetoch matematika, anglický 

a slovenský jazyk, dejepis. 

Výlet na Západ 
22.10.219 

Žilina - ŽU 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

 

Výlet na Západ bola zážitková akti-

vita, resp. jej príprava  a následná 

realizácia so žiakmi. Prečo niektorí 

ľudia prichádzali o život, keď chceli 

prejsť cez hranice, zatiaľ čo 

dnes sa na tie isté miesta môžete ísť 

prejsť v rámci poobednej vychádzky 

s rodinou? Nielen tieto, ale aj ďalšie 

otázky sme riešili na seminári, tak 

aby sme vedeli, čo najlepšie odpove-

dať žiakom a poskytnúť im priestor 

na dotvorenie atmosféry. A hlavne, 

aby pochopili škodlivosť extrémiz-

mu. 

Týždeň vedy a tech-

niky 

04. – 10. 11. 

2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na v Čadci 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, I.C 

V rámci týždňa vedy a techniky sme 

sa zapojili aktivitou Gutenbergova 

tlačiareň. Žiaci sa oboznámili 

s technickými predpokladmi kníhtla-

čiarne, jej efektivitou...Vypracovali 

sme projekty, ktoré sme vystavili na 

nástenkách školy. 

Inšpiratívny Štefá-

nik 
03.11.2019 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Žiaci: Adrián Ko-

niar, III.D 

Viktor Čečotka, 

Okt.A 

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo už 

15. ročník literárnej súťaže pre štu-

dentov stredných a vysokých škôl. 

Jej témou je „Inšpiratívny generál 

Štefánik“. Aj naši žiaci  napísali ese-

je a zapojili sa do súťaže. 

30.výročie Nežnej 

revolúcie 

14.11.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na v Čadci 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, Kv.A 

Vybraní žiaci Kv. A pripravili zau-

jímavé pásmo pre spolužiakov, čím 

sme podporili aj tzv. rovesnícke i 

zážitkové vzdelávanie. Žiaci hádali 

typické veci z čias komunizmu, 

oboznámili sa so spôsobom cestova-

nia na západ, s príbehmi, ktoré preži-

li ich rodičia. Získali aj základné 

informácie o Nežnej revolúcii, 

o zmenách, ktoré priniesla. 

Sprievodnou akciou bola i výstava 

vecí typických pre obdobie komu-

nizmu. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Osobnosti sloven-

skej politiky a ex-

trémizmus 

27.11.2019 

Žilina - ŽSK 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Seminár bol zameraný na prejavy 

extrémizmu v minulosti – nacizmus, 

fašizmus. Boli predstavené základné 

aktivity a profil hlavných predstavi-

teľov. Priestor sa venoval aj osob-

nostiam slovenskej politiky Vavro 

Šrobár, Alexander Dubček. 

Exkurzia Východné 

Slovensko 

13.12.2019 

Poprad 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

PaedDr. Anna Zel-

jenková, Kvinta A 

V spolupráci s PK GEG sme pripra-

vili exkurziu pre žiakov Kvinty A. 

Cieľom bolo spoznať krásy východ-

ného Slovenska vo vianočnom obdo-

bí. Navštívili sme metropolu výcho-

du Poprad. Žiaci mali možnosť vi-

dieť kostol svätého Egídia z 13. sto-

ročia a rozpoznať typické gotické 

prvky a jednouchú, strohú výzdobu. 

Súčasťou bola i prehliadka renesanč-

nej zvonice z 13. storočia. 

Školenie FinQ 

05.02 – 

06.02. 2020 

Ružomberok 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Počas dištančného vzdelávania prog-

ramu FinQ sme získali viacero in-

formácií. Tie sme si overili v praxi 

na metodickom stretnutí s hlavnými 

organizátormi projektu i učiteľmi 

z celého Slovenska.  Náš školský tím 

vypracoval metodiku, ktorá bola za-

ložená na učive dejepisu – obdobie 

Ľudovíta XIV. Uvedená metodika 

bola poslaná všetkým účastníkom 

projektu ako vzor pre uplatnenie fi-

nančnej gramotnosti. 

Dejepisná olympiá-

da 

 

14.02.2020 

CVČ Čadca 

Žiaci prímy až kvar-

ty 

Kategória C - F 

Mgr. Katarína Hu-

dáková 

Dlhá príprava na dejepisnú olympiá-

du vyvrcholila okresným kolom. 

Medzi najväčšie úspechy patrilo 3. 

miesto, ktoré získal žiak Se A Pavol 

Markech. Úspešnými riešiteľmi sa 

stali Vladimír Hudák       ( Pr. A), 

Kristína Rypáková, Petra Marcová ( 

Kr. A). 

SOČ 

12.03.2020 

Krásno nad 

Kysucou 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Nataša Lušňáková, 

V.G 

Žiačka vypracovala prácu, ktorá sa 

venovala histórii regiónu Kysúc, 

konkrétne obci Oščadnica. Dôraz bol 

i na zvyky známe i menej známe. 

Žiačka získala 1. miesto a postúpila 

do Krajského kola. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Školenie Webex 

06.04 – 

08.04. 2020 

 

Mgr. Katarína Hu-

dáková 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Rudolf Kužma 

Členovia PK DEJ sa zúčastnili na 

školení, ktoré realizovali pracovníci 

IT akadémie. Počas online školenia 

sme získali základné vedomosti, ako 

by mohli prebiehať online hodiny. 

Bolo to veľmi prínosné a inšpirujúce. 

Školenie ľudské 

práva - KOMPASI-

TO 

04.06 

a 11.06. 

2020 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

 

Iuventa sa dlhé roky venuje práci 

s deťmi, mládežou. Keďže sme zapo-

jení do projektu: Škola bez nenávisti, 

ponúkli nám online školenie. 

V centre pozornosti boli deti a ich 

práva. Počas dvoch online školení 

sme aktívne pracovali, diskutovali. 

Vypracovali sme rôzne dištančné 

úlohy, ktoré nám pomôžu 

v praktickej činnosti so žiakmi 

v škole. Ochrana ľudských práv je 

v dnešnej dobe mimoriadne dôležitá  

a treba jej venovať náležitú pozor-

nosť. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Počas obdobia od marca do júna PK dejepis postupovala podľa opatrení, ktoré sa týkali za-

bráneniu šírenia COVID-19. V prvých dňoch si jednotliví členovia snažili nájsť cestu, ako komuni-

kovať so žiakmi a sprostredkovať im učivo. Najskôr sme využívali nástroje, ktoré ponúka edupage. 

Neskôr sme prešli na online vyučovanie dejepisu – Mgr- Gabriela Chalupková, Mgr. Katarína Hu-

dáková, Mgr. Rudolf Kužma. Vo vyučovaní sme so žiakmi komunikovali prostredníctvom platfor-

my Webex. Pred vyučovaním sme absolvovali školenia, ktoré nám pomohli učiť kvalitne.  Okrem 

toho sme využívali aj online formáty, napr. Fenomény sveta, Smartbooks.    

 Dôkladnú prípravu sme venovali aj maturantom, ktorí boli stále testovaní, ústne odpovedali 

a podobne. Žiakom sme vytvárali pracovné listy, prezentácie, audio nahrávky. Ako spätnú väzbu 

žiaci posielali ich prezentácie, texty zamerané na rozvoj čítania s porozumením, vypracovávali on-

line testy... Priestor bol aj pre tvorbu esejí a vyjadrenie názorov žiakov ( námet Obchod na Korze – 

Septima A). Kreativitu sme uplatňovali aj na hodinách seminára z dejepisu, kde sme venovali prie-

stor riešeniu židovskej otázky. Žiaci plnili úlohy, ktoré sa venovali téme holokaustu. Vytvárali bás-

ne, písali listy hlavným nacistickým pohlavárom...       

 U žiakov prímy až kvarty sme sa snažili najmä o kreatívne učenie – žiaci vytvárali komiksy, 

netradičné prezentácie. Zahrali sa aj na kráľov či kráľovné, ktoré boli korunové v Bratislave. Vy-

tvorili plán korunovačného sprievodu. V kvarte sme robili rozhovory do novín, kde hlavnou hviez-

dou boli ich rodičia, starí rodičia, ktorí žili v komunizme...    
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Musíme skonštatovať, že žiaci sa snažili a vytvorili úžasné práce, ktoré boli dôkazom toho, 

že ich to bavilo a bolo to prínosné. Veríme, že takto získané vedomosti ostanú žiakom dlho 

v pamäti.  

Občianska náuka (OBN) 

Vedúca PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová 

Členovia PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Eva Moskáľová, Mgr. Milada Rypáková, Mgr. 

Rudolf Kužma 

Problematika ľudských práv je zastrešená koordinátorom pre výchovu k multikulturalizmu a 

ľudským právam. V danej oblasti boli žiaci zapojení do rôznych aktivít napr. Týždeň ľudských 

práv, Živá knižnica, workshop na tému rasizmus a xenofóbia v spolupráci s dobrovoľníckou or-

ganizáciou Keric. S cieľom rozvíjať čitateľskú gramotnosť pravidelne zapájame študentov SPS do 

esejistických súťaží napr. SOFIA. V tomto školskom roku všetci maturanti z občianskej náuky 

pracovali na eseji s témou „Nepreskúmaný život nie je hodný žitia.“ Žiaci COC sa zapojili i do 

medzinárodnej esejistickej súťaže, ktorú organizovala Slezská univerzita v Opave.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Korupcia - odborná 

diskusia 

25.09.2019 

Kysucká 

knižnica 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá  

COC BS 

odborná diskusia na tému Korupcia 

v spolupráci s Transparency Interna-

tional 

 

Stretnutie so psy-

chológom 

04.10.2019 

20.11.2019 

18.10.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá COC,COC BS 

Mgr. Rudolf Kužma  

SPS BS 

workshop so psychológmi z Centra 

CPPaP v Žiline zameraný na riešenie 

sociálnych konfliktov 

Vedecká čajovňa 22.10.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá 

Katarína Durcová, 

Petronela Kováčová 

IV.F 

platforma ambasádorov 

a ambasádoriek európskej kultúry – 

workshop, beseda, prednáška v ob-

lasti ľudských práv 

Živá knižnica 22.10.2019 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

III.FG, III.C, D 

projekt „Dobrovoľník v zahraničí“ 

v spolupráci s IUVENTOU 

Projekt Speaking 

Tours 2019 
25.10.2019 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

IV.FG 

odborná beseda s pánom Mgr. Vla-

dimírom Müllerom, PhD na tému 

Európska únia bez Veľkej Británie 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Stretnutie so sociál-

nou pracovníčkou 

25.10.2019 

29.11.2019 

 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá COC  

COC BS 

 

workshop zameraný na medziľudské 

vzťahy 

 

Týždeň vedy a tech-

niky 
07.11.2019 

Mgr. Rudolf Kužma  

SPS, V.FG 

aktivity s cieľom upozorniť na to, že 

filozofia je univerzálna veda na prí-

kladoch filozofov - vedcov  

 

Školské kolo olym-

piády ľudských práv 

04.12.2019 

 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová, Mgr. Rudolf 

Kužma 

Víťaz Adrián Koniar z III.D postúpil 

na krajské kolo 

Týždeň ľudských 

práv 

10.12.-

14.12.2019 

 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová Mgr. Rudolf 

Kužma 

Mgr. Milada Rypá-

ková 

všetky formy štúdia 

 

sprievodné aktivity: workshop s pá-

nom Mgr. P. Struhárom na tému 

„Extrémizmus“, prezenácie, projek-

ty, zábavné a edukačné aktivity v 

skupinách 

 

Stretnutie s religio-

nistkou 

22.01.2020 

 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá COC BS 

odborná prednáška na tému „Vý-

chodné a západné náboženstvá“ 

Krajské kolo olym-

piády ľudských práv 

06.02.2020 

Žilina 

Mgr. Rudolf Kužma 

Adrián Koniar III.D 

účasť na krajskom kole bez ďalšieho 

postupu 

Workshop – xeno-

fóbia a rasizmus 

05.02. 

11.02.  

18.02. 2020 

KERIC 

 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová – Sp.A, I.F,G 

workshop na tému rasizmus 

a xenofóbia 

Finančná gramot-

nosť 

13.02.  

02.03.   

10.03. 2020 

 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová - V.F, IV.C, 

IV.D, IV.E, V.G 

odborná prednáška pod záštitou Al-

lianz – Slovenská dôchodková 

správcovská spoločnosť, a.s. 

o finančnej budúcnosti žiakov 
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Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Všetci členovia svedomito pracovali v období prerušovaného vyučovania. Komunikácia so 

žiakmi prebiehala prostredníctvom Edupage Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana a online konfe-

renčného vzdelávania Webex. Pridelené úlohy, pracovné listy, zadania (napr. eseje, životopis, žia-

dosť do zamestnania) boli odkontrolované a vyhodnotené prostredníctvom správy cez Edupage ale-

bo na online hodine prostredníctvom aplikácie Webex. Prebraté učivo bolo overené aj testami onli-

ne i následne vyhodnotené prostredníctvom Edupage Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana.  

 Činnosti zahrnuté v pláne práce PK OBN pre šk. rok 2019/2020 neboli úplne splnené 

z dôvodu prerušeného vyučovania. Nepodarila sa nám zrealizovať napr. exkurzia do Národnej rady 

SR  i modelové  zasadnutie OSN - ČadMUN. 

 

Geografia (GEG) 

Vedúci PK GEG: Mgr. Lukáš Jurga 

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

roslav Truchlik, PaedDr. Anna Zeljenková 

PK GEG pracovala podľa stanoveného plánu práce a v prvom polroku uskutočňovala aj pra-

videlné stretnutia PK. V druhom polroku neboli stretnutia možné z dôvodu epidemiologických 

opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID19. Vyučujúci sa však naďalej realizovali všetky 

odporúčania z POP. Venovali sa témam ľudských práv a zakomponovali do tém vyučovania 

i problematiku životného prostredia a snažili sa tak zvyšovať environmentálne povedomie žiakov. 

Medzi žiakmi sme podporovali tímovú spoluprácu žiakov a to hlavne počas dištančnej formy vzde-

lávania kedy mali robiť projekty – i keď len online aj v rámci malých skupiniek. Tým sa však vý-

razne  rozvíjala digitálna gramotnosť žiakov. Žiaci museli pracovať aj s rôznymi programami ktoré 

im vyučujúci počas dištančného vzdelávania posielali, alebo prostredníctvom ktorých si plnili svoje 

úlohy (webex, prezi, power point a pod.) Rovnako sa mohli na báze dobrovoľnosti zúčastňovať aj 

on-line hodín prostredníctvom už spomínanej aplikácie Webex.   

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 

Priebežne 

počas celého 

šk. roka 

Mgr. Lukáš Jurga, 

Mgr. Júlia Mojáko-

vá, PaedDr. Miro-

slav Truchlik, Pa-

edDr. Anna Zeljen-

ková 

Overovanie metodík 

Týždeň vedy a tech-

niky 
06.11.2019 

Mgr. Júlia Mojáková 

(Kv.A, III.D, III.E) 
Významné osobnosti geografie - kvíz 

DOD bilingválna 

sekcia 
29.11.2019 

PaedDr. Miroslav 

Truchlik 

Otvorená hodina geografie na tému 

Stereotypy národov 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Šk. kolo geografic-

kej olympiády pre 

ZŠ 

06.12.2019 

Mgr. Lukáš Jurga, 

Mgr. Júlia Mojáko-

vá, Mgr. Slavomír 

Švancár, PaedDr. 

Anna Zeljenková 

Výber najlepších a ich postup do 

okresného kola– prvé 4 ročníky 8-

ročného štúdia 

 

Príprava na GO – 

rôzne kategórie 

Priebežne 

počas celého 

šk. roka 

Mgr. Lukáš Jurga, 

Mgr. Júlia Mojáko-

vá, Mgr. Slavomír 

Švancár, Mgr. Miro-

slav Truchlik, Pa-

edDr. PaedDr. Anna 

Zeljenková 

 

GO v rôznych kategóriách, vrátanie 

registrácie a prípravy na online GO  

 

Moja rodná 

Priebežne 

počas celého 

šk. roka 

Mgr. Júlia Mojáková 

žiaci prímy až kvarty 

Príprava na regionálnu kvízovú sú-

ťaž žiakov ZŠ 

 

SOČ 2020 November - Mgr. Lukáš Jurga 

Príprava, konzultácie na SOČ spoje-

né s návštevou a odbornou konzultá-

ciou s pracovníčkou SHMÚ v Brati-

slave 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Aktivity naplánované na prvý polrok šk. roka 2019/2020 boli prevažne splnené. Zapojili sme 

sa aj do SOČ s témou – analýza pranostík a vplyv klimatickej zmeny na ne. Hoci sa táto téma javila 

najskôr ako geografická, žiaci zvolili v tejto téme viac informatický smer a to z dôvodu hĺbkovej 

analýzy veľkého množstva údajov a dát. Preto sme po dôslednej úvahe zvolili pri tejto práci odbor 

informatika, nie geografia. Dáta nám poskytol Slovenský hydro-meteorologický ústav. Dáta zahŕňa-

li údaje z rôznych meteorologických staníc v rámci SR a blízkeho okolia od začiatku 20.storočia až 

po súčasnosť. (zrážky, teplota v jednotlivých dňoch, výška snehovej pokrývky a pod.)     Z dôvodu 

zrušenia všetkých olympiád sa neuskotočnila ani súťaž ,,Moja rodná“ na ktorú žiakov pripravovala 

ešte Mgr. Júlia Mojáková. 

Približne od polovice marca prebiehalo na našej škole dištančné vzdelávanie z dôvodu epi-

demiologických opatrení  v rámci šírenia vírusu COVID-19. Spočiatku bolo náročné si pre nás 

zvyknúť na úplne nové podmienky vyučovania. Náročné to bolo aj pre žiakov. V rámci PK GEG 

sme využívali hlavne Edupage ako hlavný a nosný systém komunikácie so žiakmi. Prostredníctvom 

Edupage sme žiakom zasielali úlohy, vlastné pracovné listy, prezentácie a pod. a spätne od nich 

vyžadovali vypracovanie, či inú formu spätnej väzby. Cez edupage sme komunikovali aj s rodičmi 

v prípade, že žiaci si úlohy neplnili načas. Ako vhodná alternatíva k prezenčnej forme výučby sa 

ukázala aplikácia Webex, ktorá umožňovala on-line výučbu, zdieľanie prezentácie a pod.  
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Výchovy: etická (ETV), náboženská (NBV), výtvarná (VYV), hudobná (HUV), 

umenie a kultúra (UKL) 

Vedúca PK Výchovy: Mgr. Beáta Chmurová 

Členovia PK Výchovy: PaedDr. Miroslava Ďurníková, Mgr. Beáta Chmurová, Ing. Soňa Jurištová, 

Mgr. Lenka Kašáriková, Mgr. Danka Kocifajová, Mgr. Anna Krellová, Mgr. Eva Kubalová, Mgr. 

Rudolf Kužma, Mgr. Miroslava Mravcová, Mgr. Alena Nemcová, PaedDr. Zuzana Sujová, Mgr. 

Jaroslav Šmehil, Mgr. Jana Švíková 

Špecifikum práce PK VÝCHOVY spočíva v rozvíjaní či hľadaní hudobného alebo výtvar-

ného talentu u mladších žiakov, ako aj formovaní pozitívneho vzťahu žiakov k umeniu a kultúrnym 

hodnotám.  Aktívne sme pripravovali žiakov na Medzinárodný deň školských knižníc a v rámci 

predmetov HUV a VYV i na Novoročný koncert 2020. Na hodinách VYV vyrábali žiaci výzdobu 

a PaedDr. Zuzana Sujová nacvičila so speváckym zborom Radosť na túto kultúrnu udalosť školy 

novoročnú pieseň. Predovšetkým na hodinách etickej a náboženskej výchovy sa vyučujúca venova-

la témam o dodržiavaní ľudských práv, diskriminácii, či prevencii sociálno-patologických javov. 

Sloboda, demokracia a ľudské práva boli tiež nosnými myšlienkami divadelného predstavenia, kto-

rého sa žiaci zúčastnili v jesennom období.      

Počas celého roka rozvíjali vyučujúce Umenia a kultúry u žiakov vzťah ku knihe 

a k literatúre, so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Nabádali žiakov k častejšej návšteve školskej 

knižnice, využitiu čitateľských kútikov, či k prispievaniu do školského časopisu. Žiaci sa pripravo-

vali  na rôzne recitačné súťaže, z ktorých sa mnohé ale neuskutočnili.      

Na hodinách vyučujúci využívali i metódy tvorivej dramatizácie a rôznych foriem aktívneho vyjad-

renia sa žiakov – či už výtvarné, hudobné alebo pohybové. V rámci jednotlivých predmetov sme 

nezabudli ani na multikultúrnu výchovu – témy, ako rovnosť všetkých ľudí, predchádzanie rôznym 

formám diskriminácie, rasizmu či nenávistným prejavom sa stali prierezovými témami 

v jednotlivých ročníkoch i predmetoch. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Kysucký mikrofón 18.10.  2019 

Mgr. Eva Kubalová 

Adam Dudiak 

a Viliam Kubla – III. 

C 

Regionálna súťažná prehliadka mla-

dých moderátorov – amatérov orga-

nizovaná Kysuckým kultúrnym stre-

diskom v Čadci. 

„Dnes večer nehrá-

me“ a Galéria mo-

derného umenia 

Danubiana 

(exkurzia UKL) 

29.10.  2019 

Mgr. Eva Kubalová 

Žiaci II. E a Septimy 

A 

Návšteva divadelného predstavenia 

v SND Bratislava na tému novembra 

1989 pri príležitosti 30. výročia Než-

nej revolúcie. 

Žiaci mohli i spoznať modernú slo-

venskú galériu, interiéry, exterié-

ry, výtvarné diela a objekty. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Výstava fotografií 

(exkurzia VYV) 
8. 11. 2019 

PaedDr. Miroslava 

Ďurníková 

Žiaci Prímy A 

Žiaci navštívili galériu v Čadci, aby 

si pozreli výstavu originálnych foto-

grafií  Jaroslava Veličku. 

Kampaň Červené 

stužky 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. – 29. 11.  

2019 

Mgr. Anna Krellová 

Miroslav Macha-

la,III.E  

Sofia Hrtusová, III.E 

Martin Vrúbeľ–III.D 

Radovana Hnidková,  

Soňa Ryboňová–I. C 

Samuel Vrúbel 

a Jakub Šulo – I. G 

Týždeň pred 1.12. študenti celej na-

šej školy boli oboznámení s touto 

kampaňou a na znak solidarity so 

všetkými chorými nosili týždeň čer-

vené stužky, ktoré sú symbolom boja 

proti HIV/AIDS. 

Ďalšími sprievodnými akciami boli: 

tematické projekty našich žiakov 

v aule školy, vytvorenie vlastnej re-

portáže, informatívne prednášky na 

tému HIV/AIDS pre žiakov 1. roční-

ka 

Školské kolo Bib-

lickej olympiády 
11. 12. 2019 

Mgr. Anna Krellová 

11 žiakov 

 

Postup do dekanského kola: 

Miroslav Machala, III.E 

Tadeáš Poništ a Ján Ramšák, I. C 

„Viedenské zámky 

v advente“ 
12. 12. 2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Žiaci II. E a III. D 

V spolupráci s PK NEJ navštívili 

žiaci hlavné mesto Rakúska – Vie-

deň, konkrétne dva viedenské zám-

ky. Výstavu impresionistov, hlavne 

Gustava Klimta si pozreli v zámku 

Belvedere a areál s Gloriettou 

v zámku Schönbrunn.  Na vianoč-

ných trhoch sa mohli oboznámiť  so 

slávením adventu v Rakúsku  

a ochutnať typické  špeciality. 

Tvorba  vianočných 

anjelov 

December 

2019 

Ing. Soňa Jurištová 

Žiaci I. C a I. D 

Na hodinách UKL vyrábali žiaci 

vianočných anjelov z rôznych mate-

riálov: drôt, drevo, papier, kov. 

Cez CVČ putovali výtvory žiakov do 

domovov seniorov.  

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Všetci členovia PK pracovali a aktívne komunikovali so žiakmi aj počas  prerušeného vyu-

čovania. Pri svojej práci sme využívali rôzne moderné komunikačné médiá a prostriedky.  Ťažisko-

vá komunikácia prebiehala cez EduPage, ale svoju prácu sme obohatili aj o konferenčné vzdeláva-

nie cez aplikáciu Webex.        

Pri dištančnom vzdelávaní i samoštúdiu žiakov tvorili základ internetové zdroje, odkazy 

a portály. Vyučujúci pripravovali pre svojich žiakov rôzne kreatívne zadania na príslušné témy, 

k materiálom patrili i online-brožúry, či videonahrávky a príbehy. Spätnú väzbu tvorili rozmanité 

projekty, prezentácie, vlastné texty, reklamné spoty, ale aj krátke videá. Vyučujúca UKL Mgr. Ale-

na Nemcová vyzdvihla aktivitu maturantov z tohto predmetu, ktorí ako svoju záverečnú prácu vy-

tvorili veľmi hodnotné projekty, ako napr. vlastnú nahrávku "slov zabalených do melódie", sériu 

obrazov maľovaných rôznymi technikami, či báseň doplnenú o umelecké fotografie.   
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Počas roka pracovali všetci členovia PK v súlade s plánom práce a vzájomne spolupracovali. 

Termínované úlohy stanovené v pláne práce PK na školský rok 2019/2020 boli splnené nakoľko to  

dovoľovali okolnosti, predovšetkým tie, ktoré boli naplánované na 2. polrok tohto školského roku 

sme zrealizovať nemohli.       

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a prerušenie vyučovania sme nezorganizovali žiadne ex-

kurzie v rámci poznávania Kysúc alebo Slovenska, žiadne návštevy kultúrnych podujatí, či pozná-

vací zájazd do Talianska. Vyučujúca NBV nemohla zrealizovať ani plánovanú exkurziu do Prahy, 

či tradičnú púť na horu Živčáková. Z rovnakého dôvodu sa neuskutočnili viaceré súťaže, medzi 

nimi napr. Biblická olympiáda.  

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

chémia (CHE), biológia (BIO) 

Matematika (MAT) 

Vedúca PK MAT: RNDr. Slávka Králová 

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.      Prebehlo 

školské kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnilo 45 žiakov.  

Do okresného kola bolo prihlásených (úspešní riešitelia) 15 žiakov prímy, 2 žiaci sekundy a 3 žiaci 

tercie.V dôsledku pandémie sa okresné kolo Pytagoriády neuskutočnilo. 

Žiaci prímy, sekundy a tercie boli zapojení do overovania metodík IT akadémie.   

Vyučujúci Mgr. Jana Gabrišová, Mgr. Lenka Činčalová a Mgr. Daniel Poštek sa zapojili do projek-

tu FinQ (pod záštitou Slovenskej sporiteľne), ktorého úlohou je zlepšiť vedomosti žiakov v oblasti 

finančnej gramotnosti.V týždni 4.2 – 7.2. 2020 sa uvedení kolegovia zúčastnili školenia na tému 

„Prezenčné vzdelávanie programu FinQ.“  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

„Finančná sloboda“ 

(Slezská univerzita 

Opava, Obchodne 

podnikatelská fakul-

ta, Karviná) 

10. 2. 2020 

Mgr. Beáta Chmu-

rová, RNDr. Slávka 

Králová 

žiaci 1. ročníka 

a Kvinty A 

Workshop formou hry na tému fi-

nančnej gramotnosti, spojený 

s prezentáciou štúdia na danej fakul-

te. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

MAKS 
celý školský 

rok 

Mgr. Lenka Činča-

lová, Laura Chrasti-

nová – Pr.A 

Korešpondenčná matematická súťaž, 

žiačka obsadila 6. miesto v rámci 

SR. 

Klokan 
8.–12.6. 

2020 

Mgr. Lenka Činča-

lová, žiaci prímy – 

kvarty 

Súťaž prebehla online formou 

IT Akadémia 
september- 

jún 

Mgr. Jana Nečedo-

vá, Mgr. Lenka Čin-

čalová 

 

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 ... 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Vyučujúci využívali mnoho spôsobov dištančného vzdelávania:   

-videá na  youtube (aj vlastné), konferenčné vzdelávanie a konzultácie prostredníctvom aplikácie 

Webex, komunikácia so žiakmi prostredníctvom Edupage GJMH alebo pracovného emailu.  

-poznámky a návrhy na jednoduché pokusy, online pracovné listy s testami na precvičenie, prezen-

tácie, zadávali žiakom projekty na rôzne témy v tej časti učiva, kde to bolo vhodné.   

-využívali podľa potreby rôzne zdroje na sprostredkovanie vedomostí žiakom - Planéta vedomostí, 

IT Akadémia, Isibalo, Nabla, Digiškola, Testokazi, Pohodová matematika. 

Vyučujúci dbali na kontrolu schopnosti žiakov zvládnuť učivo – spätná väzba sa uskutočňovala 

rôznymi spôsobmi: odovzdávanie povinných zadaní na pracovný email, odovzdávanie dobrovoľ-

ných/doplnkových úloh, online testovanie žiakov, konzultácie cez Webex, odovzdávanie a následná 

kontrola vypracovaných projektov a pracovných listov.  Časovo-tematické plány boli v prevažnej 

miere dodržané. Malé omeškanie nastalo v triedach III.D a III.C , kde v rámci opakovania na za-

čiatku školského roka bude treba dobrať časť učiva z posledného tematického celku – Analytická 

geometria. V II.C ostala neprebratá časť učiva – geometrický rad. 

                 

Informatika (INF) 

Vedúca PK INF: Ing. Anna Sekáčová 

Členovia PK INF: Mgr. Ľudovít Bohinský, Mgr. Lenka Činčalová, Ing. Gabriel Horos, Ing. Ale-

xander Kubáni, Mgr. Daniel Poštek, Ing. Anna Sekáčová 
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PK INF vychádzala z plánu práce. Na hodinách sme aplikovali v MS Worde čitateľskú 

a v MS Excel finančnú gramotnosť a v práci so sieťou multikultúrnu výchovu. Pri práci so žiacky-

mi prezentáciami sme aplikovali také témy, ako je zdravý životný štýl, dodržiavanie ľudských práv 

a práv dieťaťa, prevencia voči extrémizmu a diskriminácii.     

V rámci Týždňa vedy a techniky prebehla v I. ročníkoch diskusia a premietlo sa video na 

tému Neskreslená veda.  Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBo-

bor, do programátorskej súťaže Zenit v programovaní,  Zenit grafik. Taktiež sa zapojili do projektu 

IT akadémia.          

Členovia PK sa pravidelne stretávali a riešili konkrétne problémy. Stále aj čiastkové úlohy 

sme postupne plnili. Nepodarilo sa nám zapojiť žiakov do olympiády z programovania a do koreš-

pondenčného seminára v programovaní, nakoľko si tieto aktivity vyžadujú dlhodobú systematickú 

prípravu. Členovia PK sa pravidelne stretávali, riešili konkrétne problémy. Mgr. Ľudovít Bohinský 

sa zúčastnil školenia Úvod do sietí CISCO akadémia, Mgr. Daniel Poštek získal osvedčenie na 

ECDL. Ing. Alexander Kubáni absolvoval školenia : Webex Enterprise - Webex Enterprise - pokro-

čilá úroveň - Tvorba dashboardov v Node-Red - Komunikačné protokoly MQTT a HTTP v prostre-

dí IoT - IoT - komunikácia s externými službami pomocou HTTP protokolu - Databázy - spojenie 

tabuliek - Databázy - rozširovanie databázy - Internet vecí - čo všetko som sa vďaka Arduinu naučil 

zle - Základy Linuxu - Node-Red a databázy pre IoT - DNS - Ako si začať budovať politiku bez-

pečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu - Sieťové technológie - Bezdrôtová 

komunikácia - teoretické poznatky (SŠ) - Sieťové technológie - Bezdrôtová komunikácia - praktic-

ká konfigurácia (SŠ) - Sieťové technológie - Bezpečnosť v LAN sieťach - praktická konfigurácia 

(SŠ) - Sieťové technológie - Pokročilé úlohy z podsieťovania (SŠ) - Objektové programovanie - 

Hierarchický dizajn sietí. 

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Zenit – programo-

vanie, Web 

16.10. 

17.10. 

2019 

Ing. A. Sekáčová, 

Mgr. Daniel Poštek 

Ing. A. Kubáni 

Žiaci III. A IV. roč-

níkov 

Školské kolo v programovaní pre 

budúcich študentov informatiky 

Zenit programova-

nie, Web 

19.11. 

20.11. 

2019, KNM 

Ing. A. Sekáčo-

vá,Ing. A. Kubáni, 

Peter Grochal Ok. A 

Timotej Gabriš Sp. 

A Adam Tomala III. 

E 

Samuel Táborský-

III.F 

Adam Pekný IV. G 

Tomáš Trlíček V. G 

Krajské kolo v programovaní pre 

budúcich študentov informatiky. Do 

krajského kola postúpili Peter Gro-

chal z Ok. A, Timotej Gabriš zo Sp. 

A, Adam Tomala z III. E, Samuel 

Táborský z III. F, Adam Pekný  zo 

IV. G, Tomáš Trlíček z V. G. Do 

celoslovenského kola postúpil To-

máš Trlíček. 

iBobor 
11.-15.11. 

2019 

Ing. Anna Sekáčo-

vá(žiaci všetkých 

ročníkov) 

Celoslovenská informatická súťaž, 

hlavným cieľom súťaže bolo podpo-

riť záujem o informačné a komuni-

kačné technológie (IKT) u všetkých 

žiakov. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Digitálna inteligen-

cia 

november 

2019 

všetci vyučujú-

ci(všetci žiaci školy) 

Edukatívny projekt Digitálna inteli-

gencia, ktorého cieľom je eliminovať 

riziká v digitálnom finančnom pro-

stredí. 

IT akadémia 
november 

2019 
všetci vyučujúci 

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. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

V období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19 

všetci členovia PK pracovali zo svojich domovov. Pri svojej práci používali Edupage Gymnázia 

Jozefa Miloslava Hurbana,  programovanie v online prostredí Repl.it, pracovný email, e-

learningový systém Moodle + vlastné videá, youtube videonávody, testy ECDL v rámci IT Akadé-

mie, online hodiny cez Webex. Spätnou väzbou bolo odovzdávanie povinných zadaní do stanove-

ného termínu na pracovný email, edupage, odovzdávanie doplnkových úloh, online testovania žia-

kov, konzultácie cez Webex.  

 

Fyzika (FYZ) 

Vedúca PK FYZ: Mgr. Jana Gabrišová 

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

Králová, RNDr. Mária Rovňaníková 

Počas celého školského roka vyučujúci kládli dôraz na rozvoj čitateľskej a finančnej gra-

motnosti zadávaním úloh na rôzne témy a ich analýzou. Prezentáciou svojich referátov si študenti 

rozvíjali IT zručnosti, ale aj vyhľadávanie v odbornej literatúre. V referátoch boli zaradené i témy 

s globálnou tematikou a témy poukazujúce na význam fyziky pre technický rozvoj, pre pokrok spo-

ločnosti. Týmto témam sa venovali aj uskutočnené prednášky.  

Vyučujúci na hodinách zaradili pri vhodných tematických celkoch environmentálnu výchovu (udr-

žateľná spotreba energie, separácia odpadov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním ži-

votného prostredia a pod.)   

Vyučujúci podporovali samostatnú prácu žiakov, najmä pri priamej experimentálnej činnosti.  

Na hodinách semináru z fyziky sa kladie dôraz na využívanie vedomostí pri riešení praktických 

úloh a na prípravu na maturitnú skúšku.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúci viedli žiakov k uvedomovaniu si potreby au-

tonómneho učenia sa ako efektívneho prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, motivovali 

žiakov k učeniu sa podporovaním rozvoja ich individuálneho učebného potenciálu. 

Na hodinách fyziky sa každý vyučujúci snažil priblížiť náš predmet tak, aby si získal prime-

ranú obľubu a aby si študenti uvedomili dôležitosť všetkých prírodovedných predmetov s ohľadom 

na rastúce požiadavky spoločnosti vo vzdelávaní a v praxi. 



 

 

 

 

38 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Slnečná sústava 

24.9.2019 

Kysucká 

hvezdáreň 

KNM 

RNDr. Slávka Krá-

lová 

PaedDr. Zuzana Su-

jová 

Kr.A 

Prednáška s prezentáciou, pozorova-

nie Slnka. 

Noc výskumníkov 

27.9.2019 

OC Mirage, 

Žilina 

RNDr. Mária Rov-

ňaníková 

PaedDr. Anna Zel-

jenková 

Se.A 

Vedecké stánky a prezentácie Žilin-

skej univerzity a Univerzity Komen-

ského v Bratislave, ktoré predvedú 

novinky zo slovenskej vedy 

a inovácií.Dôraz je kladený predovšetkým 

na zvýšenie záujmu žiakov o štúdium prí-

rodných vied . 

Krajina vĺn 

18.10.2019 

UNIZA Ži-

lina 

RNDr. Slávka Krá-

lová 

Mgr. Jana Gabrišová 

Sp.A, 3.D 

Expozícia, ktorá sprevádza žiakov 

pokusmi so všetkými druhmi vlnenia 

a ich vlastnosťami. 

IT akadémia 

september 

-jún 

 

 

Mgr. Jana Gabrišová 

Triedy: Se.A, Te.A, 

1.C, 2.C 

3.D  

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. 

Náboj Junior 22.11.2019 
Mgr. Gabriel Horos 

Kv.A 

Medzinárodná matematicko – fyzi-

kálna súťaž pre 4-členné tímy druhé-

ho stupňa ZŠ a 8 – ročného gymná-

ziá. Žiaci sa snažia počas 120 minút 

vyriešiť čo najviac úloh. 

Astrostop 

22.11.2019 

Krajská 

hvezdáreň 

v KNM 

Mgr. Jana Gabrišová 

Se.A – Pavol Mar-

kech 

Astronomická vedomostná súťaž 

s tematickými okruhmi:  

 slnečná sústava, všeobecná astro-

nómia, kozmonautika v službách 

astronómie, história astronómie... 

Holografická šošov-

ka 
12.12.2019 

 RNDr. Slávka Krá-

lová 

SEF 4GY, 5GY 

Odborná prednáška prezentovaná  
Ing. Norbertom Tarjányim, PhD (UNIZA) 

Stratosférický vý-

skum, lety 

a pôsobenie astro-

nautov na ISS 

16.12.2019 
RNDr. Anna Kozová 

3.F 

Odborná prednáška pripravená 

Hvezdárňou Valašské Meziříčí 
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Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Vyučujúci využívali pri vyučovaní fyziky v tomto období najmä konferenčné vzdelávanie 

prostredníctvom aplikácie Webex, komunikáciu so žiakmi prostredníctvom Edupage 

a prostredníctvom mailov.  

Žiakom pripravovali študijné materiály k jednotlivým témam učiva (podľa plánov) na spoznámko-

vanie učiva a samoštúdium aj s riešeniami vzorových úloh (prefotené texty z učebníc, textové súbo-

ry aj ručne písaný text, poznámky, náučné videá). 

Na precvičenie a upevnenie prebratého učiva žiaci vypracovali online pracovné listy 

s testami na precvičenie, pracovné listy, vypracovali prezentácie na zadané témy, podľa zadaného 

postupu realizovali jednoduché pokusy a spracovali namerané hodnoty. 

Aj v tomto období boli žiaci zapojení do projektu IT akadémia, pričom boli inovatívne me-

todiky overované na online hodinách. 

K prebratému učivu žiaci riešili úlohy, ktoré posielali na kontrolu, pričom dostávali spätnú väzbu 

individuálne alebo pre celú triedu - podľa potreby. Prípadné problémy boli riešené na online hodi-

nách.            

 

Chémia (CHE) 

Vedúca PK CHE: Ing. Eva Körmendyová, PhD. 

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

Mgr. Lucia Palicová, Mgr. Milan Zeman, Mgr. Ivana Zemiaková 

PK chémie počas školského roka pracovala podľa stanoveného plánu práce a rozvíjala medzi-

predmetové vzťahy s biológiou, fyzikou, geografiou, informatikou a matematikou. Úroveň vzdelá-

vacích výsledkov žiakov bola priebežne analyzovaná v rámci konzultácií členov predmetovej komi-

sie. Počas celého školského roka prebiehala vzájomná hospitačná činnosť členov PK. Členovia PK  

sa taktiež sústreďovali  na odbúravanie memorovania na hodinách chémie, kládli dôraz na  pocho-

penie a na práci s odborným textom a čítaní s porozumením. Voľno-časové aktivity žiakov, ale aj 

hlbšia príprava na prijímacie skúšky na lekárske fakulty bola realizovaná a podporovaná  v rámci 

krúžkovej činnosti. Veľká pozornosť sa venovala najmä talentovaným žiakom, ktorí boli zapojení 

do   SOČ (V.FG), kde dosiahli výborné výsledky na celoslovenskej úrovni (1. miesto).  

 Práca PK bola zameraná na  využívanie bádateľských a výskumných  aktivít rozvíjajúcich 

intelektové schopnosti, sociálne zručnosti a techniky, zážitkové učenie a projektové vyučovanie. 

Dôraz sa kládol hlavne na využívanie  informačných a komunikačných technológií a vyučovanie 

v multimediálnych učebniach.  Jedným z cieľov bolo vzbudiť záujem žiakov o predmet chémia 

a seminár z chémie vo vyšších ročníkoch všetkých foriem štúdia. Uchádzači o bilingválne štúdium 

sa mohli zoznámiť na DOD s novými možnosťami vyučovania v cudzom jazyku  s využitím inter-

aktívnej tabule v novo vybudovanom laboratóriu. 

Prostredníctvom národného projektu IT Akadémia sa členovia PK zapájali do overovania 

inovatívnych metodík  na zlepšenie matematických, prírodovedných a IT zručností žiakov. Za úče-

lom oboznámenia učiteľov s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami v rámci 

didaktiky sa Mgr. Zuzana Gjablová zúčastnila Konferencie pre učiteľov stredných škôl národného 

projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie.  

Environmentálna výchova a problematika zdravého životného štýlu sa  realizovala nielen 

ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetu ale aj formou projektov. Zaujímavá bola práca 
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SOČ v kategórii Životné prostredie žiaka z V.F v rámci SOČ Vplyv fungicídov na dekompozíciu 

organickej hmoty v pôde mikroorganizmami  kde experimentálna časť sa realizovala v Centre pro 

výskum toxických látok v prostredí v Brne. Druhou zaujímavou prácou SOČ v kategórii Chémia 

a potravinárstvo: Sledovanie vybraných parametrov počas in vitro degradácie kompozitných kost-

ných cementov. Konzultácie jednotlivých členov PK sa teda zameriavali nielen na teoretickú prí-

pravu žiakov na vysoké školy, ale  aj  na riešenie úloh v rámci stredoškolskej odbornej činnosti.  

Žiačka z V.F sa zapojila do korešpondenčnej súťaže ViBuCH pre študentov stredných škôl 

z Českej a Slovenskej republiky, ktorú organizovala  Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzi-

ty.   

Žiačky z V.F úspešne reprezentovali školu na krajskom a celoslovenskom kole Festivalu ve-

dy a techniky AMAVET s prácou Chemické zloženie a identifikácia látok v probiotických výživo-

vých doplnkoch. Členka PK sa zároveň stala lektorom vzdelávania vedátorov, žiaci pod jej vedením 

budú odborne a metodicky vedení k príprave vlastných projektov v oblasti prírodných vied 

s možnosťou účasti na vedátorských súťažiach.    

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

v rámci záujmových voľno-časových aktivít realizovaných formou krúžkov.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Konferencia pre 

učiteľov stredných 

škôl národného 

projektu IT Akad. 

17.-19.10.2019 

Tatranské Mat-

liare 

Mgr. Zuzana Gjablo-

vá 

Oboznámenie učiteľov s najnov-

šími trendmi, didaktickými po-

môckami a metódami v rámci 

didaktík prírod. predmetov 

AMAVET 28- 29. 9. 2019 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD.a žiaci V.F 

BS  

Magdaléma Klime-

ková  a Vanesa Pre-

ngelová 

Chemické pokusy k prezentácii 

projektu Chemické zloženie 

a identifikácia látok v probiotic-

kých výživových doplnkoch 

AMAVET 

24. 10.2019 

 

 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD.a žiaci V.F 

BS  

Magdaléma Klime-

ková  a Vanesa Pre-

ngelová 

Krajské kolo AMAVETu na Ži-

linskej univerzite  - prezentácia 

projektu  Chemické zloženie 

a identifikácia látok v probiotic-

kých výživových doplnkoch 

a postup do celoslovenského kola 

AMAVET 6. -9. 11. 2019 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD.a žiaci V.F 

BS  

Magdaléma Klime-

ková  a Vanesa Pre-

ngelová 

Celoslovenské kolo AMAVETu 

na Inchebe v Bratislave - prezen-

tácia projektu  Chemické zloženie 

a identifikácia látok v probiotic-

kých výživových doplnkoch  

Prednáška 

PharmDr. Jiřího  

Zapletala z Kated-

ry chémie FPV 

UMB 

25.11.2019 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD. a žiaci zo 

Septimy A a IV.FG 

Prednáška na témy: Chémia ako 

pomocník vyšetrovateľov Dakty-

loskopia a vizualizácia stôp, súpe-

renie s analýzou DNA 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

DOD na BS 29.11.2019 

Ing. Eva Körmendy-

ová, PhD. a žiaci 

z 2Y 

Hodina chémie – Redoxné  reak-

cie (predstavenie základných 

princípov, riešenie reakčných 

schém + experiment). Uchádzači 

o bilingválne štúdium sa mohli 

zoznámiť s novými možnosťami 

vyučovania v cudzom jazyku  

s využitím interaktívnej tabule v 

novo vybudovanom laboratóriu. 

IT Akadémia priebežne 

Mgr.Ivana Zemiako-

vá, Ing. Eva Kör-

mendyová, PhD., 

Mgr.  Zuzana Gjab-

lová 

Administrácia a overovanie meto-

dík  IT Akadémie - Realizácia 

bádateľských a výskumných akti-

vít, ktoré umožňujú žiakovi auten-

tické učenie, bezprostredný kon-

takt s realitou, objavovanie no-

vých poznatkov a súvislostí. 

ViBuCH 

 

Korešpondenčná 

celoročná súťaž 

do 13.5.2020 

 

Riešenie štyroch sérií úloh koreš-

pondenčného semináru pre stre-

doškolákov so záujmom o chémiu 

a súvisiace témy, ktorým sa venu-

je súčasný výskum. Seminár po-

krýva široké spektrum zaujíma-

vých a perspektívnych oblastí 

chemického výskumu. 

DOD na štvorroč-

né a osemročné  

štúdium 

06. 02. 2020 

RNDr. Anna Kozová 

a Mgr. Zuzana Gjab-

lová a žiaci zo štvrté-

ho ročníka a  kvinty 

A 

V chemickom  laboratóriu si žiaci 

mohli bezpečne urobiť motivačné 

pokusy, počas ktorých vznikali 

rôzne svetelné, zvukové alebo 

mechanické efekty a ktoré žiaci 

prijímali s nadšením a obdivom. 

Prednáška študen-

ta LF Bratislava 
12. 02.2020 

RNDr. Anna Kozová 

a vybraní žiaci SEC 

3. a 4 roč. 

Bývalý žiak Silvester Drexler, 

poslucháč tretieho ročníka lekár-

skej fakulty si pripravil prednášku 

aj s praktickými ukážkami 

o možnostiach štúdia na fakulte. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Na sprostredkovanie učiva žiakom si členovia PK zvolili metódy, formy a prostriedky:  

-   konferenčné vzdelávanie prostredníctvom aplikácie Webex, podľa potreby individuálne konzul-

tácie so žiakmi (Webex),  komunikácia so žiakmi prostredníctvom Edupage, dištančné vzdeláva-

nie pomocou viki-edu, materiály z centrálneho úložiska učiva, videohodiny z internetu, cvičné 

testy, online testy poslané ako DÚ cez edupage, planéta vedomostí, vyučujúcimi vytvorené videá 

cez uložto.sk, videá na youtube,  odkazy na stránky a videá, kde  žiaci našli informácie k téme, 

IT Akadémia                 
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-   žiakom boli  poskytnuté učebné materiály vo forme učiteľom  vypracovaných poznámok, obráz-

kov, schém nákresov, animácií, sprostredkovaných softwérových, videosekvencií (LCC, CVC) 

 

Biológia (BIO) 

Vedúca PK BIO: PaedDr. Anna Zeljenková 

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

Palicová, PaedDr. Zuzana Sujová, PaedDr. Anna Zeljenková, Mgr. Milan Zeman, Mgr. Ivana Ze-

miaková 

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

a POP 2019/2020. Vzhľadom na situáciu sme druhý polrok vzdelávali i dištančne, čo bola nová 

skúsenosť pre nás i žiakov, ale môžem skonštatovať, že sme túto situáciu zvládli.  Podarilo za zapo-

jiť žiakov do biologických súťaží – biologickej olympiády, obohatili sme materiálovo technickú 

základňu PB biológie – figurína prvej pomoci. Aktualizovali sme maturitné zadania podľa platnej 

legislatívy – nové zadania. Členovia PK sa vzdelávali, na rôznych úrovniach zdokonaľovali svoje 

pedagogické vedomosti a zručnosti – v oblasti distančného vzdelávania, IT konferencia. Žiaci sa 

zapájali spolu s vyučujúcimi do IT akadémie. Rozvíjali sme čitateľskú, finančnú i  IT  gramotnosť, 

prostredníctvom aktívnej práce na hodinách. Žiaci aktívne pracovali na projektoch IT akadémie, 

jednotlivé zadania si vyžadovali zručnosť práce s PC. V rámci zdokonaľovania čitateľskej gramot-

nosti pracovali žiaci s odborným i učebným textom, ktorý museli správne spracovať a interpretovať 

(napr. určovanie rastlín pomocou atlasu rastlín).   

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 
3.10.2019 

PaedDr. Anna Zel-

jenková, študentky 

medicíny 

žiačky 1. a 2 ročníka 

Prednáška určená pre dievčatá zame-

raná na prvú gynekologickú pre-

hliadku, prevenciu a zodpovednosť 

k svojmu zdraviu 

Prednáška pre matu-

rantov 
10/2019 

PaedDr. Anna Zel-

jenková, študentky 

farmácie – Hradec 

Králové   

Prednáška určená pre maturantov, 

o podmienkach prijatia na VŠ 

IT Akadémia priebežne 

PaedDr. Anna Zeljen-

ková, Mgr. Lukáš 

Jurga, PaedDr. Zuzana 

Sujová, Mgr. Zuzana 

Gjablová, Mgr. Ivana 

Zemiaková  

Overovanie nový metodík 

s inšpiratívnymi témami a novými 

možnosťami aktivizácie žiakov 

DOD bilingválna 

sekcia 
29.11.2019 

PaedDr. Anna Zel-

jenková 

 

Príprava otvorenej hodiny pre náv-

števníkov DOD, kde sme vhodným 

a lákavým spôsobom predstavili ho-

diny biológie 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

DOD 4. a 8. ročné 

štúdium 
6.2.2020 

PaedDr. Anna Zel-

jenková 

Mgr. Lukáš Jurga 

 

Sprevádzanie žiakov priestormi ško-

ly, kde si mohli pozrieť i vyskúšať 

vybavenie biologickej sekcie 

a geologickej zbierky, príprava otvo-

renej hodiny pre návštevníkov DOD, 

kde sme vhodným a lákavým spôso-

bom predstavili hodiny biológie. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID 19 sa akcie plánované na druhý polrok neusku-

točnili. V spolupráci s koordinátorom environmentálnej výchovy Ing. Annou Sekáčovou sme pri-

pravovali výsadbu rastlín v areáli školy (uskutočnili sa len prípravné práce).   

 Všetci kolegovia počas distančného vzdelávania využívali viaceré moderné aplikácie a IT 

technológie na komunikáciu so žiakmi i rodičmi. Prvotným bol samozrejme Edupage GJMH, ale 

tiež aplikácia Moodle.  Viacerí sa následne zúčastnili školenia, ako pracovať s aplikáciou Webex, 

ktorú plnohodnotne využívali na online hodiny, ktoré si so žiakmi naplánovali. Počas prerušeného 

prezenčného vyučovania učitelia zdieľali so žiakmi poznámky, prezentácie, aktivity, videá 

(z rôznych zdrojov –YouTube, Planéta vedomostí ...), vytvárali i vlastné videá, kde sa snažili podať 

žiakom čo najlepší výklad. Taktiež vytvárali vlastné materiály, tvorivé úlohy i pre mladších žiakov, 

aby ich i takáto forma výučby bavila. Spätná väzba od žiakov bola súčasťou ich hodnotenia i práce 

kolegov. Samozrejme nie všetci žiaci sa zapájali aktívne a tieto prípady kolegovia riešili individuál-

ne. Celkovo prácu PK hodnotím pozitívne, teší ma, že aj v tomto čase sme sa naučili nové veci 

a posunuli sme sa ďalej i v práci s IT technológiami.  

 

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 

Predmetová komisia Telesnej a športovej výchovy pracovala počas školského roku 

2019/2020 podľa učebných osnov, časovo – tematických  plánov, aktuálnych požiadaviek vedenia 

školy a na prvom mieste podľa záujmu študentov našej školy. Okrem samotných hodín TSV, nos-

ným pilierom je organizácia lyžiarskeho a plaveckého výcviku, účelových cvičení a Kurzu ochrany 

života a zdravia. Ďalšou významnou činnosťou sú pre telocvikárov športové súťaže, na ktoré sa 

pripravujeme na hodinách TSV, na krúžkovej činnosti  v  mimo vyučovacom čase a dôležitým fak-

torom je aj účasť študentov v tréningovom procese vo svojich športových kluboch.   

 Na hodinách TSV majú žiaci najviac záujem o posilňovanie, o loptové hry – basketbal, fut-
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sal, volejbal a netradičné športy, prevažne o florbal, kde aj dosahujeme najväčšie úspechy. Najdôle-

žitejšou a zároveň najťažšou úlohou na hodinách TSV je rozvoj zdravého životného štýlu  v dneš-

nom technicky vyspelom svete. Aby to nebola len fráza, tak sa snažíme propagovať zdravý životný 

štýl pre všetkých žiakov bez rozdielu ich pohybových schopností a výkonnosti. Pri organizácii špor-

tových podujatí kladieme hlavný dôraz na hru FAIR PLAY. 

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 

2019 

20.9.2019 Bys-

trická cyklo-

magistrála 

Mgr. Ingrid Mikovčáko-

vá, Mgr. Roman On-

druška, 

Mgr. Lukáš Jurga, Mgr. 

Dana Bazelidesová, 

Mgr. Lucia Palico-

vá,Mgr. Michaela Jano-

šíková, Mgr. Lenka Ka-

šáriková,  Mgr. Domini-

ka Vanáková, Mgr. Sla-

vomír  Švancár, RNDr. 

Anna Kozová, Mgr. 

Gabriel Horos, RNDr. 

Anna Zeljenková, Mgr. 

Jana Nečedová  

Zúčastnení:  

študenti 4. a 5-ročného 

štúdia a Kv.A, Sx.A, 

Sp.A, Kr.A, Te.A 

Rekreačná cykloturistika pre 

študentov školy, kategória SŠ, 

kategória ZŠ v sprievode zá-

konného zástupcu 

Florbalová liga 

September – 

máj 

Športová hala – 

Pratex Čadca 

Mgr. Roman Ondruška 

I.G - Roman Gabriš, 

Martin Maják,Denis 

Polák, Gustáv Schnei-

der, Jakub Šulo, Andrej 

Tutka, Te.A – Nikolas 

Nezval, Andrej Surovka, 

Se.A – Vladimír Šmat-

lava  

Florbalová liga žiakov ZŠ, zá-

pasy sa hrajú v čase od 14:30-

16:00 vo štvrtok. 

Basketbalový 

turnaj zmiešaných 

družstiev žiakov 

a žiačok školy 

7.11.2019 

veľká športová 

telocvičňa 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominika Vaná-

ková  

Študenti – 1.ročník, 

2.roč., 3.roč.,4.roč. SŠ 

a Sx.A. 

Basketbalový turnaj pri príleži-

tosti Dňa študentov a otvorenia 

veľkej športovej telocvične po 

rekonštrukcii podlahy. 

Futsalový Miku-

lášsky turnaj 

6.12.2019 veľ-

ká športová 

telocvičňa 

Mgr. Slavomír Švancár 

 

Futsalový turnaj pre žiakov 

našej školy 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

Vianočný  volej-

balový turnaj 

19.12.2019 

veľká športová 

telocvičňa 

Mgr. Roman Ondruška, 

Mgr. Dominika Vaná-

ková 

Študenti 4-roč. a 5.roč. 

štúdia a 8.roč.štúdia 

Volejbalový turnaj zmiešaných 

družstiev žiakov školy. 

Deň otvorených 

dverí – 4-ročné 

a 8-ročné štúdium 

6.2.2020    veľ-

ká telocvičňa, 

malá gymnas-

tická telocvič-

ňa, posilňovňa 

Mgr. Roman Ondruška 

Oboznámenie so športovými 

aktivitami na hodinách TSV 

i v mimo vyučovacom čase na 

našej škole budúcich študentov 

I. ročníkov. 

Lyžiarsky výcvik 

10.2.2020- 

6.3.2020 Ly-

žiarske stredi-

sko Veľká Ra-

ča Oščadnica 

Mgr.Roman Ondruška 

Mgr.Slavomír Švancár 

Mgr. Dominika Vaná-

ková, Mgr. Lenka Kaša-

ríková 

Lyžiarsky výchovno – výcviko-

vý kurz za účasti žiakov z I.C, 

I.D, I.E, Te A, Kv. A, I.F, I.G. 

Študenti boli rozdelení do sku-

pín podľa výkonnosti a pod 

vedením inštruktorov sa zdoko-

naľovali v carvingovom lyžo-

vaní. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti PK v období prerušeného vyučovania z dôvodu preventívnych 

opatrení voči šíreniu COVID-19 

Od 16.3. 2020 sa vyučovanie uskutočňovalo dištančnou formou a samoštúdiom. Členovia 

PK TSV vo všetkých triedach využívali predovšetkým Edupage a pracovný email. Materiály 

k dištančnému vzdelávaniu sme čerpali so školských športových portálov – Slovenská asociácia 

športu na školách, Školský šport, inšpiráciu nám ponúkol kanál youtube s video cvičeniami, portál 

Hýb sa doma, Cvičí celé Slovensko, zborovňa.sk, akadémia Mateja Tótha a iné.  

 Žiakov sme usmerňovali a nabádali k aktívnemu pohybu, ktorý bol v súlade s učebnými 

osnovami a prirodzene aj materiálnym a priestorovým vybavením žiakov v domácom prostredí 

hlavne na začiatku pandémie. Všetky športové aktivity boli realizované v súlade s preventívnymi 

nariadeniami vlády Slovenskej republiky a krízového štábu. Časovo – tematické plány sa nepodari-

lo naplniť v plnom rozsahu. Sústredili sme sa na atletiku – cvičenia v prírodnom prostredí 

a posilňovanie – cvičenia v domácom prostredí. Na prvom mieste v tejto neľahkej situácii bolo deti 

motivovať k pohybovej činnosti. Komunikácia so žiakmi bola na veľmi dobrej úrovni, keď si splnili 

domácu úlohu zadanú vyučujúcim, tak posielali správu, email, video prezentáciu telocvikárom. 

Niektorí študenti si povinnosti z TSV plnili aj nad rámec vyučovania a pridávali si cvičenia. 

 Prioritou vyučujúcich telesnej a športovej výchovy je neustála motivácia žiakov 

k pohybovým aktivitám a zdravý životný štýl je pre všetkých zainteresovaných prioritou. Naše hes-

lo: V zdravom tele zdravý duch, to je krátky, ale výstižný výpočet nášho pobytu na Zemi. 
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Účasť členov PK na vzdelávacích podujatiach 

V súlade so zákonom č. 138/ 2019 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 profesijného rozvoja Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana 

v Čadci na školský rok 2019/2020 (viď bod h správy). 

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.  

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 2019/2020 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. 

Kontrolná činnosť prebiehala aj v čase distančného vzdelávania. Zástupkyne riaditeľky ško-

ly spolu s riaditeľkou školy v spolupráci s vedúcimi PK analyzovali a kontrolovali elektronickú 

kominikáciu vyučujúcich so žiakmi, metódy a formy práce, jej efektivitu a pravidelnosť. Sprostred-

kovali vyučujúcim ďalšie vzdelávanie, aplikácie ako aj študijné materiály. Po ukončení dištančného 

vzdelávania bolo vyhodnotené, boli prijaté závery.  

 

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).  



 

 

 

 

47 

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 aj 

v čase dištančného vzdelávania. 

 

Práca koordinátorov 

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

návajú špecializované činnosti.  

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných za-

mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Vyhláškou MŠ SR č. 1/ 2020 Z. z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

a s Vyhláškou MŠ SR č. 361/ 2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, pracovali v škole ko-

ordinátori pre uvedené činnosti a podujatia, či súťaže. 

Výchovná poradkyňa 

Výchovná poradkyňa plnila úlohy v súlade s plánom práce, vypracovanom na začiatku škol-

ského roka, ktorý vychádzal z napĺňania ŠkVP Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ŠVP 

a odporúčaní POP 2019/2020. Monitorovala žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine 

osobnosti, žiakom a ich rodičom sprostredkovávala psychologické a odborné služby. Spolupracova-

la s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie a tiež 

s odbornými zamestnancami CPPPaP a ÚPSVaR v Čadci.  

Dôležitou súčasťou jej činnosti počas školského roka bola Informovanosť  a pomoc žiakom 

pri voľbe štúdia a neskôr i 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 vysokými školami, umožnila zrealizovať 

prezentácie ich študijných odborov za účelom usmernenia žiakov pri profesijnej orientácii a výbere 

povolania. Maturantom poskytla informácie o  možnostiach získania nových zručností, kompetencií 

a skúseností pre výber povolania  a ďalšieho študijného zamerania. Tiež informovala žiakov a ich 

rodičov o národnom projekte MPSVaR „Prognóza vývoja na trhu práce v SR“. Všetky druhy in-

formácií poskytovala predovšetkým cez EduPage, ale tiež prostredníctvom  individuálnych alebo 

triednych konzultácií. 

V nadväznosti na POP pre šk. r. 2019/2020 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 

v spolupráci s koordinátorom prevencie a koordinátorom pre ľudské práva zorganizovali preventív-

ne aktivity pre žiakov tercie, kvarty a 1. ročníka, zamerané na ochranu detí pred sociálno-

patologickými javmi a dodržiavanie práv detí. Pre maturantov zrealizovala besedu s odborníkmi 

o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou. 

Od školského roku 2019/2020 je naša škola zapojená do programu „Škola bez nenávisti“, 

ktorý s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje IUVENTA. Jeho zá-

merom je predísť šikanovaniu, kyberšikanovaniu a zlepšiť vzťahy žiakov na školách. Na všetkých 
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aktivitách tohto programu sa podieľala spolu s predsedníčkou Rady žiakov a žiackym školským 

tímom. V škole pribudla aj „Schránka dôvery“ pre odkazy, postrehy a problémy žiakov, ktorí ju 

môžu využiť, ak potrebujú pomôcť, poradiť, alebo sa chcú len podeliť o akúkoľvek informáciu. 

Základnou podmienkou je slušnosť všetkých odkazov. Schránka je umiestnená vedľa kancelárie 

výchovnej poradkyne na 5. poschodí v hlavnej budove nášho gymnázia.  

V rámci svojej práce sa podieľala na zviditeľňovaní školy v regióne (DOD, EXPO KARIÉ-

RA v Čadci, Rada rodičov pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci). Počas celého roka viedla potreb-

nú dokumentáciu, zverejňovala všetky dôležité a užitočné informácie na svojej nástenke, na webo-

vej stránke a EduPage školy. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná oso-

ba a ďalší zú-

častnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

Náplň triednických ho-

dín 
September 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

Informácie o VP na škole 

a o možnosti využitia jeho slu-

žieb 

Vypracovanie analýzy 

umiestnenia maturantov 
September 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová tried-

ni učitelia absol-

ventov 

Vypracovanie analýzy umies-

tnenia maturantov na VŠ za 

akademický rok 2018/2019, 

úspešnosť prijatia – 97,28 % 

Náplň Rodičovských 

združení 
September 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová, 

triedni učitelia 1. 

ročníka a Prímy 

A 

Materiál o aktivitách výchovné-

ho poradcu, o ktorých referovali 

uvedení triedni učitelia na svo-

jich  prvých RZ 

Gaudeamus – Akadé-

mia 2019 

24. – 26. 9. 2019 

Incheba Expo 

Bratislava 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci 3. a matu-

ritného ročníka 

Informácie o veľtrhu pomaturit-

ného vzdelávania v Bratislave,  

zverejnenie časového harmono-

gramu prezentácií zúčastnených 

VŠ počas jednotlivých dní a tiež 

sprievodného  programu  v 

prednáškovej sále 

Stretnutie s Prímanmi 25. 9. 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

žiaci Prímy A 

Predstavenie činnosti výchov-

ného poradcu, aby aj najmenší 

žiaci vedeli, kto im pomôže, 

keď budú mať problém. 

Informácie 

o možnostiach testova-

nia vedomostí 

September 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci maturitné-

ho ročníka 

 

Informácie o NPS a SCIO tes-

tovaní, upriamenie pozornosti 

na  www.scio.sk, kde žiaci ná-

jdu všetky potrebné informácie 

o prihlasovaní, termínoch 

i miestach testovania, no predo-

všetkým o predmetoch  

a obsahu skúšok. 

 

http://www.scio.sk/
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názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná oso-

ba a ďalší zú-

častnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

Kyberšikanovanie - 

jeho nebezpečnosti a 

trestnoprávne následky 

(Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny ČADCA, 

PhDr. Anna Bednárová 

koordinátor ochrany 

detí pred násilím) 

3. 10. 2019 
Mgr. Beáta 

Chmurová 

Účasť na  multidisciplinárnom 

vzdelávaní, ktorého témami boli 

definície a základné pojmy 

z oblasti kyberšikany, vybrané 

kazuistiky z praxe lektorov, 

trestnoprávne následky kyberši-

kanovania, riešenie prípadov  na 

školách a iných inštitúciách, 

bezpečné správanie sa 

a možnosti prevencie kyberši-

kany. 

Prezentačná porada 

riaditeľov SŠ a VP ok-

resu Čadca 

17. 10. 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

Mgr. Ingrid Mi-

kovčáková 

Účasť na porade riaditeľov SŠ 

a VP základných škôl, 

prezentácia štúdia na našej ško-

le a oboznámenie s termínmi 

DOD. 

Prezentácia VŠ 

(Fakulta Chemickej a 

Potravinárskej techno-

lógie STU, Bratislava - 

Ing Branislav Šulgan) 

25. 10. 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci maturitné-

ho ročníka 

Prezentácia  štúdia chémie a 

chemického inžinierstva absol-

ventom našej školy, ktorý je 

momentálne doktorant tohto 

odboru na uvedenej fakulte. 

Zber údajov od stredo-

školských študen-tov 

o ich očakávaniach 

a preferenciách 

v budúcnosti 

November 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci 3. a matu-

ritného ročníka 

Anonymný dotazník  

na www.trexima.sk/studenti o 

najvýznamnejších odboroch 

vzdelania, o predstavách budú-

ceho povolania žiakov,  infor-

mácie budú použité na skvalit-

nenie informačných zdrojov 

vstupujúcich do prognóz. 

Rada rodičov 19. 11. 2019 
Mgr. Beáta 

Chmurová 

Prezentácia práce VP na Rade 

rodičov 

Minierasmus 

(Ekonomická univerzi-

ta, Bratislava) 

22. 11. 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci maturitné-

ho ročníka 

Projekt pre záujemcov o štú-

dium na tejto VŠ s viacerými 

odbornými prednáškami. 

Prezentácia VŠ 

(Fakulta prírodných 

vied UMB BB 

27. 11. 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci 3. a matu-

ritného ročníka 

Prednášky zástupcov katedier 

chémie, fyziky a geografie na 

vybrané témy spojené 

s prezentáciou štúdia na danej 

fakulte. 

Prognózy vývoja na 

trhu práce v SR 

(TREXIMA) 

27. 11. 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

 

Školenie zamerané na prognózy 

vývoja na slovenskom trhu prá-

ce, perspektívy profesií 

v budúcnosti, uplatniteľnosť 

absolventov a s tým súvisiace 

informácie o žiadaných študij-

ných a učebných odboroch. 

http://www.trexima.sk/studenti
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názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná oso-

ba a ďalší zú-

častnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

Prezentácia VŠ 

(Paneurópska vysoká 

škola, Bratislava) 

10. 12. 2019 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci 3. a matu-

ritného ročníka 

Prezentácia štúdia na jednotli-

vých fakultách tejto VŠ  (práva, 

psychológie, informatiky, mas-

médií, ekonómie a podnikania). 

Administrácia prihlášok 

na vysoké školy 

Priebežne január 

a február 2020 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci maturitné-

ho ročníka 

Na triednických hodinách 

a s využitím EduPage školy - 

ako vyplniť prihlášku a e-

prihlášku na VŠ, vzorové pri-

hlášky vyvesené aj na nástenke 

VP 

Slezská univerzita Opa-

va, Obchodne podnika-

telská fakulta, Karviná 

9. 1. 2020 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

 

Pracovné stretnutie so zástup-

kyňou danej fakulty, p. Zuzanou 

Szkorupovou o ponuke wor-

kshopu k finančnej gramotnosti. 

„Kam po strednej“ 

(Road Show 2020 Žili-

na) 

30. 1. 2020 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci maturitné-

ho ročníka 

Informácie o prezenčnej výsta-

ve VŠ v Žiline, o zastúpení jed-

notlivých VŠ a sprievodnom 

programe. 

Konzultácie 

k prihláškam na VŠ 
Priebežne 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci maturitné-

ho ročníka 

Pomoc maturantom pri vypĺňaní 

prihlášok a pri výbere štúdia. 

EXPO KARIÉRA 2020 
4. 2. 2020 

DK Čadca 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

Mgr. Jana Neče-

dová 

6 žiakov - zá-

stupcov všetkých 

foriem štúdia 

Prezentácia študijných odborov 

a foriem štúdia poskytovaných 

našou školou žiakom 9. a 5. 

ročníka ZŠ. 

Deň otvorených dverí 

6. 2. 2020 

9.00 - 4- ročné 

štúdium 

15.00 – 8-ročné 

štúdium 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

vybraní kolego-

via a 10 žiakov 

ako sprievodcov 

po škole 

Prehliadka celej školy – jej 

priestorov, odborných učební 

a laboratórií a účasť na otvore-

ných hodinách predmetov, ktoré 

sa vyučujú na našej školy. 

Doobeda – pre žiakov 9. roční-

ka - cca. 130 žiakov, 

Poobede – pre žiakov 5. ročníka 

– 22 žiakov 

„Finančná sloboda“ 

(Slezská univerzita 

Opava, Obchodne pod-

nikatelská fakulta, Kar-

viná) 

10. 2. 2020 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci 1. ročníka 

a Kvinty A 

Workshop formou hry na tému 

finančnej gramotnosti, spojený 

s prezentáciou štúdia na danej 

fakulte. 
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názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná oso-

ba a ďalší zú-

častnení 

opis obsahu aktivity – zamera-

nie 

Profesionálna orientácia 

žiakov 
priebežne 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

žiaci 2. a 3. roč-

níka 

Pomoc pri výbere voliteľných 

predmetov 

„Krízová intervencia 

v online priestore“ 

(CPPPaP Čadca) 

13. 5. 2020 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

 

Pracovná porada spojená 

s online webinárom na tému 

krízovej intervencie, o jej metó-

dach a konkrétnych prípadoch 

z praxe. 

„Školská a rovesnícka 

mediácia“ 

(Ave Prosperita) 

19. 5. 2020 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

 

Online seminár na tému škol-

skej  a rovesníckej mediácie, 

o potrebe a funkciách rovesníc-

keho mediátora na škole. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti výchovnej poradkyne v období prerušeného vyučovania z dôvodu 

preventívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Výchovná poradkyňa i počas prerušenia vyučovania aktívne komunikovala s maturantmi cez 

EduPage a konzultovala s nimi vzniknuté problémy a otázky k vypĺňaniu prihlášok, k termínom ich 

odoslania alebo k úradným hodinám na škole. V tomto období sa zúčastnila i na dvoch online semi-

nároch, aby skvalitnila svoju prácu a oboznámila sa i s novými prístupmi a spôsobmi riešenia prob-

lémov žiakov. Niektoré naplánované aktivity a besedy v mesiacoch marec – jún sa pre vzniknutú 

situáciu nemohli uskutočniť, no poradenstvo a pomoc maturantom prebiehala aj v čase prerušenia 

vyučovania formou individuálnych konzultácií cez EduPage. 

Koordinátor informatizácie 

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

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

vzdelávacom procese.  

V tomto školskom roku to bola finálna fáza spolupráce na projekte IT Akadémia. Situáciu 

skomplikovala v druhom polroku mimoriadna situácia spôsobená šírením COVID-19, ktorá narušila 

niektoré z plánovaných činností a vynútila si vysokú mieru flexibility práce vynúte-

nú bezprecedentnou situáciou. 
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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 

Projekt „IT akadé-

mia“ 

september 

2019 – jún 

2020 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexander 

Kubáni a zapojení 

vyučujúci 

Pomoc pri realizácií aktivít 

a metodík overovaných v rámci pro-

jektu „IT akadémia“; účasť na cca 20 

online školeniach súvisiacich 

s inovatívnymi metodikami pre vý-

učbu informatiky a príbuzných 

predmetov 

EduPage a aSc Roz-

vrhy 

september 

2019 – jún 

2020 

Ing. Alexander Ku-

báni, Mgr. Ivana 

Zemiaková, Mgr. 

Vlasta Slaziníková 

Administrácia technických aspektov 

Edupage, nahrávanie a úpravy rozvr-

hu na Edupage;  príprava tabletov 

pre nových vyučujúcich, prípadne 

vlastných zariadení zo strany vyuču-

júcich a riešenie technických prob-

lémov spojených s používaním Edu-

page; príprava elektronickej  

a tlačenej dokumentácie k ukončeniu 

školského roka 

Školenia pre Edu-

Page 

september 

2019 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexander 

Kubáni 

Pomoc s prípravou školení vyučujú-

cich 

Autentifikačné úda-

je 

september 

2019 – jún 

2020 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexander 

Kubáni 

Priebežná distribúcia autentifikač-

ných údajov pre žiakov a rodičov 

Správa účtov G Sui-

te for Education, 

Office365 a LMS 

Moodle 

september 

2019 – jún 

2020 

Ing. Alexander Ku-

báni 

Správa účtov G Suite, Office365 

a LMS Moodle – G Suite účty pre 

vyučujúcich (pracovné emaily, clou-

dové úložisko a ďalšie aplikácie) 

a žiakov (podľa záujmu) 

ZENIT 

v programovaní, 

kategória Grafik 

 

Ing. Alexander Ku-

báni, Tomáš Trlíček 

(V. G) 

Tomáš Trlíček – 2. miesto na celo-

slovenskom kole 

Prijímacie skúšky 
apríl – jún 

2020 

Mgr. Jana Nečedo-

vá, Ing. Alexander 

Kubáni, Mgr. Ľubica 

Serafínová 

Pomoc s inštaláciou SVŠ PS, jeho 

konfiguráciou, nastavením kritérií 

a spracovaním výsledkov prijímacích 

skúšok pre päťročné bilingválne, 

štvorročné a osemročné štúdium 

ECDL – príprava 

a testovanie žiakov 

príprava – 

do marca 

2020 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexander 

Kubáni 

Príprava žiakov a pomoc pri realizá-

cii certifikačného testovania ECDL 

zo 4 modulov v rámci projektu „IT 

Akadémia“; testovanie bolo kvôli 

mimoriadnej situácii spojenej 

s COVID-19 zrušené 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

KOMPARO, PISA 

december 

2019 – feb-

ruár 2020 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexander 

Kubáni 

Technická spolupráca pri realizácii 

testovania KOMPARO, pri príprave 

na PISA testovanie a T9 (kvôli pre-

rušenému vyučovaniu sa nerealizo-

vali) 

Maturita 2020 
apríl – máj 

2020 

Mgr. Ivana Zemia-

ková, Ing. Alexander 

Kubáni 

Technická podpora a spolupráca pri 

administratívnej maturite ako i ÚFIČ 

dobrovoľnej maturitnej skúške 

a skúške pre žiakov, ktorí boli ne-

spokojní so známkou 

Webináre a online 

akcie vysokých škôl 

marec – jún 

2020 

Ing. Alexander Ku-

báni 

Komunikácia s kolegami i žiakmi pri 

sprostredkovaní zaujímavých webi-

nárov a školení učiteľov aj žiakov 

v oblasti IT (IT Akadémia, Fakulta 

riadenia Žilinskej univerzity, FIIT 

STU Bratislava) v čase  prerušenia 

vyučovania – napr. Online škola 

programovania, Počítačová bezpeč-

nosť a forenzná analýza, Letná škola 

práce so sieťou, Online Škola Prog-

ramovania 

Webex Enterprise 
marec – jún 

2020 

Ing. Alexander Ku-

báni, Mgr. Ivana 

Zemiaková 

Administrácia služby Webex Enter-

prise poskytnutej firmou Cisco ško-

lám na Slovensku počas prerušenia 

vyučovania – tvorba účtov pre učite-

ľov, sprostredkovanie zaškolenia 

k práci s aplikáciou a konzultácie 

technických problémov spojených 

s jej používaním 

EduNet 

december 

2019 – janu-

ár 2020 

Ing. Alexander Ku-

báni, Bc. Ján Bazeli-

des, Augustín Tatar-

ka 

Príprava na nové internetové pripo-

jenie školy a koordinácia činnosti 

s pracovníkmi poverenými firmou 

Swan, ktorí realizovali prvú časť 

pripojenia; ďalšie práce sa odložili 

v dôsledku mimoriadnej situácie 

Kybersúťaž 
december 

2019 

Ing. Alexander Ku-

báni, žiaci Jaroslav 

Lieskovan (V. G) 

a Jakub Dolinay (V. 

F) 

Úspešná účasť žiakov v 1. kole novej 

súťaže zameranej na bezpečnosť (v 

rámci 1280 súťažiacich bol Jaroslav 

Lieskovan najlepší na Slovensku, 

Jakub Dolinay bol na 19. mieste); 

kvôli mimoriadnej situácii už žiaci 

nepokračovali v 2. kole 
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Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Ako už vyplýva z predchádzajúceho sumáru, na jednej strane spôsobila mimoriadna situácia 

spôsobená šírením COVID-19 zdržanie alebo úplné zrušenie viacerých aktivít, menovite pilotného 

testovania PISA, dokončenia realizácie internetového pripojenia, finálneho testovania žiakov uchá-

dzajúcich sa o certifikát ECDL, či kôl niektorých informatických súťaží. Na druhej strane sa ale 

objavili príležitosti, ktoré by za iných okolností neboli možné – vyučujúci dostali bezplatný prístup 

k inak spoplatnenej aplikácii Webex Enterprise, ktorú mohli použiť na vzdialenú výučbu vo virtuál-

nych triedach; uvoľnili sa reštrikcie aj v konkurenčných riešeniach Zoom, MS Teams, JITSI 

a ďalších. To vytvorilo tlak aj motiváciu pre učiteľov dôkladnejšie sa oboznámiť s alternatívnymi 

prostriedkami výučby. Ďalšia časť učiteľov začala výraznejšie používať prostriedky poskytované 

v rámci EduPage alebo školského LMS Moodle.       

 Ďalším priamym dopadom bola náhradná podoba konania maturitnej skúšky a prijímacieho 

konania pre štvorročnú a päťročnú bilingválnu formu štúdia, ktoré si vyžiadali odlišný postup pri 

spracovaní údajov a z nich plynúcich maturitných známok pre maturantov, resp. výsledkov prijíma-

cieho konania. V súčinnosti s vedením školy sa obe neobvyklé situácie podarilo zvládnuť bez prob-

lémov. 

 

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 2019/2020, 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 práva), výchovnou poradkyňou  a vedúcimi  PK, ktorí majú 

vo svojich plánoch práce taktiež problematiku 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 2019/2020 sa vyučujúca etickej výchovy Mgr. Anna Krello-

vá 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 tejto súvislosti bola preberaná aj téma asertivity. Žiaci všetkých 

ročníkov sa na hodinách etickej výchovy zaoberali podstatou asertivity a asertívneho správania, 

oboznamovali sa so základnými asertívnymi právami i technikami. Toto správanie je vhodné pri 

odmietnutí alkoholu, cigarety, či drogy, ale tiež naučí žiakov odolať tlaku a negatívnym vplyvom 

rovesníckych skupín. 

V školskom roku 2019/2020 bola naša škola vybraná i do programu „Škola bez nenávisti“, 

takže tematike prevencie a predchádzaniu nežiadúcim formám  správania  bola venovaná zvýšená 
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pozornosť. Niektoré aktivity boli zrealizované  v rámci tohto programu,  no vzhľadom na vzniknutú 

situácie nebolo možné ich uskutočniť všetky a v plánovanom  rozsahu.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Škola bez nenávisti 

„Projekt je zmena“ 

4.–6. 10. 

15.–17. 11. 

2019 

Terchová 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Melánia Pončková, 

Ján Čupka –Sept. A 

Lea Franková–Sx. A 

Neformálne vzdelávanie zamerané 

na aktívne občianstvo v rôznych ko-

munitách a vnímanie ich problémov, 

schopnosť vytvoriť krátky projekt na 

riešenie týchto problémov. 

„The Light Trip“ 

(MsP Čadca a OZ 

Metamorfozis) 

19. 11. 2019 

DK  Čadca 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Kvarta A, Kvinta  A, 

Sexta A + celý 1. 

ročník 

Autobiografické divadelné predsta-

venie, divadlo jedného herca, auten-

tický príbeh o tom, ako sa dostal 

k drogám až po pád na úplné dno, 2. 

časť, ktorá je zameraná na pomoc 

mladým ľuďom hľadať zmysel živo-

ta a dodať im nádej. 

Červené stužky 

(kampaň) 

25. 11. – 1. 

12. 2019 

Mgr. Anna Krellová 

Miroslav Macha-

la,III.E  

Sofia Hrtusová, III.E 

Martin Vrúbeľ – 

III.D 

Radovana Hnidková,  

Soňa Ryboňová-I.C 

Samuel Vrúbel 

a Jakub Šulo – I. G 

Týždeň pred 1.12. študenti celej na-

šej školy boli oboznámení s touto 

kampaňou a na znak solidarity so 

všetkými chorými nosili týždeň čer-

vené stužky, ktoré sú symbolom boja 

proti HIV/AIDS. 

Ďalšími sprievodnými akciami boli: 

tematické projekty našich žiakov 

v aule školy, 

vytvorenie vlastnej reportáže, 

informatívne prednášky na tému 

HIV/AIDS pre žiakov 1. ročníka. 

Drogové závislosti 

(PZ Čadca, Mgr. 

Jana Zlochová) 

3. 12. 2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

II. F 

Prednáška spojená s besedou 

o návykových látkach a trestnej čin-

nosti páchanej pod vplyvom týchto 

látok, ukážka práce  s policajným 

psom. 

Ľudské práva zážit-

kovo 

(Trenčianska uni-

verzita – Katedra 

politológie 

Mgr. Pavol Struhár 

9. – 13. 12. 

2019 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Príma A – Tercia A, 

1.– 2. ročník,  

Sexta A, III. F a III. 

G 

Beseda a workshop na tému extré-

mizmu a diskriminácie, pre nižšie 

ročníky – zábavné a edukačné aktivi-

ty k dodržiavaniu ľudských práv, 

skupinová práca na tému predsud-

kov, záverečný kvíz. 

Rasizmus 

a xenofóbia 

(dobrovoľníci z 

KERICu – nezisko-

vá mimovládna 

mládežnícka organi-

zácia) 

5. 2. 2020 

11. 2. 2020 

18. 2. 2020 

KERIC 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Septima A, I. F a I. 

G 

Neformálne vzdelávanie a workshop 

na tému rešpektovania ľudských 

práv, rozvoj tolerancie. Obsahom 

boli aktivity na oboznámenie sa 

s pojmami a na zamyslenie sa nad 

vlastnými postojmi. Celé vzdeláva-

nie prebiehalo v anglickom jazyku. 
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Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

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

roku 2019/2020 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). Vzhľadom 

na vzniknutú situáciu a prerušenie vyučovania neboli uskutočnené podujatia naplánované v 2. pol-

roku školského roku.         

Napriek tomu sme v školskom roku zrealizovali   projekty a akcie, ktoré neboli vopred zahr-

nuté v pláne práce, čím sme reagovali na aktuálne ponuky a potreby školy, napr. neformálne vzde-

lávania, či spolupráca s organizáciou KERIC.      

Koordinátor prevencie tiež reagoval na mimoriadnu situácie a zúčastnil sa webinára na aktu-

álnu tému: „Ako vytvoriť online preventívny program.“ Webinár organizovala IUVENTA v rámci 

programu „Škola bez nenávisti“  14. mája 2020 a zameriaval sa na špecifiká preventívnych aktivít 

v online prostredí, aké online zdroje a nástroje je vhodné použiť. Prínosom boli predovšetkým prak-

tické tipy, konkrétne aktivity a odporúčania lektorky.  

Problematika prevencie drogových závislosti 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, Ing. Anny Sekáčovej, si v školskom 

roku 2019/2020 vytýčil za cieľ rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvo-

ja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v ob-

lasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na 

vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany 

prírody a krajiny. Zamerala som sa na uplatňovanie globálnych súvislostí v obsahu vzdelávania, 

kde sme sa prihlásili  do projektov „Sadovo“ a „Záhrada, ktorá učí!“ v spolupráci s organizáciou 

pôsobiacou v oblasti environmentálnej výchovy Živica, bohužiaľ nás do týchto projektov nevybrali 

pre veľký záujem škôl.  

Pokračovali sme v projekte „Triedim, triediš, triedime“, kde sme žiakov dennodenne  viedli 

k separovaniu odpadu v školskom prostredí.  Ako každoročne, na našej škole prebiehal zber papie-

ra. Výmenou za starý papier sme získali toaletné potreby pre školu. 

Prihlásili sme sa do projektu „Upracme si Slovensko“, komunikovali sme s pracovníkom 

odpadového hospodárstva MÚ ohľadom zabezpečenia vriec a rukavíc na odpad.  

 V spolupráci s Radou žiakov, enviro-teamom a Mgr. Gabrielou Chalupkovou sme pracova-

li na projekte Botanická záhrada školy a dohodli sa na postupe prác v jarnom období.  

 Deň vody si žiaci pripomenuli tvorbou básničiek, výtvarných diel a fotografií studničiek.  

V rámci svetového Dňa zeme žiaci Sekundy A, III. E, II. F vyzbierali niekoľko vriec odpa-

du. Zbierali sa od Vychylovky až po Čadcu. V Čadci dievčatá vyčistili jednu časť lesa pri Šeríko-

vom okruhu.  

 Súčasťou životného prostredia sú aj živočíchy, ktoré sa nachádzajú v najbližšom okolí. 

Žiak II. E Jakub Jarabica si vybral tému SOČ „Kliešte“ a postúpil do krajského kola. Žiačka IV. E 

Arianna Potočárová  v celoslovenskom kole SOČ na tému „Výskyt vodného hmyzu pod vplyvom 

stavebných úprav riek“ získala pekné druhé miesto.  
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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.       

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.      

Spolupracovali sme s viacerými predmetovými komisiami našej 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 

Botanická záhrada 

školy 

September 

2019 - 

Január 2020 

Ing. Anna Sekáčová, 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, Mária Go-

lisová III. E, Kristína 

Halvoníková III. E, 

Adrián Koniar III. E 

Starostlivosť o vysadené krí-

ky(hnojenie, príprava na prezimova-

nie) 

Dohoda o postupe prác v jarnom 

období(objednanie kríkov, výsadba, 

starostlivosť) 

Triedim, triediš, 

triedime 

September 

2019 – Jún 

2020 

Všetci učitelia a žia-

ci 

Podporovanie a upevňovanie pozi-

tívnych postojov/návykov u žiakov v 

oblasti separovania odpadov 

Sadovo 
Február 

2020 
Ing. Anna Sekáčová 

Prihlásenie sa do projektu zamerané-

ho na pestovanie starých odrôd jab-

loní a hrušiek 

Záhrada, ktorá učí 
Február 

2020 
Ing. Anna Sekáčová 

Projektu prírodnej školskej záhrady, 

ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie 

medzipredmetových vzťahov 

a zdokonaľovanie pestovateľských 

zručností žiakov. 

Upracme si Sloven-

sko 
Marec 2020 Ing. Anna Sekáčová 

Prihlásenie sa do projektu, zabezpe-

čenie vriec od pracovníka MÚ v 

Čadci 

Deň vody 22. 3. 2020 
Mgr. Gabriela Cha-

lupková (žiaci II. F) 

Žiaci poslali výtvarné diela, básnič-

ky. Odfotili studničky. 

Svetový Deň zeme 22. 4. 2020 
Žiaci sekundy, III. 

E, III. D, II. F 

Zbieranie odpadu v úseku Vychy-

lovka-Čadca, Šeríkov okruh 

Botanická záhrada 

školy 
Jún 2020 

Ing. Anna Sekáčová, 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková, Mária Go-

lisová III. E, Kristína 

Halvoníková III. E, 

Adrián Koniar III. E. 

Zakúpenie a výsadba kríkov 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Plán práce koordinátora bol do prerušenia vyučovania z dôvodu preventívnych opatrení voči 

šíreniu COVID-19 splnený. Veľa akcií bolo naplánovaných práve na jarné obdobie, v  čase preru-
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šenia vyučovania prebehli len akcie Deň vody a Deň zeme. Posledný júnový týždeň sme čiastočne 

dohnali sklz  na projekte Botanickej záhrady školy. 

Koordinátor multikultúrnej výchovy a ľudských práv 

Práca koordinátorky multikultúrnej výchovy a ľudských práv, Mgr. Zuzany Gavlasovej, je 

úzko prepojená najmä s PK OBN. S cieľom zvýšiť záujem a povedomie mladých ľudí o ľudských 

právach, právach dieťaťa, ich ochrane, podporiť ich aktivitu v tejto oblasti v záujme eliminácie 

prejavov intolerancie, extrémizmu, diskriminácie, násilia, xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu sme 

zrealizovali sprievodné aktivity počas Týždňa ľudských práv pre všetky formy štúdia. Snahou 

vytvoriť multikultúrne prostredie v škole bola Živá knižnica v spolupráci s IUVENTOU na tému 

„Dobrovoľník v zahraničí“. Živými knihami boli zahraniční dobrovoľníci, ktorí vykonávajú do-

brovoľnícku službu na Slovensku. V spolupráci s dobrovoľníckou organizáciou Kericom sa 

uskutočnil workshop vedený 3 dobrovoľníkmi z uvedenej organizácie v anglickom jazyku na tému 

rasizmus a xenofóbia. Jeho  pokračovaním bol vzdelávací víkendový pobyt na Makove pod 

vedením slovenskej lektorky Lenky Petríkovej a dobrovoľníkov - Paul Linzbauer z Rakúska, Suna 

Uzun z Turecka. Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila za podpory Nadácie O2, na základe projektu 

vypracovaného organizáciou KERIC. Hlavnou myšlienkou projektu bolo motivovať mladých ľudí, 

aby si všímali svoje okolie, snažili sa byť aktívnymi občanmi a mali záujem veci okolo seba 

ovplyvňovať a meniť. Počas vzdelávacích aktivít získali  nové kompetencie, zručnosti, schopnosti a 

vedomosti i zlepšili schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Odborná diskusia 

 

25.09.2019 

Kysucká 

knižnica 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá COC BS 

Odborná diskusia na tému Korupcia 

v spolupráci s Transparency Interna-

tional. 

 

Vedecká čajovňa 22.10.2019 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá 

Katarína Durcová, 

Petronela Kováčová 

IV.F 

 

Platforma ambasádorov 

a ambasádoriek európskej kultúry – 

workshop, beseda, prednáška v ob-

lasti ľudských práv 

 

Živá knižnica 22.10.2019 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

III.F, III.G, III.C, 

III.D 

Projekt „Dobrovoľník v zahraničí“ 

v spolupráci s IUVENTOU 

Školské kolo olym-

piády ľudských práv 
04.12.2019 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová, Mgr. Rudolf 

Kužma 

Víťaz Adrián Koniar z III.D postúpil 

na krajské kolo 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Týždeň ľudských 

práv 
10.12.-

14.12.2019 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová Mgr. Rudolf 

Kužma 

Mgr. Milada Rypá-

ková 

všetky formy štúdia 

Sprievodné aktivity: workshop s pá-

nom Mgr. P. Struhárom na tému 

„Extrémizmus“, prezentácie, projek-

ty, zábavné a edukačné aktivity v 

skupinách 

Stretnutie s religio-

nistkou 
22.01.2020 

Mgr. Eva Moskáľo-

vá COC BS 

Odborná prednáška na tému Vý-

chodné a západné náboženstvá 

Krajské kolo olym-

piády ľudských práv 

06.02.2020 

Žilina 

Mgr. Rudolf Kužma 

Adrián Koniar III.D 

Účasť na krajskom kole bez ďalšieho 

postupu 

Workshop – xeno-

fóbia a rasizmus 

05.02.2020 

11.02.2020 

18.02.2020 

KERIC 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

Sp. A 

I.G 

I.F 

Workshop na tému rasizmus 

a xenofóbia 

Workshop – xeno-

fóbia a rasizmus 

28.02. - 

01.03.2020 

Makov 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová 

výber žiakov zo 

Sp.A, I.F a I.G 

workshop na tému rasizmus 

a xenofóbia 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Mnohé naplánované akcie sa neuskutočnili, nakoľko boli podmienené konkrétnou organizá-

ciou v určenom termíne, čo za daných podmienok nebolo možné zrealizovať. Počas obdobia preru-

šovaného vyučovania boli žiaci oboznámení s niektorými aktivitami prostredníctvom správy Edu-

page Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana , ktoré organizácie napr. IUVENTA pripravovali pre 

žiakov online.   

Koordinátor pre Radu žiakov 

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

žiakov tvorí dôležitú úlohu v živote školy i žiakov. V pláne práce koordinátora na začiatku školské-

ho roka 2019/2020, sme si stanovili viacero cieľov. Medzi nimi bolo i podieľanie sa na výchove 

žiakov našej školy. Žiaci aktívne pracovali v škole i mimo nej v oblasti školského i verejného živo-
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ta.  Aktivity rady žiakov preto boli uskutočňované práve v tomto duchu.     

 Usilovali sme sa, aby sa žiaci na škole cítili dobre. V mnohých smeroch sme sa snažili 

o predchádzanie rôznym formám extrémizmu či diskriminácii. O akciách boli žiaci informovaní 

a mali možnosť sa pravidelne na nich podieľať. Spoločne sme vytvorili krásne akcie, o ktorých bu-

deme písať nižšie. O nových nápadoch sme vždy rokovali s pani riaditeľkou Mgr. Ingrid Mikovčá-

kovou, ktorá nám vždy poskytla pomoc. O našich úspechoch predseda rady žiakov informoval aj na 

zasadnutí Rady školy.      

Naše plány v druhom polroku skomplikovala „koronakríza“. Napriek tomu sme sa nevzdali, 

pretože to bola pre nás výzva. Uvedomili sme si, že podstatná je dobrá myšlienka a ochota žiakov. 

Každý sa na svojom mieste snažil a o splnených úlohách sme sa vzájomne informovali cez Edupa-

ge. O akciách sme informovali rodičov, učiteľov, žiakov. Mnohé z nich sú vo forme článkov na 

školskej webovej stránke.        

Členovia rady žiakov sa podieľali sa mnohých aktivitách a projektoch, ktoré boli priamo 

nami organizované. Zapájali sa aj do aktivít, ktoré realizovali iné PK či koordinátori – spomenieme 

napr. Gymo cyklotour, Týždeň vedy a techniky, rozvoj čitateľskej či finančnej gramotnosti, Valen-

tínsky predaj koláčov, Škola bez nenávisti... Koordinátor Rady žiakov pravidelne, osobne či formou 

elektronickou – cez Edupage informoval všetkých žiakov o nových projektoch, akciách... Komuni-

kácia bola základom úspechu mnohých 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 

Netradičné 

dopoludnie 

s primánmi 

25.09.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Príma A 

Cieľom bolo predstavenie rady žia-

kov, jej aktivít. Diskusia a ich reak-

cie na nové prostredie, nápady na 

nové školské akcie. Na stretnutí bola 

prítomná aj výchovná poradkyňa, 

ktorá žiakom predstavila svoju čin-

nosť. Snažili sme sa, aby aj najmenší 

žiaci vedeli, kto im pomôže, keď 

budú mať problém alebo aj nápad na 

školskú aktivitu. 

Zasadnutie Rady 

školy 

09.10.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Žiak Peter Laš zastupoval žiakov na 

zasadnutí s členmi rady školy, medzi 

ktorými sú aj zástupcovia zriaďova-

teľa. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Škola bez nenávisti 

24.10.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Mgr. Michala Paty-

ková 

 

Zapojenie do projektu Škola bez ne-

návisti - Tvorivé, dramatické dopo-

ludnie pre žiakov Sexty A, II.D a II. 

G. Cieľom bolo spoločnými silami 

plniť aktivity, ktoré viedli k podpore 

kolektívu, vzájomnej pomoci...Tento 

projekt je v spolupráci 

s IUVENTOU a hlavný patronát nad 

akciou mala výchovná poradkyňa. 

Študentská kvapka 

krvi 

05.11.2019 

KNsP Čadca 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Žiaci III., IV. a V. 

ročníka 

Ide o 25. ročník a heslom bolo: 

 „Buď odvážny a daruj 

krv“.  Odhodlanie, ochota, obeta tie 

hnali 32 žiakov, aby sa rozhodli po-

deliť o najvzácnejšiu tekutinu, ktorá 

môže zachrániť život inému. 

30 rokov od Nežnej 

revolúcie 

14.11.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Vybraní žiaci 

z Kvinty A 

Retro deň – žiaci prišli do školy v 

retro oblečení. V spolupráci s PK 

DEJ boli na hodinách dejepisu sú-

časťou obrovských zmien, ktoré 

viedli k pádu režimu. 

Deň študentov ne-

tradične 

15.11.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

RNDr. Anna Kozo-

vá 

Mgr. Michala Paty-

ková 

Ing. Eva Kormendy-

ová PhD. 

 

V tento deň sa pripravili  imatrikulá-

cie pre nových prvákov. Na starosti 

pre 4 - ročné i BG štúdium to mali 

žiaci III.C a III.F / G. Žiaci boli 

symbolicky prijatí medzi svojich 

starších spolužiakov. Akcia mala 

veľký úspech a príjemné spomienky 

na dlhú dobu. Na pamiatku dostali 

tričko s nápisom: „Konečne som 

gymnazista“. 

Imatrikulácie pri-

mánov 

15.11.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

PaedDr.Zuzana Su-

jová 

Kvarta A 

Cestovanie jednotlivými planétami, 

to bolo hlavným mottom imatrikulá-

cií pre našich malých prímanov. Pla-

néta krásy, športu, umenia, jedla ich 

očarili a vykúzlili úsmev na ich tvá-

rach. Na pamiatku dostali tričko 

s nápisom: „Konečne som gymnazis-

ta“.  

Ocenenie akademi-

ka Emila Špaldoňa 

15.11.2019 

Dom kultúry 

Čadca 

Mgr. Eva Kubalová 

Veronika Pišteková, 

IV.C 

Vyhodnotenie návrhov na ocenenie 

úspešného žiaka – aktívny člen Rady 

žiakov Veronika Pišteková. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Kurz prvej pomoci 

15.11.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Lucia Palicová 

Adrián Koniar, III.D 

Príma až tercia 

Do školy zavítali pracovníci Červe-

ného kríža a pre žiakov prímy až 

kvarty pripravili zaujímavé dopolud-

nie. Aktivity boli zamerané na bežný 

život a to, čo sa naučili sa im určite 

bude hodiť. 

Mikulášska nádielka 

05.12.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Júlia Mojáková 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Tento rok sa na Mikuláša premenili 

žiaci z IV.G a III. E. Mikulášovi 

robili spoločníkov nežní anjelici, ale 

bol tu aj sprievod z radov nezbední-

kov, čertov. Vyčarili nezameniteľnú 

vianočnú atmosféru, spievali krásne 

vianočné piesne.  

Reštart Krajského 

parlamentu 

09.12.2020 

ŽSK Žilina 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Alexandra Kováčo-

vá, Kvinta A 

Na pôde Žilinského samosprávneho 

kraja sa zišlo okolo 100 mladých 

ľudí, z 87 stredných škôl. Cieľom 

bolo oživiť študentský parlament, 

ktorý potrebuje nové podnety 

a energiu na ďalšie fungovanie. Prí-

nosom bolo aj prizvanie Rady mlá-

deže Žilinského kraja pod vedením 

Ing. Dariny Čiernikovej. 

Vianočné trhy 

20.12.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Septima A 

 

V aule Gymnázia Jozefa Miloslava 

Hurbana to zase žilo aj tradičnými 

vianočnými trhmi. Vianočné trhy 

boli otvorené pani riaditeľkou Mgr. 

Ingrid Mikovčákovou, ktorá žiakom 

zaželala príjemné predpoludnie a 

zároveň všetkým popriala krásne 

Vianoce i úspešný štart do nového 

roka. Naši žiaci majú nielen veľa 

vedomostí, ale mnohí sú aj veľmi 

zruční a diela, ktoré vytvorili sa stali 

krásnymi vianočnými darčekmi. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Christmas party 

20.12.2019 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

RNDr. Mária Rov-

ňaníková 

IV.F 

Christmas party má dlhú tradíciu aj 

zaujímavý  sprievodný program, na 

ktorom si tento rok  IV.F dala zále-

žať. Táto akcia má veľkú podporu aj 

u bývalých žiakov, ktorí pravidelne 

prichádzajú na našu školu. Môžu sa 

takto preniesť mysľou do ich štu-

dentských čias. 

Novoročný koncert 

23.01.2020 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Rada žiakov sa podieľala na príprave 

programu. Mnohí využívali moderá-

torsky, hudobný alebo tanečný ta-

lent. 

Valentínska kvapka 

krvi 

11.02.2020 

KNsP Čadca 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

 

Prejaviť lásku sa dá aj darovaním 

najvzácnejšej tekutiny a to krvi. Naši 

žiaci to vedia a preto sa opäť rozhod-

li zareagovať na výzvu Červeného 

kríža a v hojnom počte darovali krv. 

Valentínska pošta 

14.02.2020 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Všetky triedy 

Pre žiakov boli pripravené špeciálne 

poštové krabice, kde vhodili svoju 

Valentínku. Následne na sviatok sv. 

Valentína bola pošta doručená adre-

sátom. Medzi nimi boli aj učitelia, 

ktorí sa potešili originálnym žiackym 

vyznaniam. 

Študentský ples 

14.02.2020 

Gymnázium 

J.M. Hurba-

na 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Zuzana Gjab-

lová 

III.D 

17 ročník študentského plesu mala 

na starosti III.D. Tá sa energicky 

zhostila úlohy hlavného organizátora 

plesu. Ples sa niesol v štýle 4 roč-

ných období a tomu sa podriadila aj 

výzdoba školy alebo aj doplnky na 

šatách či oblekoch žiakov. Okrem 

skvelého jedla, výbornej tanečnej 

atmosféry, ples bol doplnený súťa-

žami, hrami a bohatou tombolou. 

Pomoc v núdzi 

05.03.2020 

ZŠ Komen-

ského 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

 

Na našu školu prišla urgentná správa 

s prosbou o pomoc pre žiačku ZŠ 

Komenského, ktorá náhle vážne 

ochorela. Preto naši žiaci a aj rodičia 

prišli a darovali krv.  
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Medzinárodný deň 

Downovho syndró-

mu 

21.03.2020 

Online for-

ma 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Celá škola 

Počas tejto online aktivity žiaci po-

sielali fotografie s ponožkami, kde 

každá bola iná. Chceli tak dať najavo 

podporu ľudom, ktorí trpia Downo-

vým syndrómom. Dokonca aj celé 

triedy posielali fotografie.  

Medzinárodný deň 

vody 

22.03.2020 

Online for-

ma 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Celá škola 

Žiaci zareagovali aj na Medzinárod-

ný deň vody a okrem toho, že na 

zdravie si pripili vodou, poslali aj 

svoje diela. Išlo o fotografie, ale aj 

výtvarné diela. 

Deň učiteľov 

- tvorba bulletinu 

28.03.2020 

Online for-

ma 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Celá škola 

Prejavovať svoju úctu voči učiteľom 

je potrebné stále. Zvlášť sme si 

s radou žiakov, ale i ostatnými žiak-

mi pripomenuli 28. marec. Žiaci 

posielali pre učiteľov básne, fotogra-

fie vlastných kvetov, nádherné foto-

grafie včielok... Z týchto všetkých 

materiálov sme vytvorili bulletin, 

ktorý sme odoslali všetkým učite-

ľom. Ich reakcie boli veľmi milé 

a potešili sa. 

Deň Zeme netradič-

ne 
22.04.2020 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Celá škola 

Deň Zeme je mimoriadne obľúbená 

aktivita. Žiaci si uvedomujú význam 

ochrany prírody. Rozhodli sa zapo-

jiť, vyhrnúť rukávy a zobrať do rúk 

rukavice a vrecia na odpad. 

Vyzbierali niekoľko vriec odpadu. 

Zbierali od Vychylovky až po Čad-

cu. V Čadci dievčatá vyčistili jednu 

časť lesa pri Šeríkovom okruhu.  

Školské kolektívy 

v rúškach 
01.06.2020 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Celá škola 

Mnohé triedy majú veľmi dobré 

vzťahy a osobný kontakt im veľmi 

chýbal. Obávali sme sa, že nebude-

me mať pamiatku na spoločné foto-

grafie v školskom roku 2019/2020. 

Preto sa každý odfotil sám v rúšku 

a vytvorili sa spoločné koláže fotiek. 

Niektoré triedy boli opäť kreatívne 

a pridali aj nápisy. Tieto fotografie 

budú súčasťou školského kalendára. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Deň detí 01.06.2020 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Celá škola 

Prvý jún tradične patrí našim naj-

menším primánom až kvartanom. 

V tento deň si vždy pre nich starší 

žiaci pripravili súťažné dopoludnie. 

Nakoľko koronakríza nám prekazila 

plány, tak sme túto aktivitu vytvorili 

online. Žiaci plnili rôzne úlohy, od-

povedali na otázky z dejepisu, geo-

grafie, matematiky, chémie, športu... 

V mysli počítali schody v škole, 

skrinky, dvere... 

Písali svoje postrehy, čo im chýba, 

na čo sa tešia. Aspoň virtuálne sa 

spojili a oslávili tento deň spolu. 

Školenie k ľudským 

právam detí - 

KOMPASITO 

04.06 – 

11.06.2020 

Online for-

ma – 6 hodín 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

 

Ľudské práva sú veľmi dôležité 

a ešte viac ich ochrana. Osobitne 

treba myslieť na práva detí. Z toho 

dôvodu IUVENTA poskytla online 

školenie pre tento účel. Školenie 

trvalo dva dni a v centre pozornosti 

bola príručka pre mladých Kompasi-

to. Po prvom školení sme dostali 

súbor praktických úloh, ktoré bolo 

potrebné vyriešiť a odoslať lektorovi 

seminára. Po ukončení druhého onli-

ne školenia sme získali certifikát 

o absolvovaní tohto školenia. Okrem 

iného aktivity, ktoré nám boli po-

núknuté, plánujeme realizovať 

v ďalšom školskom roku.  

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Počas prerušeného vyučovania sme sa nevzdali našich plánov, ktoré sme si stanovili. So 

žiakmi sme sa snažili vytvárať akcie online. Vznikla bohatá fotografická zbierka, ktorá bude 

i historickým materiálom. Viaceré fotografie budú súčasťou školského kalendára alebo ročenky. 

Medzi vydarené online akcie patrí Medzinárodný deň Downhovho syndrómu, Deň vody, Deň Ze-

me, Deň učiteľov, fotografie tried v rúšku, Deň detí.     
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Nepodarilo sa nám zrealizovať zbierku Žltý narcis, ale je to spojené s tým, že táto zbierka 

tento rok nebola verejná. Neuskutočnila sa ani noc v škole pre objektívne dôvody, ktoré sme uviedli 

vyššie.           

Vyjadrujem pochvalu všetkým žiakom, ktorí sa usilovne zapájali a dali tým jasne najavo, že 

škole je pre nich veľmi dôležitá. Ďakujem aj niektorým učiteľom, ktorí sa zapojili a boli pre žiakov 

vzorom. 

Koordinátor pre umenie a kultúru 

V centre pozornosti koordinátorky pre umenie a kultúru, Mgr. Gabriely Chalupkovej, bola 

podpora umenia a kultúry na Gymnáziu J.M. Hurbana. Vytvárali sme umelecké projekty, ktoré boli 

súčasťou výzdoby školy. Z mnohých uvádzam: Projekt Záložka do knihy spája školy, Anjelik pre 

radosť. Tieto projekty mala na starosti koordinátorka pre UKL Mgr. Eva Kubalová. V decembri 

2019 sa zo zdravotných dôvodov zmenil koordinátor – Mgr. Gabriela Chalupková. Naďalej sme 

boli v úzkom kontakte a realizovali akcie, ktoré boli súčasťou plánu práce.   

 Dlhé obdobie sme sa pripravovali na koncert na  „Na krídlach anjelov“. Anjelom bola zasvä-

tená výzdoba školy. Na koncerte vynikali súčasní i bývalí žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurba-

na. Prínosom bol i folklórny súbor Kysučan, na čele s profesorom Mgr. Rudolfom Kužmom. 

V hudobnom čísle vystupovali absolventi ako Alexandra Matáková, Juliana Drábiková, Ivana Po-

krývková, Jana Michalinová. Koncert potvrdil aj tradičnú spoluprácu s Marošom Hankom. 

Koordinátorka pomáhala pri príprave konkrétnych školských programov:  

Kysucký mikrofón, podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc, stužkové slávnosti, nácvik 

piesne Gaudeamus, výzdoba školy. Organizácia študentského plesu – Štyri ročné obdobia v podaní 

III.D. V tomto školskom roku sme sa venovali podpore nových technických talentov, ktoré pomohli 

pri viacerých školských akciách – napr. Maximilián Viležinský, Samuel Slivka, Marek Tománek 

z Kvinty A. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Kultúrny program 

na začiatok školské-

ho roka 

september 

2019 

 

Mgr. Eva Kubalová 

Martin Vrúbeľ III.D 

Veronika Pišteková 

IV. C 

Hudobné a recitačné pásmo. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Kysucký mikrofón 18.10.2019 

Mgr. Eva Kubalová 

Viliam Kubla, III.C 

Adam Dudiak III.C, 

Gabriela  Gamrotová  

III. F 

Nikola Hrušková 

II.F. 

Kysucký mikrofón je súťaž mladých 

moderátorov, ktorá sa uskutočnila 

18. októbra 2019 v Dome kultúry v 

Čadci.  

Podujatie bolo prínosom pre všet-

kých, ktorí pracujú so slovom, chcú 

zaujať alebo pracovať v médiách. 

Diváci boli spokojní, pretože veľkým 

humoristom tohto podujatia bol prá-

ve náš Viliam Kubla. Do krajského 

kola súťaže Sárova Bystrica postúpil 

Adam Dudiak.  

Medzinárodný deň 

školských knižníc 
28.10.2019 

Mgr. Zuzana Stra-

ková 

Mgr. Eva Kubalová 

Príma až Kvinta, 

II.D 

Podujatie, ktoré bolo prvýkrát vyhlá-

sené prezidentkou Medzinárodnej 

asociácie školského knihovníctva Dr. 

Blanche Woolls v roku 1999.  Tohto-

ročná téma bola venovaná 145. výro-

čiu narodenia Jozefa Gregora Tajov-

ského a 28. októbra 2019 v školskej 

knižnici zorganizovala Septima 

A a Mgr. Zuzana Straková zaujímavé 

čitateľské aktivity nielen pre žiakov 

osemročného štúdiá. 

Exkurzia Danubiana 29.10.2019 
Mgr. Eva Kubalová 

II.E, Septima A 

Žiaci Septimy A, II. E  a výber z III. 

G prežili netradičný deň na exkurzii 

z umenia a kultúry 29. októbra 2019 

zásluhou Mgr. E. Kubalovej. Videli 

zaujímavé divadelné spracovanie 

Nežnej revolúcie pod názvom Dnes 

večer nehráme v SND a potom spoz-

návali výtvarné umenie v Múzeu 

moderného umenia Danubiana 

v Čunove. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Záložka do knihy 

spája školy 

November 

2019 

Žiaci prvých 

a druhých ročníkov 

V novembri sa naše gymnázium opäť 

prihlásilo do celoslovenského pro-

jektu pre stredné školy pod názvom 

Záložka do knihy spája školy. Slo-

venská pedagogická knižnica 

v Bratislave vyhlásila  netradičnú 

tému - Osobnosti, ktoré sa zaslúžili 

o demokraciu. Do 8. ročníka toho 

projektu sa prihlásilo 184 stredných 

škôl s celkovým počtom 9 397 žia-

kov. Získali sme diplom a boli sme 

zaradení do záverečného vyhodnote-

nia. Našou partnerskou školou sa 

stalo Gymnázium Topoľčany. 

Cena akademika 

Špaldoňa 
18.11.2019 

Mgr. Eva Kubalová, 

Veronika Pišteková, 

IV.C 

Výbor Spolku priateľov Čadce udelil 

18. novembra 2019 Cenu akademika 

Emila Špaldona študentke IV.C trie-

dy Gymnázia J. M. Hurbana Veroni-

ke Pištekovej za jej školské, mimo-

školské aktivity a úspešnú reprezen-

táciu školy. 

Anjelik pre radosť 
December 

2019 

Mgr. Eva Kubalová 

Ing. Soňa Jurištová 

Žiaci prvého ročníka 

– hodiny UKL 

Žiaci prvého ročníka sa v decembri 

na hodinách umenia a kultúry zapoji-

li do projektu Anjelik pre radosť, 

ktorý vyhlásilo Centrum voľného 

času v Čadci. V predvianočnom čase 

sme mysleli aj na obyvateľov Do-

movov dôchodcov v meste a poslali 

sme im originálnych anjelikov pre 

potešenie duše. 

Viedenské zámky 

počas adventu 
12.12.2019 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

II.G, III.D 

Súčasťou exkurzie boli mnohé 

skvosty Viedne, napr. zámok Belve-

dere, ktorý je známy úžasnou kolek-

ciou obrazov od Gustáva Klimta. 

Osobitné miesto mal i zámok Schön-

brunn a jeho bohatá história. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Novoročný koncert 23.01.2020 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Výber žiakov všet-

kých ročníkov 

a foriem. 

Aula školy sa zmenila na nepozna-

nie. Ovládli ju anjelské tóny hudob-

ných nástrojov, hlasov talentovaných 

žiakov... 

Koncertom sme odštartovali nový 

rok v plnom prúde. Anjeli nad nami 

držali ochranné krídla celý školský 

rok. 

Študentský ples 14.02.2020 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

III.D 

Štyri ročné obdobia a ich krása boli 

námetom pre študentský ples. Ne-

chali sme sa vniesť do čarovnej at-

mosféry a za jednu sme symbolicky 

prežili všetky ročné obdobia naraz. 

Online konzultácie 
Marec- jún 

2020 

Mgr. Alena Nemco-

vá 

Náplňou bolo podporiť tvorivú 

a umeleckú činnosť žiakov. Rozho-

vory prebiehali aj cez online plat-

formu – Webex. 

Spolupráca s Radou 

žiakov 

Marec- jún 

2020 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Umelecké aktivity – fotografie k dňu 

Zeme, k dňu učiteľov. Žiaci vytvorili 

pre učiteľov básne, príbehy, ktoré 

sme publikovali cez Edupage. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

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

tách a konzultácie so žiakmi. Situácia bola skomplikovaná opatreniami voči šíreniu COVID-19, ale 

snažili sme sa nájsť cestu, ako pokračovať v aktivitách aj online formou. 

Úlohy z Plánu práce koordinátora boli splnené. Nepodarilo sa naplniť osobné stretnutie 

a konzultácie so žiakmi, ktorí sa pripravovali na umelecký smer. Mnohé podnety však prebiehali aj 

online formou – konzultácie s prof. Mgr. Evou Kubalovou a Mgr. Alenou Nemcovou. Žiaci počas 

tohto obdobia vytvorili hodnotné projekty, ktoré majú vysokú umeleckú hodnotu.  

Musíme konštatovať, že počas náročného obdobia každý žiak preukázal, že má zmysel pre umeniu 

a kultúru. Práce žiakov pre mnohé predmety boli toho svedectvom. 

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. Koordinátor stre-

doškolskej odbornej činnosti sa od začiatku školského roka venoval podpore talentovaných žiakov, 

ktorí sa chceli presadiť aj v mimoškolskom prostredí. Jednou z možností je práve i SOČ. Jej cieľom 

je podporovať a vyhľadávať mladé talenty. Aj tento rok sa nám také talenty podarilo nájsť. Samo-

zrejme za pomoci ich učiteľov či externých konzultantov...      
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 Metodik a koordinátor SOČ žiakom dáva pokyny, pomáha im napísať prácu. Ide už 

o vedeckú formu písania, ktorá má určite pravidlá. Na dodržiavanie pravidiel dozerá práve metodik 

SOČ. Po ukončení písania práce prebehne školské kolo a po ňom okresné, krajské až celoštátne 

kolo. Súčasťou je prezentácia a obhajoba napísanej práce, doplnenej najmä o vlastný výskum. 

V školskom roku 2019/ 2020 sa uskutočnil už 42. ročník súťaže. Práce sme mali zastúpené 

v odboroch: chémia, životné prostredie, informatika, teória kultúry, psychológia, sociológia. 

V tabuľke uvádzam presné  názvy, odbory, ktorým sa žiaci venovali. Dôležitú úlohu majú aj kon-

zultanti našej školy. 

Názov práce Autor Konzultant 

Sledovanie vybraných parametrov po-

čas in vitro degradácie kompozotných 

kostných cementov (Chémia) 

Anna Mária Dávidíková 

Martin Šimko 

 

Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD 

Vplyv fungicídov na dekompozíciu 

organickej hmoty v pôde mikroorga-

nizmami (Životné prostredie)   

Tomáš Hovořák 
Ing. Eva Körmendyo-

vá, PhD 

Analýza pranostík za pomoci progra-

movania a následná webová prezentá-

cia (Informatika) 

Marián Ligocký 

Monika Smolková,  

Tomáš Trlíček 

Mgr. Lukáš Jurga 

Povery a zvyky v Oščadnici 

(Teória kultúry, umenie) 
Nataša Lušňáková 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Práca s mládežou v miestnej samosprá-

ve (Psychológia, sociológia) 
Patrik Hyll Mgr. Rudolf Kužma 
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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 SOČ 

 

03. 03. 2020 

Gymnázium 

Jozefa Milo-

slava Hurba-

na v Čadci 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Mgr. Lukáš Jurga 

Ing. Eva Körmendy-

ová, Phd. 

Mgr. Rudolf Kužma 

Anna Mária Davidí-

ková, VG 

Martin Šimko, VG 

Marián Ligocká, VG 

Monika Smolková, 

VG 

Tomáš Trlíček VG 

Tomáš Hořák, VF 

Patrik Hyll VF 

Nataša Lušnáková 

VF 

Prehliadka prác na úrovni školy. 

Najlepší žiaci postúpili do okresné-

ho kola. Žiaci obhajovali svoje prá-

ce, ktorým venovali veľa voľného 

času. 

Okresné kolo SOČ 

 

 

12.03.2020 

Stredná od-

borná škola 

drevárska a 

stavebná  v 

Krásne nad 

Kysucou 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Anna Mária Davidí-

ková, VG 

Martin Šimko, VG 

Marián Ligocká, VG 

Monika Smolková, 

VG 

Tomáš Trlíček VG 

Tomáš Hořák, VF 

Patrik Hyll VF 

Nataša Lušnáková 

VF 

Žiaci, ktorí postúpili na školskom 

kole pokračovali do okresného kola.  

Do poslednej chvíle sme pripravova-

li prezentácie, obhajoby.  

Nakoniec toto kolo prebehlo diš-

tančne – online formou. Ale bez 

účasti žiakov. 

Na krajské kolo postúpili všetci, 

okrem Patrika Hylla. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Krajské kolo SOČ 

 

 

01.04.2020 

Stredná 

priemyselná 

škola infor-

mačných 

technológii 

Kysucké No-

vé Mesto 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Aj krajské kolo prebehlo dištančnou 

formou. Tešíme sa, že sme mali 

úspešné až tri práce. Z toho dve po-

stúpili na celoštátne kolo. 

Konkrétne práca Anny Márie Davi-

díkovej a Martina Šimka, ktorá zís-

kala prvé miesto.  

Prvé miesto získala aj práca Tomáša 

Hovořáka.  

Tretie miesto získala práca Mariána 

Ligockého, Tomáša Trlíčka 

a Moniky Smolkovej. 

Celoštátne kolo 

SOČ 

07.05.2020 

Stredná 

priemyselná 

škola 

E.Beluša, 

Trenčín 

Mgr. Gabriela Cha-

lupková 

Finále 42. ročníka SOČ prebehlo 

opäť dištančnou formou a aj napriek 

problémom doby, my sme sa tešili.  

Podarilo sa nám získať prvé miesto 

v odbore chémia a tretie miesto 

v odbore životné prostredie. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19       

Aj napriek mimoriadnej situácii, plán práce koordinátora SOČ bol naplnený. Jediným roz-

dielom je, že súťaž prebehla dištančnou formou. So žiakmi som počas celého obdobia komunikova-

la, informovala o úspechoch a dávala ďalšie pokyny. Žiaci za svoje úspechy dostali diplomy, ktoré 

mnohým pomôžu pri prijímacích skúškach na VŠ. O priebehu súťaže boli informovaní aj ostatní 

žiaci a to prostredníctvom Edupage a webej stránky školy, kde sú uvedené články. Sú doplnené aj 

o vzácnej diplomy, ktoré sú veľmi cennou trofejou. 

 

Koordinátor pre školský časopis a mediálnu výchovu 

Počas školského roka sa zmenila koordinátorka: Mgr. Evu Kubalovú zo zdravotných dôvo-

dov vymenila Mgr. Mária Hnidková.       

 V tomto školskom roku začala redakčná rada v zložení - Kristína Kobolková, Tatiana On-

drušová, Nikola Reisingerová, Viktória Škrobáková  grafik Mykhaylo Plish pracovať pod vedením 

Mgr. Evy Kubalovej. Redaktori i ostatní zainteresovaní žiaci a ich učitelia mapovali 

a zaznamenávali v príspevkoch všestrannú činnosť školy i mimo nej. Články boli zamerané na tra-

dičné akcie nášho gymnázia – Gymo cyklotour, Živá knižnica, ekologické aktivity, imatrikulácie, 

dobrovoľnícka činnosť,... Mgr. Eva Kubalová sa s členmi redakčnej rady pravidelne stretávala 
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v rámci krúžku: Tvorivé písanie. Ochotne diskutovala s prispievateľmi, pomáhala  odbornými ra-

dami a usmerňovala redaktorov pri zostavovaní čísla - editovala, korigovala a poskytovala technic-

ké zázemie. Redaktori i ostatní prispievatelia sa mnohých akcií zúčastnili v rámci jednotlivých 

predmetov a následne o nich referovali formou článkov, či príspevkov.    

 V tomto školskom roku sa členovia rady rozhodli vydávať štyri čísla ročne – podľa ročných 

období. Jesenné číslo sa nachádza na stránke školy. Ďalšie – zimné číslo – už vznikalo za spoluprá-

ce s Mgr. Máriou Hnidkovou, ktorá sa s členmi redakčnej rady stretávala tiež v rámci krúžku Tvori-

vé písanie. V tomto čísle sa zhromaždil materiál z predvianočného a polročného obdobia. Články 

o činnosti a spolupráce študentov s hnutím Biela pastelka, Vianočnej akadémii, vlastná tvorba : po-

viedky, básne, rozhovory – napr. s pani zástupkyňou pre bilingválnu sekciu –Mgr. Jankou Nečedo-

vou. V hektickom období polročnej klasifikácie sa toto číslo nepodarilo oficiálne zverejniť. Rovna-

ko ako sa nestihol spracovať materiál do zvyšných čísel, nakoľko sa vyučovalo na diaľku. Napriek 

tomu i v tomto období boli žiaci aktívni a tvorili príspevky.      

 Zaujímavosťou tohtoročného časopisu mala byť aj cudzojazyčná príloha – so snahou spro-

pagovať všetky cudzie jazyky, ktoré sa na našej škole vyučujú. Príspevky boli pútavé, zábavné aj 

poučné a ich obsah sa nemal prekladať, aby si študenti aj touto formou vedeli sami medzi sebou 

pomôcť a zdokonaliť sa v cudzích jazykoch. Celkovo práca v školskom časopise a skutočnosť, že 

naša škola disponuje aj takýmto médiom, prispieva k priamejšej komunikácii medzi žiakmi 

a vyučujúcimi i vedením školy. Samotný časopis potom svojím obsahom spĺňa viacero cieľov – 

napomáha rozvoju čitateľskej i IT gramotnosti, podporuje environmentálne aktivity či zdravý život-

ný štýl. V neposlednom rade poskytuje priestor nadaným básnikom či budúcim redaktorom či gra-

fikom. Vyučujúci SJL i ostatných jazykov budú tieto aktivity v budúcnosti podporovať.   

 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Jesenné číslo 
október 

2019 

Mgr. Eva Kubalová 

Kristína Kobolková 

lll.G 

Edícia, korigovanie a zostavovanie 

príspevkov do webovej podoby  

 + grafika 

Zimné číslo 
február 

2020 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Kristína Kobolková 

Edícia, korigovanie a zostavovanie 

príspevkov, číslo v pracovnej verzii 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

V čase dištančného vzdelávania bola činnosť školského časopisu vzhľadom na sťažené 

podmienky komunikácie prerušená.  
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Koordinátor pre školskú knižnicu  

Prvoradým záujmom koordinátorky pre školskú knižnicu, Mgr. Michaely Janošíkovej, bolo 

pracovať na inventarizácii a presnom signovaní všetkých kníh v knižnici a taktiež spolupracovať s 

učiteľmi školy pri analýze výchovno-vzdelávacích a informačných potrieb žiakov. Priestory knižni-

ce sa využívali nielen počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase na realizáciu krúžkov. 

 Ďalšími úlohami bolo pomáhať žiakom, aby pri učení vyhľadávali nové, obohacujúce in-

formácie, viac čítali a samovzdelávali sa, ako aj dopĺňať knižný fond podľa finančných možností 

školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov a zapájaním sa do rozvojových 

projektov.             

V spolupráci s vyučujúcimi PK SJL a PK DEJ sme naďalej v školskom roku 2019/ 2020 rea-

lizovali rôzne aktivity na tému výročí, napríklad sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Sloven-

ského národného divadla návštevou divadelného predstavenia. Súčasne sme si v roku 2020 pripo-

menuli aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský 

Mikuláš, 22. augusta 1830) ako významnú dejinnú súčinnosť a prepojenie medzi neprofesionálnymi 

a profesionálnymi umelcami na Slovensku.      

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 

a odborných časopisov. Priestory knižnice sa počas školského roka využívali aj na vyučovanie hu-

dobnej výchovy, a to pomocou hudobných nástrojov uložených v knižnici. 
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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 

Medzinárodný deň 

školských knižníc 

28.10. 2019 

knižnica 

PaedDr. Zuzana 

Straková, Septima A 

Medzinárodný deň školských knižníc 

(International School Library Day) prvý 

raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezi-

dentka Medzinárodnej asociácie školského 

knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa 

uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový 

pondelok. Tohoročnou témou Medziná-

rodného dňa školských knižníc bolo „In-

špirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výro-

čie narodenia Jozefa Gregora Tajovské-

ho“. Cieľom tohto projektu bolo zaujíma-

vou a zábavnou formou podporiť u žiakov 

dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu 

a k navštevovaniu školských knižníc.  

Žiaci Septimy A  pripravili pod vedením 

pani PaedDr. Zuzany Strakovej prezentá-

ciu, dramatizáciu, hry a dialógy podľa 

zadanej témy. Program otvorili krátkym 

príhovorom, nasledovala zaujímavá pre-

zentácia, v ktorej sa venovali nielen životu 

a tvorbe spisovateľa Jozefa Gregora Ta-

jovského, ale predstavili aj niekoľko jeho 

zaujímavostí. Pre starších študentov bola 

pripravená interpretácia diela Statky-

zmätky. Pozostávala z priraďovania vzťa-

hov záživnou formou krátkych scénok, v 

ktorých žiaci využívali vlastnosti postáv z 

diela v každodenných situáciách. V závere 

Septima ukázala správne znenie diela 

stvárnením krátkej divadelnej ukážky 

"Pytačky" v dobových kostýmoch. Pre 

mladších žiakov z osemročného gymnázia 

si pripravili súťažnú aktivitu, podanú vo 

forme lovu pokladu, kde riešili a dešifro-

vali rôzne úlohy a otázky týkajúce sa lite-

ratúry. Hra sa tešila obľube, tí najlepší si 

odniesli knižnú a sladkú odmenu. Septima 

A svojou šikovnosťou zmenila školskú 

knižnicu na nepoznanie. Zábavnými for-

mami v jej priestoroch tak podporili u 

žiakov dobrý vzťah ku knihe. Žiaci od-

chádzali spokojní a obohatení o nové ve-

domosti a zážitky. Na podujatí sa zúčast-

nili žiaci prvého ročníka bilingválnej sek-

cie, druháci, žiaci prímy, kvarty a kvinty.  

Realizáciou tohto podujatia sa škola zapo-

jila do súťaže o Najzaujímavejšie poduja-

tie v školskej knižnici, organizované MŠ 

SR. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Týždeň vedy a tech-

niky 

november, 

knižnica 

PaeDr. Zuzana Su-

jová, Kr.A 

Analýza diela Julesa Verna, čítanie s 

porozumením, práca s informáciami 

– rozlíšenie faktografie a beletrie, 

využitie poznatkov z informačnej 

výchovy – podujatie sa konalo v 

knižnici a žiaci pracovali v skupi-

nách, pričom využívali stratégie vy-

hľadávania dokumentov, ale praco-

vali aj so slovníkmi. 

100. výročie naro-

denia Pavla Hrtusa 

Jurinu 

 

 

 

november, 

knižnica 

Mgr. Mária Hnidko-

vá, Se. A 

 

Oboznámenie s dielom – čítanie s 

porozumením, prezentácie o živote a 

tvorbe tohto významného kysuckého 

predstaviteľa katolíckej moderny. 

Deň otvorených 

dverí 

6. 2.2020 

knižnica 

Mgr. Beáta Chmu-

rová 

Návštevníci gymnázia, predovšet-

kým žiaci 9. ročníka ZŠ, mali mož-

nosť nahliadnuť do knižnice gymná-

zia a oboznámiť sa s jej priestormi.  

Prednes umeleckej 

poézie a prózy star-

ších žiakov- Hviez-

doslavov Kubín 

18.2.2020 

knižnica 

Mgr. Mária Hnidko-

vá, Mgr. Miroslava 

Mravcová,  

Mgr. Michaela Jano-

šíková 

Tento rok sa v knižnici konala súťaž 

v prednese umeleckej poézie a prózy. 

Do súťaže sa zapojilo mnoho žiačok 

a žiakov, ktorí predniesli svoj vybra-

ný text. Cieľom tejto súťaže bolo 

podporiť záujem žiakov o slovenský 

jazyk, podporiť ich komunikačné 

schopnosti a jazykový prejav. Žiaci 

sa k súťaži postavili zodpovedne a 

svoje texty sa naučili naspamäť. Ne-

všedným prínosom bol prednes jed-

ného zo žiakov, ktorý predniesol 

svoju vlastnú báseň. Víťazi dostali 

ocenenie vo forme kníh. Toto podu-

jatie bolo oslavou krásy slova a slo-

venského jazyka. 

Medzinárodný deň 

materinského jazyka 

21.2.2020 

knižnica 

Mgr. Mária Hnidko-

vá 

Trieda III.E si pre žiakov prímy, se-

kundy a kvarty pripravila aktivity, 

prezentácie a projekty o vývine slo-

venčiny. Žiaci mali taktiež možnosť 

zasúťažiť si v tvorivosti v oblasti 

pranostík, porekadiel, hádaniek 

a jazykolamov. Mladší žiaci prezen-

tovali projekty s názvami Prečo mám 

rád slovenčinu a Moja najobľúbenej-

šia kniha.  
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Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Z dôvodu prerušeného vyučovania sa mnoho plánovaných podujatí od marca do konca škol-

ského roka zrušilo. Avšak v prvom polroku sa nám podľa plánu práce podarilo pokračovať 

v zaraďovaní kníh do systému Clavius a taktiež  sa nám v spolupráci s vyučujúcimi PK SJL podari-

lo pripraviť pár zaujímavých podujatí. 

 

Koordinátor projektovej činnosti 

Práca koordinátorky projektovej činnosti, Mgr. Michaly Patykovej, pozostáva 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). Ďalej pomáha a podieľa sa na spraco-

vávaní, koordinovaní a realizovaní projektov. Koordinátor informuje o možnosti zapojenia sa do 

projektov cez web stránku školy, Edupage, alebo na nástenkách v zborovni hlavnej budovy školy 

ako i zborovni bilingválnej sekcie školy. A samozrejme vyhľadáva záujemcov v pedagogickom 

zbore, ktorí sa chcú podieľať na spracovávaní a realizovaní projektov. V tomto školskom roku sme 

pokračovali v mnohých už rozbehnutých projektoch a tiež sme sa zapojili do nových (Škola bez 

nenávisti).  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

zodpovedná osoba a ďalší zú-

častnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

IT Akadémia – vzde-

lávanie pre 21. sto-

ročie 

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 

Mgr. Zuzana Sujová 

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“). 

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. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

zodpovedná osoba a ďalší zú-

častnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

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. 

Zborovna.sk všetci učitelia školy 

Využívanie webového priestoru zbo-

rovna.sk poskytujúceho učebné mate-

riály, inšpiráciu pre učiteľov. 

Zber bateriek 
celá škola 

Mgr. Gabriela Chalupková 

Upriamenie pozornosti žiakov na zber 

a triedenie nebezpečného odpadu 

Expedícia Fenomény 

sveta 

Te.A, ostatní žiaci a učitelia ško-

ly podľa záujmu 

Mgr. Gabriela Chalupková 

Mgr. 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 partner-

stiev európskych škôl. Pracovným 

jazykom je angličtina. Škola môže 

získať e-Twinning label. 

FinQ 

Mgr. Ivana Zemiaková 

Mgr. Jana Nečedová 

Mgr. Jana Gabrišová 

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. 

Škola bez nenávisti 

Mgr. Beáta Chmurová 

Mgr. Gabriela Chalúpková 

Mgr. Michala Patyková 

 

Národný program zameraný na podpo-

ru prevencie šikanovania, kyberšika-

novania a nenávistných prejavov reali-

zovaný IUVENTOU. 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Práca koordinátora bola značne obmedzená zrušením, nevypísaním alebo presunutím výziev 

na ďalší školský rok. Už teraz prebieha registrácia do ďalšieho ročníka iniciatívy Meet and Code. 
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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, rozvoju zdravé-

ho životného štýlu a prevencii voči diskriminácii. V tomto školskom roku sme mali trinásty ročník 

Valentínskeho predaja koláčov. Vyzbieraná suma bola   tento rok 1308,43 EUR, bola hlavne určené 

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

zbierky Biela pastelka bola tento rok 485,86 EUR, v ŽSK sme boli vo vyzbieranej sume na druhom 

mieste.          

V tomto roku sme boli už 12 rok zapojený do Adopcie srdca, našou adoptívnou dcérou bola 

Milena z Brazílie, podmienky v tomto regióne sa zlepšili a preto tam bol od januára 2019 ukončený 

tento projekt 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 
20.9.2019 

Mgr. Anna Krellová, 

celá škola. Zbierku 

robili Samuel Vrú-

bel, Angelika Kiču-

rová II.F,Zuzana 

Chovancová, Natália 

Palkechová II.F 

Finančná zbierka pre Úniu nevidia-

cich a slabozrakých v Čadci, vyzbie-

ralo sa 485, 86 EUR 

Adopcia srdca(12. 

ročník) 

September, 

október 

Mgr. Anna Krellová. 

Prvé a druhé ročníky 

Finančná zbierka na podporu vzdela-

nia pre deti z krajín tretieho sveta 

Program ku dňu 

nevidiacich 

a slabozrakých 

v Čadci 

12. 11.2019 

Mgr. Anna Krellová, 

študenti: Martin 

Vrúbeľ III.D, Nad-

ežda Podmanická 

I.E, Erika Urbanko-

vá II.E, Silvia Šper-

ková II.E, Lenka 

Mravcová II.G 

V rámci spolupráce s Úniou sme 

pripravili kultúrny program, ktorým 

sme spríjemnili tento deň ich členom 

Kampaň Červené 

stužky 

November –

1.12.2019 

Mgr. Anna Krellová, 

Mgr. Lukáš Jurga 

Študenti: Miroslav 

Machala, Sofia Hr-

tusová III.E 

Študenti v rámci hodín BIO sa veno-

vali 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 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Mikuláš v Oščadnici 

v Ústave sociálnej 

starostlivosti Sl-

niečko 

5.12. 2019 

Mgr. Anna Krellová 

Študenti: Silvia 

Šperková II.E s de-

dom,Samuel Vrúbel 

I.F, Margaréta 

Strýčková, Ivana 

Števulová II.F, Mar-

tin Vrúbeľ III.D, 

Tadeáš Poništ I.C, 

študenti prvých 

a druhých ročníkov- 

hračky a sladkosti 

Pre klientov ústavu sme pripravili 

program, „Mikuláša s anjelmi 

a čertom“, mikulášske baličky a 

hračky, ktoré im darovali naši štu-

denti 

Návšteva Charity 

sv. Gianny v Čadci 
19.12.2019 

Mgr. Anna Krellová, 

II.E 

Potravinová pomoc pre ľudí bez do-

mova 

Koledovanie 

v VZPS a v Charite 

sv. Gianny v Čadci 

 

20.12.2019 

 

Mgr. Anna Krellová, 

Nadežda Podmanic-

ká I.E, Erika Urban-

ková II.E, Martin 

Vrúbeľ III.D 

 

Potešiť a spríjemniť predvianočný 

čas koledami a napečenými sladkos-

ťami klientom týchto zariadení.  

 

Valentínsky predaj 

koláčov 
03.02.2020 

Mgr. Anna Krellová, 

celá škola 

Tohtoročný zisk z predaja koláčov 

bol 1308,43 EUR 

 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Neuskutočnila sa prednáška na tému Islam s ThLic J. Šoškom a výlet do Prahy z dôvodu 

dištančného vzdelávania- COVID 19. 

 

 

Koordinátor pre športové súťaže 

 

Pohyb je základnou potrebou i prejavom človeka. Pohyb pôsobí na vývoj a vývoj pôsobí na 

pohyb. Pravidelná a správne vykonávaná pohybová aktivita spojená s racionálnou výživou a zme-

nou životného režimu pozitívne ovplyvňuje hmotnosť organizmu, metabolizmus, transportný a po-

hybový systém, psychický stav, fyzickú zdatnosť a výkonnosť. Má preventívny charakter na riziko-

vé faktory a choroby ako sú vysoký krvný tlak, hustota minerálov v kostiach (osteoporóza), srdco-

vocievne ochorenia, imunitný systém, cukrovka. Pohybová aktivita v hodnotovom systéme človeka 

je  jedným z primárnych cieľov telesnej výchovy. Utváranie trvalého vzťahu žiakov k telovýchov-

nej a športovej činnosti 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 naprí-
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klad v telesnej výchove, ak dosiahnutý výsledok (hoc i priemerný) nebudeme považovať iba za ko-

nečný 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.  

Plán práce koordinátora športových súťaží, Mgr. Roman Ondruška, sa v školskom roku 

2019/2020 uskutočňoval v súlade s naplánovanými aktivitami (teda aspoň v prvom polroku škol-

ského roku). Úlohou koordinátora športových súťaží je zapájať do športových aktivít nielen študen-

tov, ale i pedagógov, rodičov a priateľov školy. V septembri sme   organizovali už 5. ročník  Gymo 

cyklotour 2019, na ktorej sa zúčastňuje skvelá partia žiakov, pedagógov a každý rok pribúda aj  

rodičov.  183 účastníkov hovorí za všetko. Trasa cyklotúry naprieč Bystrickou dolinou sa stala tra-

díciou. Tento rok sa nám podarilo absolvovať len malé množstvo kilometrov, pretože počasie nám 

neprialo.  Volejbalový rozlúčkový zápas maturantov našej školy a obchodnej akadémie sa neusku-

točnil v stanovenom termíne kvôli pandémii COVID-19, čo je veľká škoda, pretože každý rok sa 

zíde veľa nadšených športovcov a panuje skvelá atmosféra. 

Aj v tomto školskom roku žiaci dostali na výber množstvo  športových akcií, na ktorých 

mohli ukázať svoje športové majstrovstvo. Gymnastický krúžok funguje už druhý rok a navštevujú 

ho  predovšetkým žiačky 8 – ročného štúdia a študenti, ktorí sa pripravovali na talentové skúšky  

z telesnej výchovy na vysoké školy so športovým zameraním. 

V rámci okresu sme najlepšia škola v športových súťažiach medzi strednými školami. V bu-

dúcom roku sa budeme snažiť spolu s vedením školy tento  stav nasmerovať ešte k  lepšiemu. Stále 

máme veľký potenciál, pretože sme už druhý krát za sebou získali víťazný putovný pohár Olympij-

ského klubu v Čadci. 

 

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, snowbo-

arding 

 Zimná se-

zóna Veľká 

Rača Oš-

čadnica                 

Mgr. Roman On-

druška 

V zimnom období organizujeme pre 

študentov našej školy zvýhodnené 

skupinové lyžovanie, snoubording. 

Žiaci majú možnosť športovať , 

mnohí to využívajú i na zdokonaľo-

vanie v zimných športoch 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti koordinátora v období prerušeného vyučovania z dôvodu preven-

tívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Plán práce koordinátora športových súťaží bol splnený do okamihu vypuknutia pandémie 

COVID - 19. Všetky športové súťaže sa zrušili do odvolania aj tie, ktoré sme mali rozohrané. Bola 

veľká škoda, že sme sa nemohli zúčastniť florbalovej súťaže žiakov základných škôl, kde sa črtal 

veľký potenciál úspechov. Nič nie je stratené, pretože všetci chlapci môžu ešte na budúci rok hrať 

v tejto kategórii. Ak sa niečo nepodarilo uskutočniť, bolo to len pre veľké množstvo akcií, ktoré sa 

pre žiakov organizovali v spolupráci s Centrom voľného času v Čadci.   
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Školský internát 

V školskom roku 2019/2020 bolo do školského internátu prijatých 104 žiakov a vytvorili 

sme štyri výchovné skupiny. Počas školského roka  2019/2020 sa tieto počty žiakov  neustále meni-

li.            

Plán práce sa plnil priebežne, počas celého školského obdobia. Úlohy výchovno-vzdelávacej 

činnosti, termínované mesačné úlohy a MZ nadväzovali na úlohy školy a POP. V metodickom 

združení vychovávateľov pracovali všetky vychovávateľky. V týždenných ponukách výchovno-

vzdelávacích činností sa nám prelínali aj realizované aktivity pri práci so žiakmi, kde v centre po-

zornosti bol žiak a jeho všestranný rozvoj.  Pri napĺňaní rozmanitých činností, zameraných, napr. na 

čitateľskú, finančnú gramotnosť, zdravý životný štýl, ľudské práva sme pracovali na základe holis-

tického prístupu v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov. Plán práce sme plnili priebežne, až 

pokiaľ neprepukla od 12.03.2020 pandémia COVID-19.   

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Vitajte prváci- zo-

známenie sa 

s prostredím 

03.09.2019 
Bc. Anna Smolková 

-všetci žiaci 1.roč. 

Privítanie prvákov, zoznámenie sa 

s prostredím ŠI. 

Separovanie- plog-

ging 
10.10.2019 

Bc. Anna Smolková, 

všetci prítomní žiaci 

1. roč. 

Prednáška o tom, že aj separovať sa 

dá športom. 

Volejbalový turnaj 
17.09.2019- 

Telocvičňa 

Ing. Júlia Brázdilová 

žiaci zo všetkých VS 

 

Zvyšovať pohybovú výkonnosť 

a zdatnosť  u žiakov , aktívne sa za-

pájať do spoločnej akcie. 

Filmové večery 24.09.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Adrián Agostinetto – 

3. roč. Martin Šim-

ko-5.roč. 

Práca s internetom, didaktickými 

pomôckami, prehlbovanie poznatkov 

z literárnej klasiky. 

Úprava násteniek, 

jesenná výzdoba 

priestorov 

01.10.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Vanesa Mikolajčí-

ková -5.roč., , Mária 

Korbášová – 3. roč. 

Rozvoj manuálnej zručnosti, zútul-

nenie priestorov školského internátu, 

nápady žiakov k jesennej výzdobe 

priestorov a estetického cítenia. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Požiarna ochrana 02.10.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

–všetci prítomní 

žiaci všetkých roč. 

Prednáška s odborníčkou –základné 

informácie požiarnej ochrany a o 

vzniknutých požiaroch. 

Imatrikulácie no-

vých žiakov 
08.10.2019 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Všetci žiaci 1. roč, + 

žiaci všetkých roč. 

 

Prijímanie nových žiakov do kolek-

tívu internátu. Predstavovanie sa, 

rôzne zábavné súťaže, scénky, hry, 

zábava. 

Mesiac úcty 

k starším spoluob-

čanom 

22.10.2019 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Tímea Zigová 1. roč. 

Rebeka Jasenovcová 

2.roč. 

Rozhovory o pomoci a úcte k starším 

ľuďom. 

Vedieť prejavovať úctu k rodičom, 

starším ľuďom. 

Úcta k starším spo-

luobčanom 
23.10.2019 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Mária Pavlíková 4. 

roč. 

Vanesa Várošová 

5.roč. 

Pochopiť význam tolerantného sprá-

vania sa voči starším ľuďom, spolu-

patričnosť a úcta k starším. 

Čarodejnícky večer 23.10.2019 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Silvia Oravcová, 

Simona Gancarčíko-

vá-4.roč. 

Maroš Ďatko -5.roč. 

Adriána Juríčková-1. 

roč. 

Tvorba masiek, spoločná zábava 

a predvádzanie masiek spojená 

s diskotékou.  

Kreatívna činnosť žiakov 

v manuálnych i myšlienkových čin-

nostiach, spolupráca, zábava. 

Medzinárodný deň 

školských knižníc. 

Učenie sa žiakov vo 

dvojiciach 

24.10.2019 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

žiaci zo všetkých VS 

Prehlbovať kladný vzťah žiakov ku 

knihe a literatúre. Vzájomná motivá-

cia pri čítaní kníh, rozvoj slovnej 

zásoby. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Beseda 

s psychológom- 

týranie 

28.10.2019 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Samuel Táborský-

3.roč. 

 

Upriamenie pozornosti na dodržia-

vanie ľudských práv a kultúrneho  

presadzovania sa. 

Vojna, mier, ľudské 

právo 
04.11.2019 

Ing. Júlia Brázdilová 

Pavlíková Mária, 

Silvia Oravcová 

4.roč. 

Pochopiť hodnotu človeka ako ľud-

ského jedinca a rozvoj medziľud-

ských vzťahov. 

Farebný týždeň 
04.11-

07.11.2019 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Angelika Gardoňo-

vá, Lukáš Benkei – 

2. roč. 

 

Spoznávanie princípov zdravého 

životného štýlu, vlastnou aktivitou. 

Zdravé nátierky 06.11.2019 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Ivana Murínová, 

Nikola Tylková – 3. 

roč. 

Rozvíjať pracovné kompetencie za-

merané na zdravie človeka. Preveriť 

zručnosti a kreativitu súťažiacich, 

vlastná práca, naučiť sa zniesť pre-

hru.   

Milujem Slovensko 12.11. 2019 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Dušan Kolenčík, 

Lukáš Benkei – 2. 

roč. 

Súťaživosť, kooperácia, spoznávanie 

tradícií, kultúrnych pamiatok na Slo-

vensku. 

Diskotéka ku Dňu 

študentstva 
14.11.2019 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Ba-

zelidesová 

všetci prítomní žiaci 

všetkých roč. 

Uvedomenie si významu slobody 

a dodržiavania ľudských práv 

a základných slobôd. Samostatnosť 

pri príprave občerstvenia, zabezpe-

čenie hudby a zábavy. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Lampióny šťastia 25.11.2019 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová žiaci všetkých 

VS. 

Vanesa Brontvajová-

4.roč.,  Vanesa Mi-

kolajčíková 5.roč. 

Vypúšťanie lampiónov šťastia spolu 

s tajným snom a prianím žiakov Ak-

tívne sa zapájanie do spoločnej ak-

cie.  

Deň otvorených 

dverí 
29.11.2019 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Lukáš Kvak 3.roč. 

Základné informácie 

o ŠI, spoznávanie priestorov ŠI. 

Vianočná výzdoba 

ŠI 
02.12.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová PhDr. Zdenka 

Straková 

Anna Michálková -

3.roč. Rebeka Ku-

kučková 5.roč. 

Rozvoj kreativity, navodenie vianoč-

nej atmosféry, psychohygiena. 

Spoznaj mince a 

bankovky 
03.12.2019 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Martin Šimko 5. roč. 

Vanesa Várošová 

5.roč. 

Debata o financovaní, založení si 

sporiacich účtov, vedieť správne 

s financiami narábať. 

Mikulášske darčeky 05.12.2019 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

všetci prítomní žiaci 

všetkých roč. 

Posilnenie hrdosti ku kultúre 

a zvykom na Slovensku, rozsvietenie 

vianočného stromčeka- hry, piesne, 

zábava, rozdávanie darčekov. 

Zdobenie medovní-

kov 
11.12.2019 

Bc. Anna Smolková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Simona Gancarčíko-

vá Kristína Bulan-

dová 4.roč. 

Rozvoj manuálnych schopností žia-

čok, zapojenie fantázie pri zdobení, 

práca žiakov v skupine, trendy zdo-

benia. 

Tradície žiackych 

regiónov- kapustni-

ca, šalát.. 

16.12.2019 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

všetci žiaci 1a2VS 

Prezentácia vianočných zvykov 

z Považia a Oravy. Navodenie via-

nočnej atmosféry, upevnenie vzťa-

hov v skupine. 

Tradície žiackych 

regiónov- kapustni-

ca, šalát.. 

17.12.2019 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Zuzana Mikulová 

3.roč., 

Maroš Ďatko-5.roč. 

Príprava vianočného posedenia, zvy-

ky, obyčaje. Voľná diskusia žiakov 

o tom, ako trávia vianočné sviatky. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Novoročné predsa-

vzatia 
08.01.2020 

Bc. Anna Smolková 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Timea Vrábľová 1. 

roč., 

 

Posedenie s prezentáciou novoroč-

ných predsavzatí žiakov. Vedieť si  

stanoviť osobné ciele. 

Novoročné predsa-

vzatia 
09.01.2020 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Kristína Kobolková 

3.roč., 

Anna Mária Dávidí-

ková 5.roč. 

Voľná diskusia o tom, aké novoročné 

predsavzatia si dali žiaci na rok 

2020. Vedieť si povedať svoje osob-

né predsavzatia pred kolektívom. 

Intrakoviny 15.01.2020 

Bc. Anna Smolková, 

Ing. Júlia Brázdilová 

Vladimír Mušák 

1.roč., 

Lukáš Kvak 3. Roč. 

Zábavné súťaženie pri rôznych spo-

ločenských hrách. Zabaviť sa pri 

spoločenských hrách, spoločná akti-

vita zameraná na vzájomnú spolu-

prácu žiakov. 

Deň zdravia-

namiešaj si smothie 
20.01.2020 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Angelika Gardoňo-

vá, Rebeka Jasenov-

cová – 2. roč. 

Vzbudiť záujem o dodržiavanie zá-

sad zdravej výživy a ochranu život-

ného prostredia. Praktická činnosť 

žiakov. 

Novoročný koncert 23.01.2020 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Dominika Súkenní-

ková, Michaela 

Capková-5.roč. 

Predstavovanie hudobných talentov  

žiakov školy, internátu,  zábava, po-

bavenie. 

Beseda s gynekolo-

gičkou 
27.01.2020 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ivana Murínová, 

Barbora Šusteková-

3.roč. 

Uvedomiť si zodpovednosť za svoje 

zdravie a vedieť si naplánovať rodi-

čovstvo. 

Súťaživé 

hry/Skoky vo vre-

ciach, beh po scho-

doch, skoky na švi-

hadle.../ 

28.01.2020 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Matúš Piaček 1.roč., 

Romana Olbertová, 

3.roč. 

Veronika Živčicová-

5.roč. 

Poznať úroveň vlastnej pohybovej 

výkonnosti. Podpora aktívneho rela-

xu cvičením a pohybom, – realizácia 

rôznych športových súťaží. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Plesové prestieranie 11.02.2020 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, 

Michaela Brňáko-

vá,3. roč 

Rozvíjať tvorivé schopnosti 

a zručnosti s dôrazom  

na autonómiu žiaka. 

Plesové prestieranie 12.02.2020 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Vanesa Várošová- 

5.roč., 

Terézia Sivčáková 

3.roč. 

Kreativita žiakov a osvojovanie si 

nových zručností a vedomosti ohľa-

dom etikety stolovania. 

Valentínske posede-

nie 
13.02.2020 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková 

Ing. Júlia Brázdilová 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

všetci prítomní žiaci 

všetkých roč. 

Vlastná práca pri prestieraní 

a výzdobe, ako aj pri príprave občer-

stvenia. Tanec, hry, hudba zábava 

žiakov. 

Najlepší krížovkár 

 
18.02.2020 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Dušan Konenčík-

2.roč., Lukáš Kvak – 

3.roč. 

 

Súťaž s pocitom napätia a vyriešenia 

hlavolamov, pocit úspešného krížov-

kára. 

Týždeň zdravej vý-

živy 

17.02. – 

21.02.2020 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, Vladimír Mu-

šák – 1.roč., 

Angelika Gardoňo-

vá- 

2.roč., 

Lukáš Kvak – 3.roč., 

Kristína  Bulandová- 

4.roč., 

Simona Kurňavková 

-5.roč. 

Posilnenie imunity, vedieť  

si vypracovať a dodržiavať princípy 

zdravého životného štýlu. 

Minimálny odpad 

 
20.02.2020 

Bc. Anna Smolková, 

Vladimír Mušák 

1.roč., Matúš Piaček 

1. roč. 

Beseda o tvorení minimálneho odpa-

du v domácnosti. Audiovizuálna 

ukážka. 

Jarná výzdoba prie-

storov 
03.03.2020 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, Mgr. Dana 

Bazelidesová, An-

drea Turzová - 2. 

roč.,Rebeka Kukuč-

ková-5.roč. 

Rozvíjať manuálne zručnosti, práca 

s rôznym materiálom, estetizácia 

prostredia. 
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názov aktivity, ex-

kurzie, projektu 

dátum, mies-

to realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Beseda so psycho-

logičkou: Ako 

zvládnuť maturity? 

05.03.2020 

ŠI 

Ing. Júlia Brázdilo-

vá, Simona Gancar-

číková Mária Pavlí-

ková 4.roč. 

Porozprávali sme sa o tom, ako 

zvládnuť učenie sa, ako si urobiť 

správny time-manažment, a ako naj-

lepšie zvládnuť maturitu. 

Posedenie pri najob-

ľúbenejšej knihe v 

knižnici 

09.03.2020 

Bc. Anna Smolková, 

PhDr. Zdenka Stra-

ková, Kristína Hlú-

biková, Angelika 

Gardoňová – 2.roč. 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti, tak 

aby sa literatúra stala samozrejmou 

súčasťou života, mladého človeka. 

Posedenie pri najob-

ľúbenejšej knihe v 

knižnici 

10.03.2020 

Ing. Júlia Brázdilo-

vá, 

Mgr. Dana Bazelide-

sová 

Margaréta Pienčá-

ková Nina Šujanová 

4.roč., 

 

Formovať kladný vzťah žiakov ku 

knihe a literatúre. 

 

Vyhodnotenie pracovnej činnosti školského internátu v období prerušeného vyučovania z dôvodu 

preventívnych opatrení voči šíreniu COVID-19 

Počas prerušeného vyučovania došlo aj k prerušeniu niektorých plánovaných činností, ktoré 

sme nemohli zrealizovať. Budeme sa snažiť zaradiť ich do plánu na začiatku školského roka 

2020/2021 (napr. beseda, vedomostná súťaž...)   

 

      

Iné  

Rôznorodé aktivity školy za uplynulý školský rok boli prezentované v 19. 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 pre svojich žiakov rúška s logom školy. 

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

vo výchovnej, vzdelávacej aj ekonomickej oblasti. 
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 b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b vyhlášky) 

 

Gymnázium – 4-ročné štúdium 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 3 70 0 3 77 0 

II. 3 68 0 3 68 0 

III 3 55 0 3 55 0 

IV. 3 83 0 0 0 0 

Spolu 12 276 0 9 200 0 

 

 

Gymnázium – 5-ročné bilingválne štúdium 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 2 60 0 2 59 0 

II. 2 53 0 2 52 0 

III 2 54 0 2 54 0 

IV. 2 57 0 2 55 0 

V. 2 58 0 0 0 0 

Spolu 10 282 0 8 220 0 
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Gymnázium – 8 ročné štúdium 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 1 30 0 1 31 0 

II. 1 26 0 1 26 0 

III 1 20 0 1 20 0 

IV 1 18 0 1 20 0 

V. 1 26 0 1 26 0 

VI. 1 16 0 1 16 0 

VII. 1 14 0 1 14 0 

VIII. 1 17 0 0 0 0 

Spolu 8 167 0 7 153 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 38 37 37 30 0 

I. ročníka  4G 123 0 123 60 0 

I. ročníka 

slov.-ang. bi-

ling. sekcie 

160 0 160 56 0 
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 Prijímacie konanie prebiehalo podľa kritérií prijímacích skúšok a Rozhodnutia ministra 

školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. 

 

 

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 2019/2020: 

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 administratívnej a ústnej forme internej časti maturitnej skúšky 

Z dôvodu mimoriadnej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19 bola EČ a PFIČ zrušená, Ústnu 

formu maturitnej skúšky konali žiaci administratívne. Žiaci nespokojní s administratívnou známkou 

a žiaci, ktorí mali zvolenú dobrovoľnú maturitnú skúšku, konali túto formu maturitnej skúšky 

v klasickej podobe. 

Predmet 

Počet žiakov 

prihlásených na MS  

 

Z toho: počet žiakov, 

ktorí konali externú 

časť MS 

Počet prihlásených žiakov na MS: 213  

slovenský jazyk a literatúra 155  

anglický jazyk C1 55  

anglický jazyk B2 99  

francúzsky jazyk B2 10  

nemecký jazyk B2 10  

ruský jazyk B2 7  

matematika 47  

 

Prehľad o ústnej forme MS (dobrovoľná MS a žiaci nespokojní s administratívnou 

známkou) 
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Ústnu formu MS v riadnom termíne konali:   12 

                                                                nekonali :  0  

PREDMET PRIEMER 

anglický jazyk C1 1,50 

francúzsky jazyk 1,17 

fyzika 1,50 

nemecký jazyk 1,00 

ruský jazyk 1,00 

 

Predmety v povinnej MS (administratívna forma MS): 

 

PREDMET PRIEMER 

anglický jazyk B2 1,57 

anglický jazyk C1 1,49 

biológia 1,20 

biológia v ANJ 1,19 

dejepis 1,63 

dejepis v ANJ 1,64 

francúzsky jazyk 1,44 

fyzika 1,71 

geografia 1,50 

geografia v ANJ 1,00 

chémia 1,18 

chémia v ANJ 1,30 

informatika 1,00 

informatika v ANJ 1,00 

matematika 1,67 

matematika v ANJ 1,68 

nemecký jazyk 1,00 

ruský jazyk 1,33 

občianska náuka 1,32 

slovenský jazyk a literatúra 1,49 

umenie a kultúra 1,00 

Priemerný prospech  povinných predmetov administratívnej a ústnej forme internej  

časti maturitnej skúšky: 1,35 

Priemerný prospech  dobrovoľných predmetov ústnej formy maturitnej skúšky : 1,17 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2019/2020    (§2 ods.1 písm. f vyhlášky) 

Gymnázium 

 

 

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 70 
zamestnanci školského 

internátu 
7 

Z toho PZ 55 Z toho PZ 4 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 55 - kvalifikovaní 4 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ 15 Z toho NZ 2 

Z počtu NZ  Z počtu NZ 0 

- upratovačky 8 - upratovačky 2 

- údržbár 2 - pomocná vychovávateľka 1 

- školník-údržbár 1 Školská  jedáleň  

- THP 4 zamestnanci -spolu 10 

Spolu počet zamestnancov  

SŠ + ŠI + ŠJ 
87 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
59 

 

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

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia – Príloha 3  

 

Trieda Študijný odbor, zameranie Učebný plán 

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  2015-7846/10840:1-10B0 

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  2015-7846/10840:1-10B0 

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

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

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

Oktáva A 7902 J  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 2015-7846/10840:1-10B0 
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g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Fyzika 1 

Telesná a športová výchova 1 

Umenie a kultúra 5 

Hudobná výchova 1 

Výtvarná výchova 1 

 

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

361/2019 Z.Z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji) v školskom roku 2019/2020 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Počet 

vzdelávaní 

Priebeh vzdelávania/ počet 

ukončené pokračujúce 

Adaptačné vzdelávanie 3 3 3 - 

Aktualizačné vzdelávanie - - - - 

Inovačné vzdelávanie 1 1 1 - 

Špecializačné vzdelávanie - - - - 

Funkčné vzdelávanie 1 1 - 1 

Funkčné vzdelávanie inovač-

né 
2 2 2 - 

Kvalifikačné vzdelávanie 

(rozširujúce) 
3 3 - 3 

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 školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola za-

pojila 

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

a zamestnanosti v Čadci 

Deň otvorených dverí pre 8-ročné štúdium 
Akadémia & Vapac – prezentácia možností 

štúdia na vysokých školách 

Deň otvorených dverí pre bilingválne štúdium Svetový deň životného prostredia 

Krajské kolo olympiády ANJ 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a 

ohrozovaniu s drogami 

Študentský ples - Galavečer Kampaň „Červené stužky“ 

Imatrikulácia pre prvákov Deň narcisov 

Halloween Party na školskom internáte Biela pastelka 
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola za-

pojila 

Stužkové slávnosti 

Okresné a krajské kolá vedomostných 

a športových súťaží organizované CVČ 

v Čadci a v Žiline, SOČ 

Mikulášska nádielka Európsky týždeň boja proti rakovine 

Mikulášska akcia v ústave sociálnych služieb 

v Oščadnici 
Svetový deň zdravia 

Vianočné trhy Týždeň duševného zdravia 

Christmas Party 
Svetový deň bez tabaku – kampaň Stop fajče-

niu 

Valentínsky predaj koláčov  

Besedy, prednášky odborníkov z iných inšti-

túcií (Kysucká Knižnica, Kysucké múzeum, 

Kysucká galéria, Dom kultúry, Osvetové stre-

disko, CVČ, Matica slovenská v Martine, 

Okresný súd a pod.) 

Valentínska pošta Medzinárodný deň školských knižníc 

Deň študentov  Týždeň vedy a techniky 

Cyklotour Gymo 2019 Krajský študentský parlament 

Koncerty školského speváckeho krúžku „Ra-

dosť“ 
Regionálny parlament Kysuce 

Ekohliadky Medzinárodný týždeň bezpečnosti na cestách 

Tematické exkurzie 
Filmové festivaly Etnofilm,  Palárikova Ra-

ková – laická porota študentov 

Účelové cvičenia Ideálny zamestnávateľ 

Lyžiarske kurzy 

Informačný deň pre mladých – dobrovoľníc-

tvo: 

workshop s dobrovoľníkmi - KERIC 

Vydávanie študentského časopisu GONG Adopcia srdca 

Poobedie s knihou a hudbou Študentská  kvapka krvi 

Zber odpadkov v okolí školy Valentínska kvapka krvi  

Vianočný volejbalový turnaj Deň Zeme – pomôž svojmu mestu 

Lampióny šťastia na školskom internáte Prezentácia univerzít zo SR a ČR 

Krúžková činnosť PZ Čadca – polícia a jej činnosť  

Profesionálna orientácia žiakov 2. a 3. ročníka 

– pomoc pri výbere voliteľných predmetov 
Kráľovstvo kysuckých vedomostí a zručností 

Geografia na Gymnáziu J.M.Hurbana (facebo-

oková stránka) 
Zber papiera 

www.gymcadca.eu – administrácia vlastnej 

webovej stránky školy 
Zber použitých batérií 

e- triedna kniha 
Medzinárodný deň ľudských práv (besedy, 

filmové dokumenty, výchovné koncerty) 

Exteriérové vyučovanie 
Interpersonálne vzťahy, prevencia šikanova-

nia 

Marec – mesiac knihy 
Besedy s zamerané na protidrogovú proble-

matiku 

http://www.gymcadca.eu/
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Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola za-

pojila 

 Európsky deň jazykov 

 Medzinárodný deň Downovho syndrómu 

 Literárne súťaže - Hviezdoslavov Kubín 

 Kysucký mikrofón 

 Výtvarné súťaže 

 
Spolupráca s mimovládnou organizáciou Ná-

ruč 

 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 2019/2020 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) 

Slovenský jazyk a literatúra 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Hviezdoslavov Kubín/ 

II. kat 
1. miesto  Mišún Peter Pr.A 

Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2A 
1. miesto Kolenová Tatiana II.E 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2B 
2. miesto Laš Peter Ok.A 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2C2 
1. miesto Janíková Eva Ok. A 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 1A 
3. miesto Pačutová Karolína Se A 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2A 
1. miesto Makuch Tomáš Sx A 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2B 
1. miesto Drahňák Gabriel IV.G 
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Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda v nemeckom 

jazyku/ 2B 
2. miesto Stoláriková Terézia V. F 

Olympiáda vo francúz-

skom jazyku /2A 
1. miesto Švancárová Vanessa III.F 

Olympiáda vo francúz-

skom jazyku /2B 
1. miesto Várošová Vanesa V.F 

Dejepisná olympiá-

da/ZŠ – kat. E 
3. miesto Markech Pavol Se A 

Geografická olympiá-

da/SŠ – kat. Z 
1. miesto 

Švarcová Miriam 

Holjenka Adrián 

Števík Štefan Henri 

Kv.A 

IV.C 

II.G 

 

 

SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Chémia  1. miesto 
Anna Mária Davidíková 

Martin Šimko 
V.G 

Životné prostredie 1. miesto Tomáš Hovořák V.F 

Informatika 1. miesto 

Marián Ligocký 

Monika Smolková 

Tomáš Trlíček 

V.G 

Teória kultúry, umenie 1. miesto Nataša Lušňáková V.F 

Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Okresné kolo 

v cezpoľnom 

behu 

SŠ 

2.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

Kubošná Simona 

Marjaková Nikola 

Pytel Tomáš 

Kováčik Marek 

I.G 

I.F 

III.G 

I.C 

Bedminton SŠ 1. miesto 
Pončka Marek 

Šulek Patrik 

IV.E 

IV.E 

Futsal SŠ 1.miesto 

Budoš Oliver 

Dudiak Adam 

Kubla Viliam 

Petrek Juraj 

Jati Jakub 

Mokáň Matúš 

Pavlík Martin 

Putyra Richard 

Talapka Timotej 

Teplan Juraj 

Teplan Marek 

Sx A 

III.C 

III.C 

III.C 

I.E 

IV.C 

IV.G 

Ok.A 

II.E 

II.D 

II.D 
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Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Florbal SŠ 1.miesto 

Čečotka Adam 

Gajdičiar Jakub 

Kontrík Dominik 

Kotula Ján 

Viležinský Max 

Mokáň Matúš 

Putyra Richard 

Stráňava Stanislav 

Špilák Martin 

Šulek Patrik 

Švancár Tobiáš 

Drahňák Miroslav 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

IV.C 

Ok.A 

Ok.A 

Ok.A 

IV.E 

II.D 

II.E 

Stolný tenis 
SŠ -

chlapci 
1.miesto 

Čečotka Viktor 

Kolenčík Dušan 

Slávik Samuel 

Ok.A 

II.G 

IV.G 

Stolný tenis 
SŠ-

dievčatá 
1.miesto 

Adamcová Michaela 

Delinčáková Lívia 

Pinková Kristína 

Lysková Simona 

IV.D 

III.D 

V.G 

III.D 

Rope Skipping SŠ-chlapci 
1. miesto 

2. miesto 

Teplan Marek 

Teplan Juraj 

II.D 

II.D 

Rope Skipping 
SŠ-

dievčatá 
2. miesto 

Bohdaňová Klára II.D 

Futbalové žong-

lovanie 
SŠ-chlapci 2. miesto 

Teplan Juraj II.D 

Futbalové žong-

lovanie 

SŠ-

dievčatá 
1. miesto 

Bednárová Klára II.D 

Futsal 
SŠ-

dievčatá 
2. miesto 

Škorvánková Veronika 

Gerátová Sára 

Bednárová Klára 

Potočárová Izabela 

Drahňáková Vanesa 

Zajacová Karin 

Holáková Dagmar 

Margušová Tamara 

Kukučková Natália 

Koristová Aneta 

Dedičová Nikola 

IV.D 

IV.C 

II.D 

I.C 

I.E 

I.D 

I.D 

I.D 

I.D 

I.D 

I.D 

Vianočné pláva-

nie 
ZŠ-chlapci 

1. miesto-50m kraul 

2. miesto-50m prsia 

Fonš Martin 

 

Kr.A 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

99 

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Vianočné pláva-

nie 
SŠ-chlapci 

1. miesto-50m kraul 

2. miesto-50m prsia 

1. miesto-50m kraul 

1. miesto-50m prsia 

2. miesto-50m kraul 

1. miesto-50m prsia 

3. miesto-50m kraul 

3. miesto-50m prsia 

Serafín Juraj 

 

Pytel Tomáš 

 

Kováčik Marek 

 

Tomala Adam 

Kv.A 

 

III.G 

 

I.C 

 

III.E 

Vianočné pláva-

nie 

ZŠ-

dievčatá 
1. miesto-50m prsia 

Vanáková Nataša 

 

Pr.A 

Vianočné pláva-

nie 

SŠ-

dievčatá 

1. miesto-50m kraul 

1. miesto-50m prsia 

Marjaková Nikola 

 

I.F 

Basketbal SŠ-chlapci 1.miesto 

Budoš Oliver 

Špita Filip 

Gabriš Fedor 

Ďurmek Dominik 

Drahňák Miroslav 

Jonek Benjamín 

Kulla Miloslav 

Ľaš Michal 

Šeliga Milan 

Vakula Šimon 

Pončka Marek 

Stráňava Stanislav 

Sx.A 

Sx.A 

Sx.A 

Sx.A 

II.E 

III.G 

III.G 

III.C 

II.F 

IV.E 

IV.E 

Ok.A 

Basketbal 
SŠ-

dievčatá 
1.miesto 

Bednárová Klára 

Bohdaňová Klára 

Brezinová Klaudia 

Brezinová Soňa 

Kmínková Natália 

Hrtúsová Sofia 

Masariková Mária 

Kašubová Karolína 

Strýčková Margaréta 

Števulová Ivana 

Ošlejšková Katarína 

Kubošná Simona 

II.D 

II.D 

II.C 

II.C 

II.C 

III.E 

III.E 

II.F 

II.F 

II.F 

II.G 

I.G 

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

Informatika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Zenit v programovaní/ 

Grafik 
1. miesto Trlíček Tomáš V.G 
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Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda 

v anglickom jazyku/ 2A 
1. miesto Kolenová Tatiana II. E 

Olympiáda 

v anglickom jazyku/ 

2C1 

6. miesto Šplhák Matej IV.G 

Olympiáda 

v nemeckom jazyku/ 

2A 

2. miesto Makuch Tomáš Sx A 

Olympiáda 

v nemeckom jazyku/ 

1C 

1. miesto Wandelt Viktoria Isabella Te A 

Biologická olympiá-

da/kat.B 
1. miesto Jarabica Jakub II.E 

Biologická olympiá-

da/kat.A 
1. miesto Potočárová Arianna IV.E 

SOČ 

Predmet / odbor Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Chémia  1. miesto 
Anna Mária Davidíková 

Martin Šimko 
V.G 

Životné prostredie 1. miesto Tomáš Hovořák V.F 

Informatika 3. miesto 

Marián Ligocký 

Monika Smolková 

Tomáš Trlíček 

V.G 

Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Aerobik SŠ Postup M - SR 

Postup M - SR 

Postup M - SR 

Postup M - SR 

Hrčková Klaudia 

Masaryková Aneta 

Minarčíková Linda 

Pytel Milan 

IV.C 

III.C 

III.F 

IV.C 

Majstrovstvá 

žiakov stredných 

škôl v lyžovaní 

Mladší 

dorast – 

obrovský 

slalom 

3. miesto Poláček Matej I.D 
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CELOSLOVENSKÉ  SÚŤAŽE (ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ) 

SOČ 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Chémia  1. miesto 
Anna Mária Davidíková 

Martin Šimko 
V.G 

Životné prostredie 3. miesto Tomáš Hovořák V.F 

Predmetové olympiády 

Predmet / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Biologická olympiá-

da/kat.B 
2. miesto Jarabica Jakub II. E 

Biologická olympiá-

da/kat.A 
2. miesto Potočárová Arianna IV.E 

Informatika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Zenit v programovaní/ 

Grafik 
2. miesto Tomáš Trlíček V.G 

Občianska náuka 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Sofia – esejistická sú-

ťaž 

1. miesto 

3. miesto 

Homolová Henrieta 

Zajac Šimon 

IV.G 

IV.E 

Športové súťaže  

Názov súťaže Kategória Umiestnenie Zúčastnený žiak  Trieda 

Stupava Flor-

bal Cup 2019 
B 2003 2. miesto 

Viležinský Max 

Kotula Ján 

Slivka Samuel 

Serafín Juraj 

Gajdičiar Jakub 

Čečotka Adam 

Malík Pavol 

Tománek Marek 

Kontrík Dominik 

Zborovančík Samuel 

Hamran Martin 

Švancár Tobiáš 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

Kv.A 

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

 

V školskom roku 2019/2020 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 zapájať 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.Miroslav 

Truchlik,  

Ing.EvaKörmendyová, 

PhD., 

Mgr. Jana Gabrišová, 

Mgr. Zuzana Gjablová 

Mgr. Júlia Mojáková, 

Mgr. Lukáš Jurga, 

PaedDr.Zuzana Sujo-

vá, Mgr. Ľudovít Bo-

hinský 

Medzinárodný deň 

školských knižníc: 

„Inšpirujúci žiaci, tvo-

rivá myseľ: 145. výro-

čie narodenia Jozefa 

Gregora Tajovského“ 

Cieľom tohto projektu bolo zaujímavou 

a zábavnou formou podporiť u žiakov 

dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu 

a k navštevovaniu školských knižníc. 

PaedDr. Zuzana Sujo-

vá, žiaci Sp.A 

Záložka do knihy spája 

školy 

Celoslovenský projekt zameraný na 

tvorbu a výmenu záložiek medzi žiakmi  

nášho gymnázia a žiakmi Gymnázia 

Topoľčany. V tomto školskom roku 

Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave vyhlásila tému – Osobnosti, 

ktoré sa zaslúžili o demokraciu 

vybraní žiaci našej 

školy, PaedDr. Zuzana 

Straková, Mgr. Eva 

Kubalová 

 

 

 

 



 

 

 

 

103 

Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

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 

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 osem-

ročnej formy štúdia. 

 žiaci a učitelia školy 

podľa záujmu, Mgr. 

Gabriela Chalupková, 

PaedDr. Zuzana Sujo-

vá, Mgr. Júlia Mojá-

ková, 

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 

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 

Komparo 

Cvičné testovanie pre Kr.A, do ktorého 

sa škola zapojila v rámci zefektívnenia 

prípravy našich žiakov na T9. 

Kr.A,  Mgr. Ivana 

Zemiaková 

PISA 

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky 

vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu 

práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov 

z hľadiska teórie celoživotného vzdelá-

vania sa) a sústreďuje sa na žiakov 

v posledných rokoch povinnej škol-

skej dochádzky. 

Mgr. Ivana Zemiako-

vá, vybraní žiaci 1. 

ročníkov 

Elektronická triedna 

kniha 

Realizácia elektronickej triednej knihy 

ako plnohodnotnej náhrady za tlačenú 

verziu – pokračovanie v projekte. 

celá škola 

Google Apps for Edu-

cation 

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 

Červené stužky 
Zapojenie sa do aktivít na pomoc cho-

rým 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 

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 

Škola bez nenávisti 

Národný program zameraný na podporu 

prevencie šikanovania, kyberšikanova-

nia a nenávistných prejavov realizovaný 

IUVENTOU. 

Mgr. Beáta Chmuro-

vá, Mgr. Gabriela 

Chalupková, Mgr. 

Micahala Patyková 

FinQ 

Overovanie pilotného projektu – inova-

tívneho programu finančného vzdeláva-

nia zameraného na zlepšenie finančnej 

kultúry žiakov v gescii Nadácie Sloven-

skej sporiteľni. 

Mgr. Jana Nečedová, 

vybraní učitelia 

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, 

vybraní žiaci 

Implementácia virtuál-

nej vzdelávacej apliká-

cie a knižnice Corinth 

Projekt zameraný na overenie možností 

využitia aplikácie a knižnice Corinth vo 

vyučovacom procese. 

Mgr. Ivana Zemiako-

vá 

triedy a vyučujúci 

podľa záujmu 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Digitálna škola 

Celoslovenská súťaž pod záštitou ČSOB 

nadácie, účelom súťaže Digitálna škola 

v rámci projektu Digitálna inteligencia 

je edukovať ľudí o bezpečnosti financií 

v digitálnom prostredí.   

Mgr. Ivana Zemiako-

vá 

PK informatiky 

AMAVET – festival 

vedy a techniky 

FVAT je celoštátnou súťažnou prehliad-

kou vedecko-technických projektov žia-

kov základných a stredných škôl, ktorí 

prezentujú svoju bádateľskú činnosť 

pomocou panelovej prezentácie. 

 

Ing. Eva Kormendyo-

vá 

Vanesa Prengelová a 

Margareta Klimeková,  

V.F 

English Go 

Zapojenie učiteľov našej školy do pro-

jektu zameraného na inovatívne učenie 

anglického jazyka – pokračovanie v 

projekte 

MPC, MŠVVaŠ, vy-

braní vyučujúci ANJ 

Sadovo 
Projekt je zameraný na pestovanie sta-

rých odrôd jabloní a hrušiek 
Ing. Anna Sekáčová 

Záhrada, ktorá učí 

Projekt prírodnej školskej záhrady, ktorá 

slúži na výučbu, rozvíjanie medzipred-

metových vzťahov a zdokonaľovanie 

pestovateľských zručností žiakov  

Ing. Anna Sekáčová 

Triedim, triediš, trie-

dime 
Projekt triedenia odpadu na školách Ing. Anna Sekáčová 

Živá knižnica 

Projekt v spolupráci s Iuventou, ktorého 

cieľom je výchova mládeže k ľudským 

právam 

Mgr. Zuzana Gavla-

sová, III.F,III.G, III.C, 

III. D 

Digitálna inteligencia 

Edukatívny projekt, ktorého cieľom je 

eliminovať riziká v digitálnom finanč-

nom prostredí 

všetci vyučujúci INF 

Webex Enterprise 

Služba Webex Enterprise poskytnutá 

firmou CISCO školám počas prerušenia 

vyučovania 

Ing. Alexander Kubá-

ni, vyučujúci podľa 

záujmu 

 

k) - - 

 

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

 

V školskom roku 2019/2020 uplynulo 37 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-
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rovňa – multifukčné zariadenie pre učiteľov). Areál školy dotvára telovýchovný komplex s veľkou 

športovou telocvičňou, malou športovou telocvičňou, posilňovňou  a pohybovým štúdiom, ako aj 

žiacke šatne, prezliekarne  a sprchy.  Telovýchovný areál školy je prepojený so školskou jedálňou 

s kuchyňou. 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 rastlín aj 

vďaka podpore NO a enviroprojektu. 

 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. V čase 

dištančného vzdelávania prebiehala v škole údržba – oprava podláh, maľovanie znečistených stien 

v učebniach ako aj kompletné omaľovanie všetkých priestorov školskej kuchyne, jedálne a skladov. 

Pri riešení problému s nedostatkom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na inováciu 

a modernizáciu  učebných pomôcok, didaktickej a výpočtovej techniky  škola musí naďalej hľadať 

aj iné alternatívne možnosti ich získavania. A to aj s finančným prispením Neziskovej organizácie 

pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana a prostriedkov Rodičovského združenia  pri škole. Dobrá 

spolupráca a porozumenie zriaďovateľa Okresného úradu v Žiline, riaditeľky Neziskovej organizá-

cie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a Rady rodičov nám umožňuje realizovať aj 

ďalšie plány v dotváraní a udržiavaní školského  areálu a vytváraní tých najvhodnejších podmienok 

pre výchovno-vzdelávací proces.    

 

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

1 písm. m vyhlášky).   

 Príloha 4:  Správa o hospodárení  za predchádzajúci rok 2019. 

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 2019/2020 a jej koncepciou 

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

a v školskom roku 2019/2020 sa nám podarilo: 

o ďalej odstraňovať nedostatky po revíziách, 

o skvalitniť stravovacie podmienky, 

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

Rodičovského združenia  zakúpiť papier, tonery a učebné pomôcky  pre informatiku, te-

lesnú výchovu, anglický jazyk, nemecký jazyk, geografiu a dejepis a podporiť viaceré 

školské aj mimoškolské aktivity žiakov (KOMPARO-testy pre žiakov, protidrogové 

predstavenie, divadelné predstavenie a SOČ) a plastové podložky pre žiakov školy, škol-

ského internátu na odkladanie obuvy do šatníkových skriniek, 

o vysadiť zeleň okolo školského areálu, 

o  pri zhoršenej epidemiologickej situácii boli zakúpené z prostriedkov NO bezkontaktné 

stojany na dezinfekciu a bezkontaktné teplomery. 
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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 – ang-

lickom 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. pre žiakov dochádzajúcich do školy zo vzdialenejších oblastí Slovenska  

 ponúka ubytovanie na školskom internáte (s kapacitou 104 miest) s pripojením  

 na internet  

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

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

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

      locvičniam, posilňovni a pohybovému štúdiu 
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 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 2019/2020 dosiahla úspešnosť prijatia na VŠ 95,30% 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 3 žiaci bilingválnej sekcie sa rozhodli i pre štúdium na vyso-

kých školách v Holandsku alebo v Škótsku.  

 

ÚSPEŠNOSŤ MATURANTOV V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

Počet žiakov v maturitnom ročníku: 158 

Počet prihlásených na VŠ:   149........94,30 % 

Počet prijatých na VŠ:   142........95,30 % 

Počet neprijatých na VŠ:       7.......... 4,70 % 
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II. Ďalšie informácie o škole: 
 

 Školský rok 2019/2020 bol rokom špecifickým vďaka mnohým obmedzeniam, s ktorými 

sme sa stretávali a ktoré sme museli akceptovať. Školským rokom, v ktorom stálo pred vedením 

gymnázia ako aj ostatnými zamestnancami a žiakmi mnoho výziev v oblasti vyučovacieho procesu 

(dištančné vzdelávanie), mimoškolských aktivít i materiálno-technického zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu (dezinfekcia). 

  Napriek tomu máme za sebou celý školský rok – l0 mesiacov tvorivej práce, plný rôznoro-

dých aktivít / na bicykloch sme prekonali desiatky kilometrov ako účastníci Gymocyklotour 2019,  

do svojich radov sme prijali na slávnostnej imatrikulácii začínajúcich prvákov, sledovali ako budúci 

maturanti prekračujú 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 charitatívnych podujatí sme prejavili svoju ľudskosť. 

 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 8-

ročné štúdium,  špecifickej maturitnej skúšky. 

 Podarilo sa nám vymaľovať všetky priestory školskej jedálne s kuchyňou, vymeniť núdzové 

svetlá, opraviť žľaby a zvody na budove bilingválnej sekcie školy, svojpomocne vymaľovať aj ďal-

šie priestory, zrenovovať vnútorné priestory šatníkových skriniek.   

            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 587 vzdelávacích pouka-

zov, 37 krúžkov viedlo 22 pedagógov + 3 externí učitelia (Mgr. Viera Bábelová, Mgr. Dušan Babu-

šík, PhDr. Marcela Makuchová), z toho 16 vyučujúcich pracovalo v jednom, 7 vyučujúcich 

v dvoch, 1 vyučujúci v troch a 1 vyučujúci 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 4 54 

spoločenskovedné 7 118 

prírodovedné 13 201 

počítačové 3 35 

športové 10 179 

spolu 37 587 

  

 

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

knižnica, fotokomora, športový areál...). 
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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 IT akadémia  a INFOVEK – 

otvorená škola.  To, že sú rodičia pevnou súčasťou školského spoločenstva dokazuje aj ich účasť na 

mnohých spoločenských akciách školy (napr. Deň študentov netradične, stužkové slávnosti, novo-

ročný koncert), vrátane športovej oblasti (napr. spoločný volejbalový turnaj rodičov, učiteľov 

a žiakov školy, GYMO cyklotour...). Rodičia ocenili komunikáciu prostredníctvom Edupage -

 elektronickej triednej knihy ako aj dištančné vzdelávanie. Vedenie školy a triedni učitelia jej pro-

stredníctvom priebežne informovali zákonným zástupcov našich žiakov o športových, kultúrnych 

a umeleckých podujatiach našej školy a cez koordinátora prevencie o preventívnych akciách školy 

ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytuje CPPPaP. 

 

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


