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Vyjadrenie rady školy:  
       

 

 

 

Rada školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci odporúča zriaďovateľovi 

Regionálnemu úradu školskej správy v Žiline 

       

 

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

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Gymnázia Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Mgr. Gabriela Chalupková 

     predsedníčka Rady školy  

  pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana  v Čadci 
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Stanovisko zriaďovateľa:  
 

 

 

Regionálny úrad školskej správy v Žiline 

 

 

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

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach Gymnázia Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     podpis zriaďovateľa 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Gymnázia 

Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2021/2022 bola prerokovaná a schválená 

v pedagogickej rade  školy dňa 03.10.2022. 

 

Vypracovali: 

 

Mgr. Ingrid Mikovčáková, riaditeľka školy 

Mgr. Ivana Zemiaková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Jana Nečedová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Beáta Chmurová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Ľubica Serafínová, hospodárka školy 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 435/2020 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len vyhlášky). 

2. Plánu práce Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci na školský rok 2021/2022. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a plánov práce 

koordinátorov za školský rok 2021/2022. 

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

o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

 Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci  

za školský rok 2021/2022 
 

1.  

a) Údaje o škole:  

Názov školy:    Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 

Adresa školy:    02201  Čadca,  17. novembra 1296 

Telefónne číslo:   041/4322330                           

Webové sídlo:   www.gymcadca.sk          E-mailová adresa:   kancelaria@gymcadca.sk          

b) Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Ingrid Mikovčáková riaditeľka školy 

Mgr. Beáta Chmurová 
štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy od 01.02.2021,  

zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické veci  

Mgr. Ivana Zemiaková zástupkyňa riaditeľky školy  

Mgr. Jana Nečedová zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Dana Bazelidesová vedúca  vychovávateľka školského internátu 

Emília Slučiaková vedúca školskej jedálne 

 

c) Členovia Rady školy: 

Meno a priezvisko: Zvolený (delegovaný) zástupca: 

Mgr. Gabriela Chalupková zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy  

Mgr. Mária Hnidková zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy  

Mgr. Ľubica Serafínová zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy 

Ing.  Jana Jarošová zvolený zástupca za rodičov 
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Meno a priezvisko: Zvolený (delegovaný) zástupca: 

Mgr. Lýdia Stehurová zvolený zástupca za rodičov 

MUDr. Alena Potanková zvolený zástupca za rodičov 

Júlia Halušková zvolený zástupca za žiakov 

RNDr. Dana Čuláková, PhD. delegovaný zástupca RÚŠS Žilina 

PhDr. Janka Eldesová delegovaný zástupca RÚŠS Žilina  

Ing. Bartošová Marianna delegovaný zástupca RÚŠS Žilina  

Ing. Polák Ján  delegovaný zástupca RÚŠS Žilina  

 

 

2. Údaje o zriaďovateľovi: 

Názov zriaďovateľa:    Regionálny úrad školskej správy  Žilina 

Sídlo:    01008  Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B 

Telefónne číslo:   041/7335870                      

E-mailová adresa:   dusan.galbavy@minv.sk          

 

 

3.   Informácie o činnosti rady školy a iných poradných orgánoch riaditeľa 

školy 
 

a) Údaje o rade školy: 

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

pedagogicko-organizačným a materiálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Svoje stanovisko vyjadrovala k rozpočtu, k návrhu počtu prijímaných žiakov, k správe 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy, k školskému 

vzdelávaciemu program.  

Zasadnutia v školskom roku 2021/2022 Rady školy  pri Gymnáziu Jozefa Miloslava 

Hurbana v Čadci z dôvodu pandémie prebiehali kombinovane a to online formou, ale aj 

prezenčne. 

Prezenčne prebehlo ustanovujúce zasadnutie Rady školy a to 23.09.2021. 

Hlasovanie per rollam členov rady školy prebiehalo: 

 v dňoch od 07. - 12.10. 2021 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - 

vzdelávacej činnosti 2020/2021. Prijaté uznesenie:  rada školy odporúča schváliť 
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zriaďovateľovi Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti 

2020/2021. 

 V dňoch od  06. - 10.06. 2022 - Vyjadrenie sa k plánu výkonov na školský rok 

2023/24. Prijaté uznesenie: súhlas s uvedeným návrhom. 

 

Nakoľko funkčné obdobie Rady školy sa skončilo, konali sa nové voľby a bola vytvorená 

nová rada. Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, mala ustanovujúce 

zasadnutie 23.09.2021. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. 

o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v 

rámci školy, pri ktorom je zriadená. 

b) Zhodnotenie činnosti predmetových komisií, koordinátorov  a špecialistov v školskom 

roku 2021/2022 

 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 rovnaký 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, NIVAM, 

- rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.   

Predmetové komisie, vedúci predmetových komisií, koordinátori: 

Slovenský jazyk  a literatúra:    Mgr. Eva Kubalová 

Anglický jazyk:     Mgr. Jana Harvaníková 

Anglický jazyk – bilingválna sekcia:   Mgr. Michala Patyková 

Francúzsky jazyk:     Mgr. Danka Kocifajová 

Nemecký jazyk:     Mgr. Martina Kováčiková 

Ruský jazyk:      Mgr. Milada Rypáková 

Dejepis:      Mgr. Gabriela Chalupková 
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Občianska náuka:     Mgr. Zuzana Gavlasová 

Geografia:      Mgr. Lukáš Jurga 

Výchovy (etická, náboženská, výtvarná, 

hudobná, umenie a kultúra):    Mgr. Eva Kubalová 

Matematika:      RNDr. Slávka Králová 

Informatika:       Ing. Alexander Kubáni 

Fyzika:      Mgr. Jana Gabrišová 

Chémia:      Ing. Eva Körmendyová, PhD. 

Biológia:      PaedDr. Anna Zeljenková 

Telesná a športová výchova:    Mgr. Roman Ondruška 

Výchovná poradkyňa:    Mgr. Gabriela Chalupková 

Školský koordinátor pre informatizáciu                                                                                       

a vzdelávanie prostredníctvom IKT:   Ing. Alexander Kubáni                    

Školský koordinátor pre primárnu prevenciu                                                                                                         

drogových závislostí a ďalších sociálno -                                                                                                             

patologických javov:     PaedDr. Anna Zeljenková 

Školský špecialista v oblasti rozvoja športových                                                                                               

zručností:      Mgr. Roman Ondruška 

Školský špecialista v oblasti využívania                                                                                                               

knižničných služieb:     Mgr. Michaela Tarčáková 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

Vedúca PK SJL: Mgr. Eva Kubalová 

Členovia PK SJL: Mgr. Mária Hnidková, Mgr. Lucia Kavčiaková, Mgr. Martina Kováčiková, 

Mgr. Eva Kubalová, Mgr. Miroslava Mravcová, Mgr. Alena Nemcová, Mgr. Alena Sabolová, 

PhDr. Lenka Slezáková Neherová, Mgr. Michaela Tarčáková 

V tomto školskom roku sa realizovala dištančná aj prezenčná forma výučby. Aktivity 

boli zamerané na významné výročia literárnych osobností ako je Božena Slančíková Timrava, 

Pavol Országh Hviezdoslav a Janko Palárik. Navštívili sme SND v Bratislave, aby žiaci 

pochopili význam živej kultúry. Zapojili sme sa aj do olympiády zo slovenského jazyka 

a prednesu umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, realizovali sa besedy so 

spisovateľmi a ilustrátorom detských kníh, a tým sme podporovali čitateľskú gramotnosť, 

záujem o literatúru a vlastnú tvorbu. Členovia realizovali vzájomnú hospitačnú činnosť. 

V tomto školskom roku mali žiaci možnosť pracovať v troch literárnych krúžkoch -  Čítam, 

teda som s Mgr. Máriou Hnidkovou a Literatúra hrou a Tvorivé písanie s Mgr. Alenou 

Nemcovou. Testovanie 9 aj EČ a IFMS sa uskutočnili v riadnom termíne. 
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Realizované úlohy, aktivity a projekty: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Jašíkove Kysuce 24. 11.2021 
Katarína Ošlejšková 

IV. G 

Celoslovenská súťaž vlastnej 

tvorby v Kysuckej knižnici 

Záložka do knihy 

spája slovenské 

školy 

Október 

2021 

Mgr. Eva Kubalová, 

1.a 2. ročník 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka 

Kašáriková 

Príma A, Sekunda A 

10. ročník celoslovenského 

projektu Záložka do knihy spája 

slovenské školy: Významné 

osobnosti slovenskej literatúry - 

Pavol Országh Hviezdoslav, B. S. 

Timrava  

12. ročník česko-slovenského 

projektu pre základné školy 

a osemročné gymnáziá. Téma: 

Očarujúci svet knižných príbehov, 

rozprávok a básní 

Medzinárodný deň 

školských knižníc 

v školskej knižnici 

Október 

2021 

Mgr. Michaela 

Tarčáková, II. D, II. 

G, IV. E, III. C, 

Kvinta A 

Čítanie obľúbených kníh 

v školskej knižnici, príbehy živej 

knižnice, darovanie kníh. 

Cena Absynt celý rok 
Mgr. Michaela 

Tarčáková 

Realizácia aktivít 

v celoslovenskej literárnej súťaži 

– rečníctvo, reportáž, recenzia. 

Žiaci majú možnosť získať 

žurnalistické a recenzentské 

schopnosti. Vyhodnotenie sa 

uskutoční v septembri. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Olympiáda zo 

slovenského jazyka 

a literatúry 

december, 

marec 

školské kolo 

Mgr. Lenka 

Slezáková – 

Neherová 

 

V kategórii C sme mali 

zúčastnených 5 žiakov - dvaja 

boli úspešní riešitelia. Jedna 

žiačka - Laura Marcineková z 

Kvarty, postúpila do okresného 

kola, kde bola tiež úspešnou 

riešiteľkou, ale bez ďalšieho 

postupu.  

V kategórii A (3. a 4. roč. SŠ, 

SpA, OkA) sa zúčastnilo OSJL 13 

žiakov. 6 bolo úspešných 

riešiteľov a jedna žiačka - Patrícia 

Larišová zo IV.F postúpila do 

krajského kola, kde bola tiež 

úspešnou riešiteľkou, ale bez 

ďalšieho postupu. 

Podujatie v knižnici 

– 155. výročie 

narodenia B. S. 

Timravy 

november, 

marec 

Mgr. Miroslava 

Mravcová, Kvinta A 

Podujatie v školskej knižnici bolo 

spojené s prezentáciou tvorby, 

filmovými ukážkami, žiaci 

pracovali s textom, knihami, 

vytvorili nástenku a anketu 

o čítaní, napísali text na webovú 

stránku školy. 

Anketa o čítaní kníh 

počas lockdownu 
marec 2022 

Mgr. Miroslava 

Mravcová, Kvinta A 

Zaujímavá anketa, ktorej 

výsledkom bolo, že žiaci čítajú 

najmä fantastickú literatúru. 

Literárna exkurzia 

do Oponíc 29. 04.2022 
Mgr. Miroslava 

Mravcová, Kvinta A 

Žiaci spoznali  knižnú zbierku 

rodu Apponyiovcov známu pod 

názvom Apponyiovská knižnica, 

ktorá obsahovala vzácne knihy 

a zároveň Oponické múzeum 

ponúklo množstvo informácií 

o 20. storočí. 

Literárna exkurzia 

Martin 
06. 04. 2022 

Mgr. Eva Kubalová, 

IV. E, IV.G 

Žiaci navštívili Literárne múzeum 

Matice slovenskej a Národný 

cintorín. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Literárna exkurzia 

Bratislava – SND,  

Danubiana – Vojna 

a mier, Bál 

20. máj 

14.-15. jún 

2022 

Mgr. Eva Kubalová 

III. C, D, E, Sexta 

IV. G 

Žiaci videli inscenáciu Vojna 

a mier a predstavenie Bál, 

navštívili Danubianu – múzeum 

moderného umenia v Čunove, 

vstupenky boli zaplatené 

z Nadácie Gymnázia J. M. 

Hurbana 

Palárikova Raková 

Beseda pri  príležitosti 

200. výročia narodenia 

Janka Palárika, návšteva 

divadelného 

predstavenia Žofia, Don 

Kychot 

 

27. 04. 2022 

Mgr. Eva Kubalová, 

III. G, III. F, 1. a 2. 

ročník 

 

 

 

 

Každoročne sa zúčastňujeme na 

Palárikovej Rakovej. V tomto 

roku sa uskutočnila beseda na 

našom gymnáziu  s celou 

odbornou porotou a naši žiaci si 

pozreli inscenáciu Žofia a víťazné 

predstavenie Don Kychot.  

Beseda so spisovateľom 

a ilustrátorom 
13. 05. 2022 

Mgr. Eva Kubalová, 

Mgr. Mária 

Hnidková 

Spisovateľ Juraj Šebesta 

a ilustrátor Martin Kellenberger 

navštívili našu knižnicu 

a zúčastnili sa besedy v rámci Dni 

detskej knihy v spolupráci 

s Kysuckou knižnicou 

Návšteva SND – 

exkurzia a výlet 

máj, jún 

2022 

Mgr. Alena 

Sabolová 

Návšteva SND, divadelné 

inscenácie Kubo a Dnes večer 

nehráme 

 

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 portfólium a spolu s využitím inovatívnych metód, foriem výučby 

a CLILu viedli žiakov k odbúravaniu memorovania, rozvíjajúc ich kreativitu a samostatnosť.  
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Anglický jazyk (ANJ) 

Vedúca PK ANJ: Mgr. Jana Harvaníková 

Vedúca PK ANJ BS: Mgr. Michala Patyková 

Členovia PK ANJ a ANJ BS: Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Jana Harvaníková, Mgr. Katarína 

Hudáková, Mgr. Lenka Jedináková, Mgr. Zuzana Kadašiová, Mgr. Danka Kocifajová, Mgr. 

Stanislava Kolláriková, Mgr. Miroslava Mravcová, Mgr. Zuzana Pastorková, Mgr. Michala 

Patyková, Mgr. Jana Švíková, Mgr. Michaela Tarčáková, Mgr. Terézia Vojtušová  

 

Činnosť PK reflektuje plán práce školy a všetky ostatné platné dokumenty. Obsah 

a rozsah učiva sa prispôsobil forme vzdelávania – prezenčnej či dištančnej. Počas dištančnej 

formy sa používali online formy učebníc Insight od Oxford University Press a množstvo 

kvalitných materiálov vytvorených vyučujúcimi a tiež online zdrojov (YouTube, British 

Council a iné). Vzhľadom na to, že učebnice reflektujú obsah cieľových požiadaviek na 

predmet i potreby modernej školy, diskusie a činnosti zamerané na prehlbovanie čitateľskej, 

finančnej či IT gramotnosti, sú frekventovane zaradené do vyučovacieho procesu. V každom 

ročníku sa zameriavane na témy spojené s vnímaním environmentálnych či sociálnych 

problémov, žiaci sú podporovaní v tom, aby vedeli jasne formulovať svoje myšlienky 

a dokázali viesť vecnú diskusiu na rôzne témy.       

 Krúžok pod názvom Hravá angličtina, zameraný najmä pre nižšie ročníky 

osemročného štúdia, viedla Mgr. Terézia Vojtušová. Aj počas tohto školského roka sme pod 

záštitou IUVENTY zorganizovali školské kolo olympiády ANJ, a mali sme postupujúcich 

žiakov z okresného  do krajského kola v dvoch zo štyroch kategórií. Tiež sme žiakov 

maturitných tried zapojili do medzinárodnej súťaže o najlepšieho angličtinára Best in English.  

Hospitačná činnosť bola realizovaná podľa pokynov. Vyučujúce sa priebežne 

zúčastňovali odborných webinárov, ktoré boli vzhľadom na situáciu poskytované 

vzdelávacími inštitúciami v oveľa širšej miere. 

Realizované úlohy, aktivity a projekty: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň 

jazykov 

27.-30. 09. 

2021 

Všetci členovia PK, 

všetky triedy 

Aktivity na rozvoj slovnej zásoby, 

porovnania jazykov Európy, ktoré 

podporujú učenie sa cudzích 

jazykov. 

Školské kolo OAJ 15.12.2021 

Mgr. Michala 

Patyková, Mgr. Jana 

Harvaníková, 

vybraní žiaci 

štvrtého ročníka 

 

Postupová súťaž pre nadaných 

žiakov. Do krajského kola 

postúpila Patrícia Larišová (IV.F). 



13 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Best in English 26.11.2021 

Maturanti 4 a 8 

ročnej formy štúdia 

– Mgr. Michala 

Patyková, Mgr. Jana 

Harvaníková 

Celosvetová súťaž o najlepšieho 

žiaka anglického jazyka 

Essay writing 

competition – LEAF 

academy 

december 

2021 

Mgr. Michala 

Patyková 

Barbora Urbánková 

(III.F) 

Patrícia Larišová 

(IV.F) 

Viktória Škrobáková 

(IV.G) 

Súťaž v písaní esejí na zadaná 

tému, vyhodnotenie 31.1.2022. 

Žiačky sa neumiestnili na prvých 

troch miestach, ale dostali 

pochvalné hodnotenie svojich 

prác. 

Certifikát CAE 
4. - 5. 02. 2022 

 

Mgr. Jana Nečedová 

Paulína Abdul 

Karimová 

Adrian Agostinetto 

Elena Bestvinová 

Lucia Cengelová 

Juraj Ďurník 

Kristína 

Gancarčíková 

Benjamín Jonek 

Lenka Kováčiková 

Lukáš Kvak 

Ema Materanková 

Zuzana Mikulová 

Mykhaylo Plish 

Samuel Táborský 

 

V spolupráci so Žilinskou 

univerzitou sme ponúkli žiakom 

5. ročníka možnosť získať 

medzinárodný certifikát CAE. 

Prihlásilo sa 13 žiakov z V.FG 

tried. 

Verejná prezentácia 

k vzdelávacej 

oblasti Jazyk 

a komunikácia – 

cudzí jazyk 

25.01.2022 Mgr. Michala Patyková 
Prezentácia kurikulárnej reformy.  
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Krajské kolo OAJ 08.02.2022 

Mgr. Michala 

Patyková 

Mgr.Jana 

Harvaníková, Mgr. 

Danka Kocifajová, 

Mgr. Zuzana 

Pastorková, Mgr. 

Lenka Jedináková, 

Mgr. Miroslava 

Mravcová, Mgr. 

Michaela Tarčáková 

Patrícia Larišová vyhrala svoju 

kategóriu a postúpila na 

celoslovenské kolo.  

Škola je organizátorom krajského 

kola. 

Prípravný kurz pre 

budúcich prvákov 

bilingválneho štúdia 

22.-26.08. 

2022 

Mgr. Jana Nečedová 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová 

Mgr. Jana 

Harvaníková Mgr. 

Danka Kocifajová 

Mgr. Lenka 

Jedináková 

Mgr. Michaela 

Tarčáková 

 

Príprava žiakov na štúdium ANJ 

formou interaktívneho 

týždňového kurzu v priestoroch 

bilingválnej sekcie. 

 

    

Francúzsky jazyk (FRJ) 

Vedúca PK FRJ: Mgr. Danka Kocifajová 

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

 

V školskom roku 2021/2022 sa francúzsky jazyk vyučoval v dvoch formách štúdia – 

4-ročné štúdium a bilingválne štúdium. Vyučujúce dodržiavali hlavný cieľ, využívať 

inovatívne metódy a formy a uplatňovať činnostne zameraný prístup pri vyučovaní (najmä 

projektové vyučovanie na hodinách konverzácie vo francúzskom jazyku). V rámci prezenčnej 

formy výučby sa všetkým vyučujúcim podarilo zrealizovať aktivity k Európskemu dňu 

jazykov vo forme diskusií o francúzskom jazyku a Francúzsku a pokračovali sme aj online-

prezentáciou projektov o Francúzsku. Na podporu čitateľskej gramotnosti na hodinách 

konverzácie sme čítali z francúzskej tlače (Le Figaro, Elle, Le Nouvel Observateur, TV 

Magazine).   

Mgr. Danka Kocifajová viedla krúžok Francúzština hrou. 
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Realizované úlohy, aktivity a projekty: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň 

jazykov 
23.9.2021 

Mgr.Danka 

Kocifajová, Mgr. 

Lucia Putyrová 

Práca s textom a interpretácia 

francúzskej piesne „Dans Paris 

a vélo“. 

Dôležitosť učenia sa cudzích 

jazykov – diskusia 

Slovné zvraty a hračky vo 

francúzskom jazyku 

Týždeň vedy a 

techniky 

11.10.2021, 

18.10.2021 

Mgr.Danka 

Kocifajová, skupina 

V.FG KFJ  

Slávni francúzsky vedci, 

objavitelia, architekti – G.Eiffel, 

L.Pasteur, M.C. Sklodowska 

a P.Curry... – prezentácia 

projektov 

prínos francúzskych vedcov pre 

vedu - diskusia  

Školské kolo 

olympiády vo 

francúzskom jazyku 

9.12.2021 

Mgr.Danka 

Kocifajová, Mgr. 

Lucia Putyrová, 

skupina III.FG, 

skupina V.FG 

1.miesto - kat.2A-Timea 

Haladejová (III.F.-Mgr. Danka 

Kocifajová), 1.miesto – kat.2B – 

Vanesa Švancárová (V.F.-Mgr. 

Danka Kocifajová) 

„Naprieč 

„Hexagonálou““ 
jún 2022 

Mgr. Lucia 

Putyrová, skupina 

II.GF FRJ 

Spoznávanie Francúzska, 

rôznorodosti jeho kultúry, 

zvykov, histórie a dialektov 

  

 

Nemecký jazyk (NEJ) 

Vedúca PK NEJ: Mgr. Martina Kováčiková 

Členovia PK NEJ: Mgr. Mária Hnidková, Mgr. Beáta Chmurová,  Ing. Soňa Jurištová, Mgr. 

Martina Kováčiková, Mgr. Miroslava Pišteková, Mgr. Milada Rypáková, PhDr. Lenka 

Slezáková Neherová 

Vychádzajúc z dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa práca  všetkých 

vyučujúcich každoročne sústreďuje  nie len na rozvoj základných jazykových kompetencií 

(porozumenie, posluch, samostatný prejav) ale i na  rozvoj  ostatných zručností, medzi ktoré 

patria finančná gramotnosť, čitateľská gramotnosť, multikultúrna a environmentálna výchova.  

Na  konkrétnych textoch a úlohách  sme podporovali  u žiakov porozumenie čítaného textu, 

schopnosť vyjadriť svoj názor nielen na konkrétny text ale aj na danú problematiku, či tému.  
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Naším cieľom je pripraviť žiaka na komunikáciu v bežných životných situáciách ústne i v 

písomnej forme. Zároveň považujeme za veľmi dôležité upriamovať jeho pozornosť i na témy 

súvisiace s demokratickým občianstvom a pôsobiť preventívne voči násiliu a extrémizmu. 

Venovať sa týmto otázkam a problémom dáva možnosť predovšetkým voliteľný predmet 

Konverzácia v nemeckom jazyku. Aktívne sme tieto problémy komunikovali pri témach: 

Mládež a spoločnosť, Multikultúrna spoločnosť či Komunikácia a jej formy.    

 Multikultúrna výchova,  už tradične predovšetkým vo vyšších ročníkoch, dostala v 

druhom polroku väčší priestor. Formou prezentácií, ale i pri práci s učebnicami nemeckého 

jazyka, žiaci získavali informácie o všetkých nemecky hovoriacich krajinách: Nemecko, 

Rakúsko i Švajčiarsko. V tomto školskom roku sa nám nepodarilo nadviazať na spoluprácu s 

dobrovoľníkmi z KERICU a výraznejšie tak podporiť konverzačné schopnosti žiakov.

 Záujem žiakov o štúdium nemeckého jazyka sme podporili vedením krúžku 1 : 0 pre 

nemčinu (Mgr. Martina Kováčiková), ktorý v tomto školskom roku navštevovali 

predovšetkým žiaci osemročného gymnázia. Aktivity  na hodinách krúžku boli zamerané 

predovšetkým na budovanie záujmu i vzťahu nemeckému jazyku, ale i rozširovanie 

získavaných gramatických zručností a čitateľskej gramotnosti.  Jeho cieľom je už tradične 

nielen rozvoj gramatických a pravopisných zručností, ale aj čitateľskej gramotnosti.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň 

jazykov 

26. 09. 2021 

 

Mgr. Beáta 

Chmurová  Tercia A  

 

PhDr. Lenka 

Slezáková Neherová 

V. F, V. G, Oktáva 

A 

 

Mgr. Mária 

Hnidková 

1.C 

 

 

 

 

Mgr. Martina 

Kováčiková 

Príma A, 3.F, G 

 

 

Mgr. Milada 

Rypáková 

III. E 

Jazyky okolo nás – súťažný kvíz 

o jazykoch okolitých krajín 

 

Jazykový kvíz – poznávanie 

jazyka ako kultúrneho dedičstva 

nemecky hovoriacich krajín 

 

Jazyk a osobnosti dneška – 

diskusia na tému: akými jazykmi 

sa dorozumejú slávne osobnosti? 

Poznáte ich známe výroky 

v cudzích jazykoch? 

 

Koľko jazykov ovládam? – 

aktivity zamerané na 

rozpoznávanie rovnakých, 

podobných slov v cudzích 

jazykoch 

Jazykové odlišnosti v Nemecku, 

Rakúsku a Švajčiarsku 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Týždeň vedy 

a techniky 

8. - 14. 11. 

2021 

Mgr. Martina 

Kováčiková 

Mgr. Mária 

Hnidková 

Plagát osobností Slovenska 

a Nemecka  z oblasti vedy 

a techniky  

Školské kolo ONJ  

Ing. Soňa Jurištová 

PhDr. Lenka Slezáková 

Neherová 

1C– Viktoria Isabella 

Wandelt (1.G) 

2A–  Andrej Tvrdý 

(Il.C), Katarína 

Cyprichová (I.C),  

Štefan Henri Števík 

(lV.G) 

2B – Tomáš Makuch 

(Oktáva  A), 

JakubTuchyňa 

(Oktáva A) 

Nikola Dávidová 

(V.F), Matej 

Cyprich (V. G) 

1C – 1. miesto -  Viktoria Isabella 

Wandelt      

2A – 1. miesto – Andrej Tvrdý      

2. miesto – Katarína Cyprichová 

3. miesto –Štefan Henri Števík 

2B –   1. miesto – Tomáš Makuch 

         2. miesto – Jakub Tuchyňa       

         3. miesto – Matej Cyprich 

Krajské kolo ONJ 22. 02. 2022 

Andrej Tvrdý II.C 

Katarína Cyprichová 

II.C 

Viktória Izabella 

Wandelt   I.G 

Žiaci sa umiestnili na prvých 

štyroch miestach 

  

 

Ruský jazyk (RUJ) 

Vedúca PK RUJ: Mgr. Milada Rypáková 

Členovia PK RUJ: Mgr. Zuzana Kadašiová, Mgr. Miroslava Pišteková, 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 prezentácií a slohových prác aplikujeme čitateľskú a finančnú gramotnosť a zároveň 

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. Nezabúdame ani na environmentálnu výchovu. Základným predpokladom pre 
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zvládnutie ruského jazyka je ovládanie azbuky, preto ju najskôr musíme žiakov naučiť. To je 

našim špecifikom.           

Krúžkovú činnosť v tomto roku realizovala Mgr. Zuzana Kadašiová pod názvom ,,Ruština pre 

nadšencov.“                  

Aj v tomto školskom roku bola pre nás kľúčová príprava žiakov piateho ročníka na maturitnú 

skúšku.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Európsky deň 

jazykov  

27.9. - 5.10. 

2021 

Mgr. Zuzana 

Kadašiová,  

III.C,D 

Ruské a slovenské analogizmy, 

riekanky, hádanky a prešmyčky – 

kvíz. Žiaci III.C a D si vtipným 

spôsobom precvičovali ruský jazyk. 

Mgr. Miroslava 

Pišteková, 

Sekunda A,  

II.F, G 

Jazyky otvárajú dvere k cestovaniu a 

vedomostiam – diskusia. 

Žiaci Sekundy A a II.F a G 

diskutovali o tom, že ruština patrí 

medzi svetové jazyky a kde všade sa 

používa.  

Mgr. Lucia 

Putyrová, V.F, G 

Význam cudzích jazykov – diskusia.  

Žiaci V.F a G diskutovali o výhodách 

ovládania cudzích jazykov 

Mgr. Milada 

Rypáková, Kvarta A 

Je cudzí jazyk most alebo bariéra?  

Žiaci Kvarty A diskutovali o tom, či 

znalosť cudzieho jazyka ľudí spája 

alebo rozdeľuje.  

Týždeň vedy a 

techniky 

11.11. - 

19.11. 

2021 

Mgr. Zuzana 

Kadašiová,  

III.C,D 

Dejiny ruskej kozmonautiky – 

beseda.  

Žiaci III.C a D besedovali o 

Gagarinovi a ďalších ruských 

kozmonautoch.  

Mgr. Miroslava 

Pišteková, III.G 

Ako vplýva rozvoj vedy a techniky 

na komunikáciu s ľuďmi – film. 

Žiaci III.G si so záujmom pozreli 

film o vede a technike. 

Mgr. Lucia 

Putyrová, V.F, G 

Objavy a vynálezy – diskusia. 

Žiaci V.F a G diskutovali o ruských 

vedcoch a technikoch 

Mgr. Milada 

Rypáková, II.D  

Beseda o ruských vedcoch a 

technikoch.  

Žiaci II.D besedovali o 

Lomonosovovi, Mendelejevovi, 

Pavlovovi, ... 
Exkurzia Brodzany 3.6.2022 

Brodzany 

Mgr. Miroslava 

Pišteková, Mgr. Milada 

Rypáková, II.D a výber 

III.F a III.G 

Žiaci navštívili Múzeum Puškina v 

Brodzanoch. Múzeum sa nachádza v 

krásnom kaštieli, počas prehliadky sa 

žiaci dozvedeli vo živote Puškina a 

jeho rodiny 
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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. Rudolf Kužma, 

Mgr. Alena Nemcová, Mgr. Alena Sabolová, PaedDr. Miroslav Truchlik 

Školský rok 2021/ 2022 z pohľadu vyučovania dejepisu bol priaznivejší ako 

predchádzajúce školské roky. Vyučovanie prebiehalo najmä prezenčnou formou a to prispelo 

k upevňovaniu nielen dejepisných vedomostí ale i medziľudských vzťahov. Žiaci sa zapájali 

do školských aktivít ako napr. Deň detí, Čo ja viem, Gymolympiáda, kde boli použité 

dejepisné vedomosti v rôznych kvízoch. Počas hodín sme sa snažili učivo sprostredkovať 

zaujímavým spôsobom. Pre žiakov sme vytvárali pracovné listy, prezentácie. Cieľom bola 

podpora čitateľskej gramotnosti. V ročníkoch príma až kvarta sme používali pracovné zošity, 

ktoré sa tejto problematike venovali.               

Používali sme aj rôzne aplikácie, ktoré obohatili vyučovací proces. Bola to najmä aplikácia 

Wordwall, Kahoot, kde žiaci hravou formou opakovali učivo a medzi sebou súťažili. Aj 

takýmto spôsobom sme v žiakoch rozvíjali IT gramotnosť.            

Členovia PK vykonávali pravidelnú hospitačnú činnosť, kde sa vzájomne inšpirovali 

a nadobúdali nové podnety pre prax.        

 Na hodinách dejepisu sme sa venovali aj problematike konfliktu na Ukrajine. Žiakom 

sme vysvetľovali historické pozadie konfliktu a poukázali tak v praxi na problémy 

diskriminácie, nedodržiavania ľudských a občianskych práv. V triedach 1. D a Kvarta A sme 

mali žiakov z Ukrajiny a preto sme sa snažili vytvoriť pre nich vhodné prostredie a priestor na 

ich realizáciu. Inšpiráciou bol program Buddy a podpora rovesníckeho vzdelávania. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Workshop Listy 

Jozefovi Tisovi a 

"židovská otázka" 

16. 10. 2021 

online forma 
Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Workshop o židovskej otázke na 

Slovensku. Bol to medzinárodný 

projekt, na ktorom boli mnohí 

prednášajúci aj zo zahraničia. 

Veľká pozornosť bola venovaná 

kontroverznej postave 

slovenských dejín – Jozefovi 

Tisovi. Učiteľom boli poskytnuté 

materiály, ktoré im umožnili 

prejsť toto obdobie v dejinách. 

 



20 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Odborné diskusie a 

prednáškové cykly 

Právnickej fakulty 

UMB 

11. 11. 2021 

online forma 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Mgr. Rudolf Kužma 

Mgr. Katarína 

Hudáková 

Cieľom tohto webinára bolo 

poukázať na prepojenie filmu 

a histórie. Ako príklad bola použitá 

Lída Bárová, ktorá ako bývalá 

milenka Josepha Goebbelsa bola 

trestne stíhaná pred mimoriadnym 

ľudovým súdom v Prahe. Procesom 

nás sprevádzala JUDr. Alexandra 

Letková, PhD., pôsobiaca ako 

odborná asistentka na Katedre dejín 

štátu a práva. 

Verejná 

prezentácia_ Človek 

a spoločnosť 

24.01.2022 

online forma 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Mgr. Rudolf Kužma 

Cieľom bolo poskytnutie zmien, 

ktoré majú prebehnúť vo 

vzdelávacom kurikule. Zmeny 

predstavili viacerí odborníci 

z geografie, občianskej náuky, 

dejepisu – PaedDr. Viliam 

Kratochvíl. 

Ako pomôcť 

študentom byť 

najlepšou verziou 

seba samých? 

26.01.2022 

online forma 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Podnetné námety, ako pomáhať 

a motivovať žiakov v učení. 

Zamerané na všetky predmety. 

Informácie o charakterovom 

vzdelávaní a formovaní študentov. 

Do našich tried 

prichádzajú deti z 

Ukrajiny – rovesnícka 

podpora. 

Program Buddy 

 

21. 04. 2022 
Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Buddy je výraz z anglického jazyka a 

znamená kamarát, Cieľom 

vzdelávania bolo predstaviť nový 

program. V tomto programe ide o 

dobrovoľný kamarátsky vzťah dvoch 

žiakov, z ktorých jeden je skúsenejší 

a na škole sa dobre orientuje a druhý 

žiak prichádza do školy ako nováčik 

a potrebuje podporu. Buddy 

programy sú rozšírené v školách po 

celom svete a ich hlavnou úlohou je 

pomoc pri začleňovaní nového žiaka 

do systému a kolektívu školy. 

Exkurzia pracovný 

tábor Sereď 
17. 05. 2022 

Mgr. Katarína 

Hudáková, PaedDr. 

Miroslav Truchlik 

Návšteva pracovného tábora 

v Seredi. Cieľom bolo, aby sa žiaci 

dozvedeli o spôsoboch riešenia 

židovskej otázky na Slovensku. 

Počas výkladu sa oboznámili 

s priestorom bývalého pracovného 

tábora a s osudmi mnohých, ktorí 

prešli týmto miestom. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Exkurzia Bratislava 16. 06. 2022 

PaedDr. Anna 

Zeljenková, 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Exkurzia bola prepojením dejepisu, 

geografie a biológie. Žiaci navštívili 

hrad Devín – základ národných dejín, 

prepojenie aj na učivo kvarty – 

hranica Železnej opony. Následne 

pamiatky starého mesta – Dóm 

svätého Martina, prírodovedné 

múzeum. 

     

 

Občianska náuka (OBN) 

Vedúca PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová 

Členovia PK OBN: Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Milada Rypáková, Mgr. Rudolf Kužma 

Členovia PK OBN sa pravidelne stretávali a vykonávali hospitačnú činnosť.     

S cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť, niektorí žiaci 3.,4. a 5. roč. absolvovali online test 

finančnej gramotnosti FQ v spolupráci so spoločnosťou Partners Group. Sebastián Kulla 

III.D, Matej Cyprich V.G, Štefan Pagáč III.E, Maximilián Viležinský, Terézia Plačková a 

Kristína Čarnecká Septima A absolvovali webinár s názvom „Zvýš svoju hodnotu na trhu 

práce“ a získali certifikát. V spolupráci s INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských 

analýz sa maturitné ročníky zúčastnili ekonomickej olympiády a triedy IV.F a III. D 

ekonomického kvízu online. S cieľom zvýšiť mediálnu gramotnosť a schopnosť pracovať s 

informáciami u mladých ľudí, sa niektorí žiaci zúčastnili olympiády kritického myslenia. 

Snažili sa naučiť overovať správy, rozumieť štatistikám, hodnotiť presvedčivosť 

argumentácie a vnímať rôzne manipulatívne techniky.            

Úspešnou aktivitou v oblasti ľudských práv a multikulturalizmu bolo už tradičné modelové 

zasadnutie ČadMUN, pri ktorom žiaci simulujú prácu delegátov OSN v anglickom jazyku. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Školské kolo olympiády 

ľudských práv 
01.-03.12.2021 

Mgr. Zuzana Gavlasová, 

Mgr. Rudolf Kužma  

SPS 3., 4. a 5. roč. 

Víťazky Erika Urbánková a 

Eliška Pytliaková z IV. E 

postúpili na krajské kolo. 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Ekonomická 

olympiáda 

06.-

08.12.2021 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová, Mgr. 

Rudolf Kužma  

maturitné ročníky 

INESS – Inštitút ekonomických a 

spoločenských analýz  

Fedor Gabriš , Jakub Tuchyňa Oktáva A, 

Klára Bednárová IV.D, René Brandýs 

IV.E postúpili na krajské kolo. 

Týždeň ľudských 

práv 

 

10.12.2021 

 

 

 

 

14. 12.2021 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová  

SPS VFG 

 

SPS 3. roč., COC 

V.FG 

edukačné aktivity online 

 

 

workshop online s pánom Mgr. P. 

Struhárom, PhD. na tému 

Demokracia a ľudské práva 

Krajské kolo 

olympiády ľudských 

práv 

10.02.2022 

Mgr. Rudolf Kužma  

Erika Urbánková a 

Eliška Pytliaková 

z IV. E 

 

Účasť na krajskom kole bez 

ďalšieho postupu 

Krajské kolo 

ekonomickej 

olympiády 

28.02.2022 

Mgr. Rudolf Kužma  

Fedor Gabriš , Jakub 

Tuchyňa Oktáva A, 

Klára Bednárová 

IV.D, René Brandýs 

IV.E 

Účasť na krajskom kole bez 

ďalšieho postupu 

Krajské kolo 

olympiády 

kritického myslenia 

23.03.2022 

Mgr. Rudolf Kužma  

Šimon Gorek 

a Štefan Pagáč 

z III.E 

Patrícia Larišová, 

Zuzana Gabrišová 

a Ema Hlavatá IV.F 

Účasť na krajskom kole bez 

ďalšieho postupu 

ČadMUN 28.04.2022 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová 

výber žiakov 3., 4. 

a 5. roč. BS 

 

Téma: „Free and Equal“ 

Ekonomický kvíz 17.06.2022 
Mgr. Rudolf Kužma  

IV.F, III.D 
INESS – Inštitút ekonomických a 

spoločenských analýz  
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Geografia (GEG) 

Vedúci PK GEG: Mgr. Lukáš Jurga 

Členovia PK GEG: Mgr. Anna Hluzáková, Mgr. Lukáš Jurga, Mgr. Slavomír Švancár, 

PaedDr. Miroslav Truchlik, PaedDr. Anna Zeljenková 

PK GEG pracovala podľa stanoveného plánu práce a v rámci možností uskutočňovala 

aj pravidelné stretnutia PK a rovnako prebiehala aj hospitačná činnosť. Vyučujúci sa naďalej 

snažili realizovať všetky odporúčania z dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022. 

Venovali sa témam ľudských práv, prevencii voči extrémizmu alebo diskriminácie. Tieto 

otázky sme rozvíjali predovšetkým pri témach súvisiacich s obyvateľstvom v rôznych 

krajinách sveta, nakoľko si uvedomujeme, že v niektorých štátoch sveta je dodržiavanie 

ľudských práv na veľmi nízkej úrovni. Do vyučovacích tém sme zakomponovali 

i problematiku životného prostredia a snažili sa tak zvyšovať environmentálne povedomie 

žiakov. Medzi žiakmi sme podporovali tímovú spoluprácu a to hlavne počas krátkeho obdobia 

dištančného vzdelávania. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Tatry 

22.6.2022 

Starý 

Smokovec 

Mgr. Slavomír 

Švancár,  

Mgr. Anna 

Hluzáková 

Pozorovanie glaciálneho 

georeliéfu v prirodzenom 

prostredí 

 

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

(HUV), umenie a kultúra (UKL) 

Vedúca PK Výchovy: Mgr. Eva Kubalová 

Členovia PK Výchovy: Mgr. Beáta Chmurová, Mgr. Lenka Kašáriková, Mgr. Anna Krellová, 

Mgr. Eva Kubalová, Mgr. Miroslava Pišteková, Mgr. Jaroslav Šmehil 

Špecifikum práce PK VÝCHOVY spočíva v rozvíjaní či hľadaní hudobného alebo 

výtvarného talentu u mladších žiakov, ako aj formovaní pozitívneho vzťahu žiakov k umeniu 

a kultúrnym hodnotám.                

PK výchovy sa zamerala na absolvovanie tradičných kultúrno-umeleckých a charitatívnych 

aktivít (Biela pastelka, Adopcia srdca, Červené stužky), zároveň sme realizovali vo 

vyučovacom procese po dištančnom vzdelávaní viacero tvorivých aktivít ako napríklad 

Leonardo v mojom svete, Maľovaný svet alebo návštevu divadelných predstavení a galérií. 

Na hodinách etickej a náboženskej výchovy sa vyučujúce venovali témam o dodržiavaní 

ľudských práv, diskriminácii, či prevencii sociálno-patologických javov.               
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Počas celého roka rozvíjala vyučujúca 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 pripravovali  na rôzne recitačné súťaže.    

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Charitatívne zbierka 

Biela pastelka 

 

 september   

2021                   

Mgr. Anna Krellová  

celá škola 

 

V zbierke Biela pastelka sa 

vyzbieralo 626,84 Eur na podporu 

nevidiacich a slabozrakých 

Adopcia srdca celý rok 

Mgr. A. Krellová, 

žiaci prvých 

a druhých ročníkov 

V rámci druhej zbierky sme 

sumou 220 Eur podporili 

Muhikuzo Faidu z Ugandy. V 

tomto školskom roku sme projekt 

ukončili. 

Sladká pomoc 

(projekt Pápežských 

misijných diel) 

 

október 

2021 

Mgr. Anna Krellová 

a žiaci náboženskej 

výchovy  

 

 

Predajom malých čokolád sme 

podporili projekty pre deti 

v Ugande, Rwande a Nigérii. 

 

Záložka do knihy 

spája školy 
oOktóber 

2022 

Mgr. Eva Kubalová  

Mgr. Lenka 

Kašáriková – Príma, 

Sekunda  

12. ročník česko-slovenského 

projektu Záložka do knihy spája 

školy: Očarujúci svet knižných 

príbehov, rozprávok a básní. 

Kysucký mikrofón, 

súťaž a seminár 

15. október 

8. október 

Mgr. Eva Kubalová, 

Lenka Ligocká V. G  

Súťaž mladých moderátorov 

a odborný seminár, ktorého sa 

zúčastnili žiaci našej školy 

Kampaň Červené 

stužky 

 

01. 12. 2021 
M. Pytel a D. 

Mravec II.E 

 

Pre prvé ročníky bolo pripravené 

dvojhodinové pásmo, ktoré bolo 

zamerané na problematiku 

zdravého životného štýlu 

a prevencie voči sexuálne 

prenosným ochoreniam 

Anjelik pre radosť 03. 12. 2021 

  

Mgr. Lenka 

Kašáriková,  

CVČ Čadca 

Tvorba anjelov pre Domov 

dôchodcov v Čadci 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Súťaž Môj farebný 

svet január 2022 

Mgr. Lenka 

Kašáriková, Príma 

A, Sekunda A 

Žiaci sa zapojili do celoslovenskej 

súťaže pri tvorbe pohľadnice, 

Samuel Slivka a Mária Sirotová 

dostali špeciálne ocenenie 

Beseda o výtvarnom 

umení 07. 04. 2022 

Mgr. Eva Kubalová,  

III. F, IV. E, 

maturanti z UKL 

Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, 

ArtD.,Univerzita Mateja Bela, 

Pedagogická fakulta, Katedra 

výtvarnej kultúry, si pripravil 

odbornú prezentáciu o umení 

a ponúkol priestor na krátku 

besedu 

Návšteva charity sv. 

Gianny Mollo  

 

 

13. 04. 2022 

Mgr. Anna Krellová 

a žiaci IV.E 

 

 

Žiaci uvedenej triedy priniesli 

koláče a potraviny do Charity sv. 

Gianny v Čadci pre ľudí bez 

domova. 

 

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

(FYZ),  chémia (CHE), biológia (BIO) 

Matematika (MAT) 

Vedúca PK MAT: RNDr. Slávka Králová 

Členovia PK MAT: Mgr. Jaroslav Baričák, Mgr. Ľudovít Bohinský, Mgr. Lea Čičmancová, 

Mgr. Lenka Činčalová, Mgr. Jana Gabrišová, Mgr. Stanislava Kolláriková, RNDr. Slávka 

Králová, Mgr. Zuzana Martinčeková, Mgr. Jana Nečedová, Mgr. Daniel Poštek 

 

Predmetová komisia matematiky  pracovala podľa vopred vypracovaného plánu práce. 

Venovala sa talentovaným žiakom a zapájala ich do matematických súťaží. Mgr. Jaroslav 

Baričák absolvoval online inštruktáž k domácim kolám MO, kat.Z9, B,C.  

 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.          

Členovia PK priebežne viedli študentov k porozumeniu čítaného odborného textu 

zaraďovaním slovných úloh v učive, kde je to možné a vhodné, rozvíjali u svojich študentov 
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schopnosť analyzovať problém, hľadať a spájať súvislosti zadávaním úloh, ktorých riešenie si 

vyžaduje uplatnenie vedomostí z rôznych oblastí matematiky.    

    

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

FinQ celý rok 

Mgr. Jana 

Gabrišová 

vybrané ročníky 

Projekt v spolupráci so Slovenskou 

sporiteľňou, cieľom je rozvíjať 

u žiakov finančné povedomie. 

Korešpondenčný 

matematický 

seminár 

celý rok Adam Baliga, III.F 

Korešpondenčný matematický semi

nár je súťaž v riešení netradičných 

(zaujímavých) matematických úloh, 

určená pre stredoškolákov.  

Finančná 

olympiáda 

október – 

január 2022 

Mgr. Jana 

Nečedová 

15 žiakov 3. a 4. 

ročníka 

bilingválneho 

štúdia 

Žiaci riešili online úlohy z finančnej 

gramotnosti 

 

                    

Informatika (INF) 

Vedúci PK INF: Ing. Alexander Kubáni  

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

Alexander Kubáni, Mgr. Daniel Poštek 

PK informatiky 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 žiackymi prezentáciami sme aplikovali prierezové témy dodržiavanie ľudských práv 

a práv dieťaťa, prevencia voči extrémizmu a diskriminácii. 

V rámci vyučovania sa využívali metodiky z projektu IT Akadémia, ktoré sa overovali 

v predchádzajúcich školských rokoch.                     

Mgr. Ľudovít Bohinský viedol krúžok 3D tlač.      

 V rámci požiadaviek na vybavenie učební sme vďaka vedeniu školy a financovaniu 

z Nadácie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana získali 77 kusov nových headsetov do 

všetkých učební informatiky. PK informatiky má novú, čiastočne verejnú webovú stránku 

(https://sites.google.com/gymcadca.eu/pk-informatiky/), na ktorej sa zhromažďujú materiály 

pomáhajúce pri práci – metodiky a pracovné listy nielen z IT Akadémie, zápisy zo stretnutí 

PK, osnovy a TVVP našich predmetov. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Zenit -

programovanie 
19.10.2021 

Ing. Alexander 

Kubáni 

Školské kolo v programovaní pre 

budúcich študentov informatiky. 

iBobor 
8.-12.11. 

2021 
všetci vyučujúci INF 

Celoslovenská informatická 

súťaž, hlavným cieľom súťaže je 

podporiť záujem o informačné a 

komunikačné technológie u 

všetkých žiakov. 

IT Fitness test 
II. polrok 

2022 
všetci žiaci školy 

Predbežné výsledky tried ukazujú 

nadpriemernú úroveň digitálnych 

zručností našich žiakov. 

Scratch Cup 27. 04. 2022 Príma A – Kvarta A 
Súťaž v programovaní v jazyku 

Scratch. 

 

 

Fyzika (FYZ) 

Vedúca PK FYZ: Mgr. Jana Gabrišová 

Členovia PK FYZ: Mgr. Lea Čičmancová, Mgr. Jana Gabrišová, Ing. Gabriel Horos, RNDr. 

Slávka Králová, Mgr. Zuzana Martinčeková, Mgr. Martin Šnirc 

Na začiatku šk. roka sa vyučujúci zamerali na zopakovanie a prehĺbenie učiva 

prebratého dištančne počas predchádzajúceho školského roka. 

Riešením fyzikálnych úloh s rôznou tematikou vyučujúci rozvíjali čitateľskú 

i finančnú gramotnosť žiakov. Viedli študentov k pochopeniu fyzikálnych zákonov 

v každodennom živote a využitiu fyziky v rôznych oblastiach. Zameriavali sa aj na rôzne 

environmentálne témy, dodržiavanie ľudských práv. Na hodinách seminára z fyziky sa kládol 

dôraz na využívanie vedomostí pri riešení praktických úloh a na prípravu na maturitnú 

skúšku. Keďže sa seminár z fyziky v 4. ročníku neotvoril pre malý záujem žiakov, žiaci mali 

možnosť navštevovať krúžok Fyzika pre maturantov, ktorý viedla RNDr. Slávka Králová. Tu 

sa venovali najmä príprave na praktickú časť otázky na maturitnú skúšku.  

Počas prezenčného i počas dištančného vzdelávania prebiehala vzájomná hospitačná 

činnosť medzi členmi PK, postrehy a pripomienky z týchto hodín sa rozoberali na 

zasadnutiach PK. 

Všetci členovia PK v rámci samoštúdia vyhľadávali informácie o nových výsledkoch 

vo fyzikálnom výskume, o uplatňovaní fyziky v technike, ktoré následne sprostredkúvali 

žiakom.    

Mgr. Lea Čičmancová a Mgr. Martin Šnirc ukončili adaptačné vzdelávanie.                                                     

Ing. Gabriel Horos úspešne ukončil štúdium fyziky na Ostravskej univerzite.  
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Masterclasses 

30.3.2022 

Žilinská 

univerzita 

Mgr. Jana Gabrišová  

študenti:  

Ján Ramšák (III.C), 

Marek Trúchly 

(III.C), Jakub Baliga 

(III.F) 

Prednášky na tému 

Elementárne častice, 

urýchľovače a detektory + 

praktické merania 

Exkurzia do 

Slovenského 

technického múzea 

v Košiciach 

26.5.2022 
Ing. Gabriel Horos 

triedy I.D, I.E 

Prehliadka expozícií 

a interaktívnych zariadení. 

Čo vieš 

o hviezdach? 

marec – jún 

2022 

Pavol Markech, 

Kr.A 

Vedomostná astronomická 

súťaž, ktorú vyhlasuje 

Slovenská ústredná hvezdáreň 

v Hurbanove. 

 

Chémia (CHE) 

Vedúca PK CHE: Ing. Eva Körmendyová, PhD. 

Členovia PK CHE: Mgr. Jaroslav Baričák, Mgr. Zuzana Gjablová, RNDr. Anna Kozová, Ing. 

Eva Körmendyová, PhD., Mgr. Martin Šnirc, Mgr. Ivana Zemiaková 

Členovia PK  rešpektovali rozhodnutia a usmernenia Ministerstva školstva v čase 

COVID 19,  opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavali 

protiepidemické opatrenia a odporúčania.  

Výchovno–vzdelávaciu činnosť orientovali na využívanie bádateľských a výskumných  

aktivít rozvíjajúcich intelektové schopnosti u žiakov, sociálne zručnosti a techniky, zážitkové 

učenie a projektové vyučovanie. 

Environmentálna výchova a problematika zdravého životného štýlu sa  realizovala 

nielen ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetu ale aj formou projektov. 

Konzultácie jednotlivých členov PK so žiakmi sa zameriavali na riešenie úloh v rámci 

chemickej olympiády, stredoškolskej odbornej činnosti SOČ, AMAVETu, úloh 

korešpondenčného seminára  a tiež na  teoretickú prípravu žiakov na vysoké školy hlavne 

formou krúžkov:  Chémia na prijímačky (RNDr. Anna Kozová),  

                 Chémia na lekárske fakulty (Ing. Eva Körmendyová, PhD.). 

V rámci záujmových voľno-časových aktivít realizovaných formou  krúžkov sa aj žiaci 

z nižších ročníkov mali  možnosť bližšie a hlbšie  oboznámiť sa s  chémiou:   

Chemický krúžok (Mgr. Zuzana Gjablová), Chemické pokusy (Ing. Eva Körmendyová, PhD). 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Letná škola: 

Projekt - Studium 

moderní 

a rozvíjející se 

techniky VUT – 

SMART VUT 

2. – 4. august 

2021,  Brno - 

CEITEC VUT, 

Stredoevropský 

Technologický 

Institut Vysoké 

Učení Technické 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

 

Žiak V.F Jakub 

Kormanec 

Téma – Sledovanie 

uvoľňovania modelových 

proteínov z hydrogelových 

nosičov liečiv pre 

regeneratívnu medicínu 

 

Korespondenční 

Seminář 

Inspirovaný 

Chemickou 

Tematikou 

(Prírodovedecká 

fakulta Univerzity 

Karlovej, Vysoká 

Škola chemicko-

technologická 

v Prahe, 

Prírodovedecká 

fakulta 

Masarykovej 

Univerzity) 

od 2. septembra 

do 2. mája 2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

 

Jakub Kormanec 

(V.F) 

Riešenie úloh zameraných na 

chemickú oblasť a tém s tým 

spojených 

1. séria úloh, umiestnenie – 

109. miesto z 210 riešiteľov 

2. séria úloh, umiestnenie – 

98. miesto z 210, 3. séria 

úloh, umiestnenie – 105. 

miesto z 214 riešiteľov  

Projekt Inštitúcie 

Loschmidt 

Laboratories 

Prírodovedeckej 

fakulty 

Masarykovej 

univerzity 

Šk. r. 

2020/2021, 

2021/2022 

Brno  - 

Loschmidt 

Laboratories 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

 Lucia Cengelová 

(V.F) 

Experimentálna časť 

výskumu s názvom: 

Výpočetný dizajn a 

experimentálna konštrukcia 

stabilných enzýmov / 

Computational design and 

experimental construction of 

stable enzymes 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Chemická 

olympiáda 
priebežne 

Mgr. Martin Šnirc 

 

Vanesa Čišecká I.C  

Matej Materanka I.C  

Silvia Jopeková I.C  

 Nina Chabrečková 

I.C  Lívia Trúchla I.E  

Miroslava Vlčková 

I.E 

Diana Hesková II.C  

Benjamín Boris II.E  

David Mravec II.E 

Riešenie zadaní  kat. C, B – 

domáce, školské a krajské kolo 

Krajské 

a celoslovenské 

kolo Festivalu 

vedy a techniky 

AMAVET 

 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

 

Lucia 

Cengelová(V.F) 

Výpočetný dizajn a 

experimentálna konštrukcia 

stabilných enzýmov 

Krajské 

a celoslovenské 

kolo SOČ 

 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

 

Lucia Cengelová 

(V.F) 

Výpočetný dizajn a 

experimentálna konštrukcia 

stabilných enzýmov 

Seminár 

Akadémie ICRC 

(Medzinárodné 

centrum 

klinického 

výskumu  - 

Univerzitná 

nemocnica Sv. 

Anny v Brne) 

25. - 27.2.2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

 

Ľudmila Kvašňovská 

(III.F) 

Klinický výskum v kostce. 

Prednášky zo sveta klinického a 

bunkového výskumu, kvízy 

a skupinová súťaž, počas ktorej 

pracovala s odborným článkom 

a vytvárala vedecký poster. 

Workshop ICRC  

 
23. - 24.5.2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

 

Ľudmila Kvašňovská 

(III.F) 

Výskumný projekt od A po 

publikaci. 

Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania  
16. 6. 2022 

Ing. Eva Körmendyová, 

PhD. 

 

Lucia Cengelová, (V.F) 

On-line konferencia-prezentácia 

práce na prehliadke odborných 

prác mladých talentov 



31 

 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Letná škola 

CEITEC Student 

Talent Vysoké 

učení technické v 

Brně 

 

8. - 10. 8. 2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

 

Patrícia Larišová 

(IV.F), Aneta 

Straková, Viktória 

Koperová, Adam 

Baliga (III.F) 

Příprava nanostruktur 

pomocí FDM a SLA 3D 

tisku 

 

Letná škola 

CEITEC Student 

Talent Vysoké 

učení technické v 

Brně 

 

8. - 10. 8. 2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

Timea Haladejová 

(III.F)  

Výroba a testovanie opticky 

aktívnych nanoštruktúr pre 

plazmoniku 

Letná škola 

CEITEC Student 

Talent Vysoké 

učení technické v 

Brně 

 

8. - 10. 8. 2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

Ľudmila Kvašňovská 

(III.F) 

Výroba chytrých 

nanozariadení na 

personalizovanú liečbu 

závažných ochorení 

Letná škola 

CEITEC Student 

Talent Vysoké 

učení technické v 

Brně 

 

8. - 10. 8. 2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

Martin Otipka(IV.F) 

Vidět i dotýkat se nanosvěta 

- spojení mikroskopie 

atomárních sil a elektronové 

mikroskopie 

Letná škola 

CEITEC Student 

Talent Vysoké 

učení technické v 

Brně 

 

8. - 10. 8. 2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

Jakub Jančo (IV.F) 

 

Biopolyméry v 

regeneratívnej medicíne 

Letná škola Ústav 

molekulárnej 

biomedicíny, 

Lekárska fakulta                      

UK Bratislava  

 

August 2022 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD. 

Dominika Holániová 

(II.G) 

Syntéza a charakterizácia 

poréznych polymérov  
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Biológia (BIO) 

Vedúca PK BIO: PaedDr. Anna Zeljenková 

Členovia PK BIO: Mgr. Zuzana Gjablová, Mgr. Anna Hluzáková, Mgr. Lukáš Jurga, Mgr. 

Lucia Kavčiaková, Mgr. Zuzana Pastorková, PaedDr. Anna Zeljenková, Mgr. Ivana 

Zemiaková 

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

v pláne práce. Školský rok 2021/2022 sa čiastočne vyučoval dištančne, ale hlavne v druhom 

polroku sme aktívne pokračovali v prezenčnom vyučovaní.        

Žiaci sa i tento rok zapojili do súťaží – Biologická olympiáda a SOČ, kde dosiahli skvelé 

výsledky.          

 Členovia PK sa vzdelávali, na rôznych úrovniach zdokonaľovali svoje pedagogické 

vedomosti a zručnosti, ako i osobný rozvoj pedagógov. U žiakov sme rozvíjali čitateľskú, 

finančnú i  IT  gramotnosť, prostredníctvom aktívnej práce na hodinách. V rámci 

zdokonaľovania čitateľskej gramotnosti pracovali žiaci s odborným i učebným textom, ktorý 

museli správne spracovať a interpretovať (napr. určovanie rastlín pomocou atlasu rastlín) . 

Hospitačná činnosť sa uskutočnila najmä pri prezenčnej výučbe. Spoločne sme hospitované 

hodiny sme rozobrali  a upozornili na prípadne chyby a možnosti riešenia. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Genetika na 

kolesách – online 

prednáška 

október  

2021  

PaedDr. Anna 

Zeljenková 

Prednáška určená najmä 

maturantom a záujemcom 

o štúdium biológie, konané 

formou online konferencie 

Exkurzia arborétum 

Borová Hora 
jún 2022 

Mgr. Ivana 

Zemiaková, PaedDr. 

Anna Zeljenková 

Návšteva arboréta s odborným 

výkladom, množstvom poučných 

i zaujímavých informácií 

o rôznych drevinách a ružiach 

v arboréte i na Slovensku vôbec 
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Telesná a športová výchova (TSV) 

Vedúci PK TSV: Mgr. Roman Ondruška 

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

Mgr. Slavomír Švancár, Mgr. Dominika Vanáková 

Plán práce PK TSV vychádzal z plánu práce školy na školský rok 2021/2022. 

V  školskom roku 2021/2022 sme v rámci protipandemických opatrení dodržiavali všetky 

zásady a hodiny TSV prebiehali v priestoroch telocviční. Aj keď sme mali  obmedzenia pri 

zhoršenej situácii – mohli sme využívať  prírodné prostredie okolia školy – aktivity so žiakmi 

boli viac ako prínosné pre rozvoj všeobecnej vytrvalosti.  Aktívne sme zapájali žiakov do 

aktivít, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. 

Vyučujúci zodpovedne pristupovali k svojej práci a plneniu zadaných úloh. Učitelia 

jednotlivé stanovené úlohy a ciele v pláne práce PK v priebehu školského roka až do 

prerušenia prezenčnej formy vyučovania na školách priebežne plnili.  

Všetci členovia PK TSV sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej 

literatúry,  využívali aj webové stránky, odkazy o  športovej problematike v oblasti školskej 

telesnej výchovy – telocvikari.sk, zborovňa.sk, youtube kanál a iné. 

Hospitačná činnosť prebehla podľa plánu a všetci členovia PK TSV absolvovali hospitačnú 

činnosť, ktorá bola prínosom pre všetkých zúčastnených.      

 Žiaci navštevovali športové krúžky   v rámci jednej triedy aby sme zamedzili 

stretávaniu žiakov rôznych ročníkov a tried. Na tomto základe fungovali krúžky:  florbalový,  

posilňovanie,  bedmintonový,  gymnastický a volejbalový . V druhom polroku sa obmedzenia 

postupne uvoľnili, čo bolo vidieť aj na účasti študentov na krúžkoch.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Program 

vzdelávania o 

olympijských 

hodnotách 

(OVEP) 

29.11.2021 

Slovenský 

olympijský a 

športový výbor 

(SOŠV) 

 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Geografia Slovenska - 

najznámejšie, 

najvýznamnejšie miesta a 

šport 

Zimné športové 

aktivity - výzva 

obdobie 

zimných 

školských 

prázdnin 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Mgr. Soňa Jurištová 

Žiaci uskutočnia dobrovoľne 

športovú aktivitu, 

zdokumentujú a následne 

odošlú vyučujúcemu TSV 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Projekt – 

Indoorové 

a outdoorové 

aktivity 

celý rok 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

 

Cieľom nášho projektu je 

zaradiť cvičenia 

prostredníctvom cvičebných 

telovýchovných pomôcok do 

vyučovacieho výchovno-

vzdelávacieho procesu na 

hodinách TSV ako aj do 

mimoškolskej aktivity, 

zatraktívniť vyučovanie a 

rozšíriť škálu cvičebných 

(tréningových) programov 

pre školopovinnú mládež, 

s akcentom na boj proti 

obezite, civilizačným 

chorobám ako i prevencia 

proti budovaniu závislosti na 

drogách a iných návykových 

látkach. 

Lyžiarsky výcvik 
28.2. – 4.3. 

2022 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Zimné športy: zjazdové 

lyžovanie a snowbording, 

stredisko Veľká Rača 

Oščadnica, zúčastnených 45 

študentov I. C, Te.A 

Lyžiarsky výcvik 
14.3.– 18.3. 

2022 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Zimné športy: zjazdové 

lyžovanie a snowbording, 

stredisko Veľká Rača 

Oščadnica, zúčastnených 39 

študentov I.F, G 

Lyžiarsky výcvik 
21.3.– 25.3. 

2022 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Zimné športy: zjazdové 

lyžovanie a snowbording, 

stredisko V.Rača Oščadnica, 

zúčastnených 50 študentov 

I.D, E, Kv.A 

Plavecký výcvik 

9.5. – 

13.5.2022 

Mestská 

plaváreň Čadca 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Zdokonaľovací plavecký 

výcvik žiakov II. 

C,D,E,F,G,Sx.A 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Plavecký výcvik 
13.6. 2022 

Tatralandia 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

 

Zdokonaľovací plavecký 

výcvik žiakov II. 

C,D,E,Sx.A v Aquaparku 

Tatralandia, Liptovský 

Mikuláš 

Plavecký výcvik 
20.6. 2022 

Tatralandia 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Slavomír Švancár 

Zdokonaľovací plavecký 

výcvik žiakov II. F,G 

v Aquaparku Tatralandia, 

Liptovský Mikuláš 

Kurz ochrany 

života a zdravia 

23.5 – 

25.5.2022 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

+ poverení vyučujúci 

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

Teoreticky a prakticky 

oboznámiť žiakov 

s jednotlivými témami so 

zdravotnej prípravy, civilnej 

ochrany a topografie 

 

Účelové cvičenie  26.5. 2022 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

+ poverení vyučujúci 

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

Teoreticky a prakticky 

oboznámiť žiakov 

s jednotlivými témami so 

zdravotnej prípravy, civilnej 

ochrany a topografie 

 

Účelové cvičenie  27.5. 2022 

Mgr. Roman Ondruška 

Mgr. Dominika 

Vanáková 

Mgr. Lenka Kašáriková 

Mgr. Slavomír Švancár 

+ poverení vyučujúci 

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

II.C,D,E,F,G,Sx.A 

Teoreticky a prakticky 

oboznámiť žiakov 

s jednotlivými témami so 

zdravotnej prípravy, civilnej 

ochrany a topografie 

 

 

  



36 

 

Formy samokontroly  

Základom každodennej výmeny skúseností a pomoci nielen medzi skúsenejšími a 

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

hospitácie uvádzajúcich pedagógov, vedenia školy a vedúcich PK, ale aj kolegov navzájom. 

Viedlo 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 vzájomnú spoluprácu. Kontrolná činnosť sa zameriava na efektívne zavádzanie 

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

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

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

Sprievodca školským rokom 2021/2022, zameraná na úroveň rozvíjania kľúčových 

kompetencií detí a žiakov. 

 Účinnosť kontrolnej činnosti školy sa zvyšovala dôslednou analýzou zistení, 

konkrétne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. 

 

Spolupráca s predmetovými komisiami 

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

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

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

Spolupráca sa zintenzívnila v čase úprav plánu práce školy, plánu profesiného rozvoja, ale aj 

pri organizovaní školských a mimoškolských akcií.  

Jednotlivé PK navzájom spolupracovali v rámci medzipredmetových vzťahov, pri 

realizácii súťaží a aktivít prebiehajúcich na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana alebo 

v školách zapojených do organizovania rôznych súťaží. 

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

školy (Mgr. Ingrid Mikovčáková, PaedDr. Anna Zeljenková).  

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

predsedovia alebo členovia odborných komisií v rôznych okresných a krajských súťažiach 

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

školských maturitných komisií. Vzájomná výmena skúseností viedla k zvyšovaniu kvality 

vyučovacieho procesu. 

 

Práca koordinátorov a špecialistov 

Vedenie školy sa snažilo vytvárať priaznivé podmienky na prácu koordinátorov a 

špecialistov, ktorí vykonávajú špecializované činnosti.  
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V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch 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 

koordinátori a mentori pre uvedené činnosti a podujatia, či súťaže. 

 

Výchovná poradkyňa 

Činnosť výchovnej poradkyne, Mgr. Gabriely Chalupkovej, sa odvíjala od plánu 

práce, vypracovanom na začiatku školského roka 2021/ 2022. Vychádzal z napĺňania ŠkVP 

Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ŠVP. Výchovná poradkyňa monitorovala 

žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti.  

Žiakom a ich rodičom sprostredkovávala psychologické a odborné služby v čase 

konzultačných hodín. Viedla si pedagogický denník, v ktorom sú detailne rozpracované 

problémy počas konzultačných hodín. 

Spolupracovala s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom 

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

Cenné skúsenosti a rady získala poradkyňa prostredníctvom webinárov, ktoré viedli 

odborníci z rôznych oblastí – psychológovia, pracovníci linky dôvery, policajti... O získaných 

vedomostiach boli žiaci informovaní prostredníctvom EduPage. Snahou bolo predchádzať 

mnohým patologickým javom, formám diskriminácie a podobne. Prínosom pre vykonávanie 

práce bolo absolvovanie inovačného vzdelávania Kariérny poradca a špecializačné 

vzdelávanie v MPC Bratislava; Výchovný poradca. 

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

EXPO KARIÉRA v Čadci - online).  

Počas celého roka viedla potrebnú dokumentáciu, zverejňovala všetky dôležité 

a užitočné informácie na svojej nástenke, na webovej stránke a EduPage školy. Pri práci boli 

použité depistažné dotazníky na zistenie klímy v triede, vzájomných vzťahov a podobne.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná 

osoba a ďalší 

zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Náplň triednických 

hodín 
september 2021 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Informácie o VP na škole a o 

možnosti využitia jeho služieb 

Netradičné 

dopoludnie s prímanmi 
14.09.2021 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Predstavenie činnosti 

výchovného poradcu, aby aj 

najmenší žiaci vedeli, kto im 

pomôže, keď budú mať 

problém. Aktivita spojená 

s imatrikuláciami prímanov. 
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názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná 

osoba a ďalší 

zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Vypracovanie analýzy 

umiestnenia maturantov 
september 2021 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Vypracovanie analýzy 

umiestnenia maturantov na VŠ. 

Projekt: Zaži 

dobrovoľníctvo, uč sa 

skúsenosťou 

21.09.2021 
Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Spolupráca s VÚC Žilina 

a predstavenie projektu, ktorý 

sa týkal dobrovoľníctva 

v Žilinskom kraji. Žiaci boli 

informovaní cez edupage. 

Online prednáška SCIO 

testy 
13.10.2021 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

(maturanti) 

Maturanti sa zúčastnili online  

prednášky, ktorá bola 

realizovaná českou 

pracovníčkou, ktorá sa podieľa 

na tvorbe testov. Mali tak 

možnosť riešiť modelové 

situácie a získať zručnosti pre 

prijímacie konanie. 

Konferencia 

READYCON 
27.10.2021 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

(maturanti) 

READYCON bola online 

konferencia, na ktorej sa sme sa 

venovali budúcnosti práce. 

Žiaci sa mali možnosť zapojiť 

do rôznych diskusií, ktoré 

viedli odborníci zo 

zdravotníctva, technických 

i ekonomických odborov. 

Konzultácie k 

prihláškam na VŠ 
Priebežne 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Počas dištančnej formy 

prebiehali online konzultácie 

cez webex, v prezenčnom 

osobné konzultácie maturantov. 

Online prezentačná 

porada s CPPaP 
16.11. 2021 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Pracovná porada, na ktorej sa 

uvažovalo o možnosti online 

DOD. 

Podstatou bolo vypracovanie 

prezentácie a predstavenie 

strednej školy budúcim žiakom. 

Online prezentácia 

Paneurópskej VŠ 
22.11.2021 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Žiaci mali možnosť spoznať 

Paneurópsku UNI. Mohli 

diskutovať a pýtať sa, čo ich 

zaujíma, aké výhody prináša 

štúdium... 

Informačný deň BISLA 08.12.2021 
Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Program pozostával z rôznych 

zaujímavých seminárov a 

diskusií so študentmi, či 

absolventmi škôl. 
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názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná 

osoba a ďalší 

zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Kariérne vzdelávanie 

VUDPaP 
19. – 20.1. 2022 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Vzdelávanie bolo zamerané na 

podporu kariérnej výchovy, 

ktorá sa netýka len maturantov, 

ale je potrebné sa jej venovať 

od malička. 

Konzultácie 

k voliteľným 

seminárom 

február 2022 

 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Druhý a tretí 

ročník 

Konzultácie o výbere budúceho 

voliteľného predmetu – 

seminára. 

Vypracovanie SWOT analýzy 

so žiakmi. 

Prednáška 

s prodekanom Fakulty 

informatiky 

a informačných 

technológii Stavebnej 

fakulty v Bratislava 

02. 02. 2022 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

(maturanti) 

 

Prednáška prebiehala v online 

priestore a prodekan osobne 

žiakom predstavil fungovanie 

fakulty. Predstavené boli 

zaujímavé projekty školy 

a hlavne uplatnenie v bežnom 

živote po skončení VŠ. Na 

prednáške mala svoj vstup aj 

bývala žiačka Vanesa 

Milonová, ktorá vyzdvihla to, 

že výborné základy pre štúdium 

získala na Gymnáziu J.M. 

Hurbana v Čadci. 

Kariérne vzdelávanie 

VUDPaP 
18.02.2022 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Vzdelávanie bolo zamerané na 

podporu kariérnej výchovy, 

ktorá sa netýka len maturantov, 

ale je potrebné sa jej venovať 

od malička. 

Prednáška 

s pracovníčkami VŠZP 
28.03.2022 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

(maturanti) 

 

Prednáška bola zameraná na 

maturantov, kde v centre 

pozornosti boli informácie 

ohľadom ukončenia štúdia a ich 

povinnosti registrovať sa na 

príslušných orgánoch. 

Prednáška 

s pracovníčkami Úradu 

práce 

05.04, 08.04. 

2022 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

(maturanti) 

Maturanti získali cenné 

informácie, ktoré sa týkali 

ukončenia VŠ, kde je potrebné 

sa registrovať, aké majú 

povinnosti a podobne. 

Poukázanie nielen na práva, ale 

aj povinnosti po skončení 

strednej školy. 

Vzdelávanie MPC – 

výchovný poradca 

13. 4, 

21. 4. 2022 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Špecializačné vzdelávanie 

výchovný poradca. 
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názov aktivity, exkurzie, 

projektu 

dátum, miesto 

realizácie 

zodpovedná 

osoba a ďalší 

zúčastnení 

opis obsahu aktivity – 

zameranie 

Testovanie 

manažérskych zručností 

pre žiakov 3. ročníka 

05. 05. 2022 CPPaP Čadca 

Žiaci pracovali s dotazníkmi, 

ktoré boli zamerané na získanie 

zručností v podnikateľskej 

a manažérskej oblasti. Aktivity 

realizovali psychologičky 

z CPPaP v Čadci. 

Stretnutie 

s pracovníčkou 

organizácie Človek v 

ohrození 

13.05.2022 
Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Na základe stretnutia boli 

ponúknuté materiály, ktoré sa 

venujú téme globálneho 

vzdelávania, v centre boli 

predmety ako dejepis, 

matematika, slovenský jazyk, 

etická výchova. 

Prednáška zo Stavebnej 

fakulty v Žiline 
18.05.2022 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

II.E,  Sexta A 

Učitelia Stavebnej fakulty 

v Žiliny prezentovali svoj 

projekt, ktorý sa týkal 

projektovania, zosuvov pôdy 

a to v Kysuckom regióne. 

Použité boli moderné techniky 

a žiaci získali informácie aj 

o štúdiu, kde po skončení sú 

vzácnymi pre spotrebiteľský 

trh. 

Stretnutie s PhDr. Anna 

Bednárová 

 Úrad práce v Čadci 

17.06. 2022 

Mgr. Gabriela 

Chalupková 

Mgr. Beáta 

Chmurová 

Cieľom stretnutia bolo 

prehĺbenie spolupráce v oblasti 

prevencie voči násiliu, 

používaniu drog, závislosti 

a nenávistných prejavoch na 

internete – kyberšikana. Bola 

podaná žiadosť o vykonanie 

preventívno – bezpečnostnej 

prednášky pre viaceré ročníky 

školy. 

 

Školský koordinátor pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom 

IKT  

Úlohou koordinátora pre informatizáciu, Ing. Alexandra Kubániho, bola pomoc 

vyučujúcim, žiakom a vedeniu školy s úlohami, ktorých splnenie vyžadovalo zapojenie 

informačných technológií. Podobne, ako predchádzajúci školský rok, aj v tomto boli aktivity 

a činnosti  ovplyvnené mimoriadnou situáciou spojenou s COVID-19. Tá viedla k  používaniu 

dištančného vyučovania, i keď už nie v rovnakom rozsahu ako v školskom roku 2020/2021. 
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Preto jednou z hlavných úloh bola pomoc vyučujúcim, ktorí požiadali o pomoc s dištančným 

vyučovaním, či už technickú alebo metodickú.      

 Mimoriadna situácia obmedzila realizáciu súťaží spojených s informačnými 

technológiami. Podarilo sa nám zapojiť len do súťaží iBobor a IT Fitness Test.                            

Za zmienku ešte stojí posledný rok projektu IT Akadémia, v rámci ktorého prebiehali školenia 

a workshopy, ale zastavilo sa overovanie nových metodík zapájajúcich digitálne technológie 

do vyučovania viacerých predmetov. 

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Cisco Webex 

september 

2021 – máj 

2022, Čadca 

Ing. Alexander 

Kubáni, Mgr. Ingrid 

Mikovčáková, Mgr. 

Ľubica Serafínová 

Zaobstaranie, spravovanie, pomoc 

s používaním a nastavovaním, ako 

aj riešenie problémov spojených 

s používaním videokonferenčného 

systému Cisco Webex pre 

dištančné vzdelávanie. 

EduPage a aSc 

Rozvrhy 

september 

2021 – jún 

2022 

Mgr. Ivana 

Zemiaková, Ing. 

Alexander Kubáni 

Administrácia technických 

aspektov Edupage, nahrávanie 

a úpravy rozvrhu na Edupage; 

príprava tabletov pre nových 

vyučujúcich, prípadne vlastných 

zariadení zo strany vyučujúcich 

a riešenie technických problémov 

spojených s používaním Edupage; 

príprava elektronickej  a tlačenej 

dokumentácie k ukončeniu 

školského roka. 

Autentifikačné 

údaje 

september 

2021 – jún 

2022 

Mgr. Ivana 

Zemiaková, Ing. 

Alexander Kubáni 

Priebežná distribúcia 

autentifikačných údajov pre 

žiakov a rodičov. 

Office 365 A3 

september 

2021 – 

august 2022 

Ing. Alexander 

Kubáni, Mgr. Ingrid 

Mikovčáková, Mgr. 

Ľubica Serafínová 

Zabezpečenie licencií Office 365 

A3 pre všetkých vyučujúcich, 

administratívnych pracovníkov 

a žiakov školy + správa účtov 

a licencií. 

Správa účtov G 

Suite for Education 

a LMS Moodle 

september 

2021 – jún 

2022 

Ing. Alexander 

Kubáni 

Správa účtov G Suite a LMS 

Moodle – G Suite účty pre 

vyučujúcich (pracovné emaily, 

cloudové úložisko a ďalšie 

aplikácie) a žiakov (podľa 

záujmu) 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Prijímacie skúšky 
apríl – máj 

2022 

Mgr. Jana 

Nečedová, Mgr. 

Beáta Chmurová, 

Mgr. Ivana 

Zemiaková, Ing. 

Alexander Kubáni, 

Mgr. Ľubica 

Serafínová 

Technická podpora pri 

nastavovaní kritérií 

a spracovávaní údajov v rámci 

prijímacích skúšok. 

IT Fitness Test 
máj – jún 

2022 

Ing. Alexander 

Kubáni a vyučujúci 

informatiky 

Účasť žiakov školy na 

pravidelnom testovaní digitálnej 

gramotnosti. 

Národný projekt 

edIT 
jún 2022 

Ing. Alexander 

Kubáni a vyučujúci 

informatiky 

Pomoc pri zakladaní účtov 

v rámci služby RIAM a pri 

vypĺňaní dotazníkov. 

Národný projekt 

edIT 
jún 2022 

Mgr. Ingrid 

Mikovčáková, Mgr. 

Ivana Zemiaková, 

Ing. Alexander 

Kubáni 

Kontrola, doplnenie a uzatvorenie 

dotazníka na digitálne vybavenie 

učiteľov a školy. 

 

 

Školský koordinátor pre primárnu prevenciu drogových závislostí 

a ďalších sociálno-patologických javov 

Školský koordinátor pre  primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-

patologických javov, PaedDr. Anna Zeljenková, pracovala počas celého školského roka podľa 

plánu práce na šk. rok 2021/2022. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu 

s opatreniami týkajúcimi sa pandémie Covid 19, sa nám nepodarilo zorganizovať všetky 

plánované akcie. V mesiaci november sa nám  podarilo zorganizovať online prednášky cez 

organizáciu Slovensko bez drog. Tieto prednášky sme poznali už z predchádzajúceho 

školského roku a dúfame, že v nich budeme pokračovať i v nasledujúcich rokoch. Sú 

zaujímavé, pútavé, interaktívne.        

 Ako koordinátorka som i tento rok absolvovala viacero online školení s touto 

tematikou. Uskutočnila som i aktivitu na prevenciu a dôsledky kyberšikany ako i užívania 

návykových látok v triede Kvarta A. Plánujeme vytvoriť manuál určený najmä triednym 

učiteľom, ktorý by ho mohli využívať na triednických hodinách. Žiakom sme spoločne 

s výchovnou poradkyňou Mgr. Gabrielou Chalupkovou odporúčali individuálne anonymné 

konzultácie s odborníkmi prostredníctvom stránky/organizácie IPečko, s ktorou plánujeme 

nadviazať užšiu spoluprácu. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Slovensko bez drog 
november 

2021 

PaedDr. Anna 

Zeljenková, Erika 

Botlíková – extérny 

prednášateľ, 

I. F 

Online interaktívna prednáška na 

tému drogy a závislosti. 

Prednáška bola kladne 

ohodnotená ako žiakmi tak 

i vyučujúcimi (triednymi učiteľmi 

daných tried), ktorí sa na 

prednáškach zúčastnili. 

Protidrogový vlak  22.11.2021 

PaedDr. Anna 

Zeljenková, Mgr. 

Dana Bazelidesová 

Kvarta A, I. F,G,  

Návšteva vlaku, v ktorom 

vyškolení lektori sprevádzajú 

žiakov nástrahami používania 

návykových látok, interaktívne 

zážitkové situácie z prostredia 

narkomanov. 

Kyberšikana 

v online priestore  
08. 06. 2022 

PaedDr. Anna 

Zeljenková 

Aktivity zamerané rozpoznávanie 

ako i právne dôsledky 

kyberšikany.  

 

 

Školský špecialista v oblasti rozvoja športových zručností  
 

Náplň práce školského špecialistu v oblasti rozvoja športových zručností, Mgr. 

Romana Ondrušku, sa v školskom roku 2021/2022 realizovala v závislosti od pandemickej 

situácie, ktorá ovplyvnila chod športových súťaží až do marca šk. roku 2021/2022. Niektoré 

naplánované školské športové aktivity,  súťaže a podujatia boli zrušené. Šport popri štúdiu na 

škole je ďalšou aktivitou, ako študenti môžu prezentovať svoje pohybové schopnosti a 

zručnosti v oblasti, ktorá sa radí medzi aktivity podporujúce zdravý životný štýl a každý vie, 

že športom bojujeme proti obezite. 

Úlohou špecialistu je zapájať do športových aktivít nielen študentov, ale i pedagógov, rodičov 

a priateľov školy. Od marca sa športové súťaže rozbehli v obmedzenom množstve. Na úvod 

sme sa v apríli zúčastnili medzinárodného turnaja vo Valašskom Meziŕičí. Akcie sa zúčastnili 

študenti našej školy, kde si zmerali sily s rovesníkmi z Čiech, Poľska a Srbska. Aj keď 

nezaznamenali žiadne víťazstvo, tak dojem z predvedenej hry bol viac ako priaznivý.        

Naši florbalisti si počínali celkom úspešne, keď sa cez kvalifikáciu prebojovali do okresného 

kola, kde obsadili 2. miesto. Basketbal dievčat bol úspešný a dievčatá stredných škôl sa 

prebojovali až do krajského kola do Ružomberka.  

Šport a pohyb ako taký predstavuje  prevenciu rizikového správania detí a žiakov a 

prevenciu drogových závislostí a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách. 

Šport je nutné realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu 

a neobmedzovať športové aktivity. Zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré 
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napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a 

emočného zdravia je nesmierne dôležité.  

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Easterbasket cup 

16. – 17. 4 . 

2022 

Valaské 

Meziřičí 

Mgr. Roman 

Ondruška 

Milan Šeliga IV.F 

Dušan Kolenčík 

IV.G 

Oliver Budoš Ok.A 

Fedor Gabriš 

Alex Tvarožek I.G 

Martin Maják III.G 

Gustáv Schneider 

Miloslav Kulla V.G 

Benjamín Jonek V.F 

 

Medzinárodný basketbalový 

turnaj juniorov do 19 rokov 

o Pohár mesta Valaské Meziŕičí 

Štafeta mieru 2022 

23.6. 2022 

Atletický 

ovál v Čadci 

Mgr. R. Ondruška,  

Mgr. D. Vanáková, 

Mgr. L. Kašáriková 

+ 64 študentov školy  

Medzinárodný olympijský deň – 

oslava olympizmu – POHYB, 

VZDELÁVANIE, POZNANIE. 

Štafeta v behu škôl okresu Čadca 

Školský špecialista v oblasti využívania knižničných služieb  

Prvoradým záujmom školského špecialistu v oblasti využívania knižničných služieb, 

Mgr. Michaely Tarčákovej, bolo motivovať študentov k čítaniu, pomôcť študentom a aj 

samotným vyučujúcim vo vyučovacom procese sprostredkovaním priestorov a materiálov. 

V dnešnej dobe je nevyhnutné, aby sme rozvíjali čitateľskú gramotnosť žiakov, podnecovali 

ich predstavivosť, učili ich pracovať so slovníkmi a vyhľadávať informácie.  

 Ďalšou prioritou bolo rozvíjať finančnú gramotnosť u žiakov prostredníctvom 

literárnych textov, vychádzajúc zo Sprievodcu školským rokom 2021/2022.  

 Tento školský rok sme do knižnice zakúpili nový informačný systém Tritius, ktorý 

uľahčí evidenciu kníh a zaručí prehľadnosť systému.     

 Priestory knižnice sa využívali počas prezenčnej formy štúdia na realizáciu 

vyučovania, či už hudobnej výchovy, alebo hodín slovenského jazyka a literatúry. Priestory sa 

taktiež využívali v mimovyučovacom čase, a to na realizáciu krúžkov a vyhodnocovanie 

prijímacích skúšok.          

 V tomto školskom roku sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia Pavla Országha 

Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia Boženy Slančíkovej-Timravy. V januári sme si 

pripomenuli 400. výročie narodenia Moliéra, významného francúzskeho dramatika. Výročia 

sme si so študentmi pripomenuli a uctili prostredníctvom aktivít a projektov. 
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Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

Medzinárodný deň 

školských knižníc 

školská 

knižnica,  

18. október 

2021 

Mgr. Michaela 

Tarčáková,  

II.D 

Práca s literárnymi textami, 

aktivity zamerané na čitateľskú 

gramotnosť a motiváciu k čítaniu, 

zaujímavosti o knižniciach  

Ekonomická 

olympiáda 

školská 

knižnica, 

február 2022 

Mgr. Rudolf Kužma 

IV..E, IV.D, Okt. A 
Krajské kolo olympiády 

Kritické myslenie - 

olympiáda 

školská 

knižnica, 

marec 2022 

Mgr. Rudolf Kužma 

IV.F, III.E 
Krajské kolo olympiády 

70. výročie úmrtia 

B. Slančíkovej- 

Timravy 

školská 

knižnica, 

marec 2022 

Mgr. Miroslava 

Mravcová 

Kvinta A 

Prezentácia, filmová ukážka, 

čítanie diel, diskusia 

Literárny kvíz 

školská 

knižnica, 

marec 2022 

Mgr. Michaela 

Tarčáková 

II.D 

Žiaci určovali autorov podľa 

ukážok, odpovedali v dvoch 

skupinách na vedomostné otázky 

z literatúry. 

Beseda s umelcom o 

výtvarnom umení v 

školskej knižnici 

školská 

knižnica, 

7.4. 2022 

Mgr. Eva Kubalová 

III.F, III.G 
Prednáška o výtvarnom umení 

Čítam rád – Kniha 

ako projekt 

školská 

knižnica, 

apríl 2022 

Mgr. Michaela 

Tarčáková 

Sekunda A 

Prezentácia obľúbených kníh, 

žánrov a autorov žiakov, práca s 

textom 

Urob krok vpred 

školská 

knižnica, 

apríl 2022 

Mgr. Rudolf Kužma 

4F, 4.G 

Aktivity zamerané na ľudské 

práva 

ČadMUN 

školská 

knižnica, 

28.4.2022 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová 

triedy BS 

Modelové zasadnutie OSN 

Hviezdoslavov deň 

školská 

knižnica, 

máj 2022 

Mgr. Alena 

Nemcová 

II.C, II.E 

Prezentácia projektov, práca s 

textom 

Tvoríme príbeh 

školská 

knižnica, 

máj 2022 

Mgr. Michaela 

Tarčáková 

Sekunda A 

Žiaci používali predstavivosť 

a poskladali príbehy z obrázkov 

a slov, reťazové príbehy 
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názov aktivity, 

exkurzie, projektu 

dátum, 

miesto 

realizácie 

zodpovedná osoba 

a ďalší zúčastnení 
opis obsahu aktivity – zameranie 

„Čo ja VIEM“  

školská 

knižnica, 

2.6. 2022 

Mgr. Alena 

Nemcová 

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

Kr.A, II.E 

Vedomostný kvíz 

Zábava s ľudovou 

slovesnosťou 

školská 

knižnica, 

jún 2022 

Mgr. Michaela 

Tarčáková 

Sekunda A 

Žiaci si vytiahli z klobúka 

príslovie, porekadlo alebo 

pranostiku a pomocou slov alebo 

hrania ho museli žiakom opísať. 

 

Školský internát 

Plán práce ŠI sa v školskom roku 2021/2022 realizoval priebežne. Zohľadňoval 

predovšetkým odporúčania Sprievodcu školským rokom, Školský semafor, BOZ PO, ako aj  

Usmernenie k bezpečnému prostrediu počas pandémie ochorenia COVID – 19 a mimoriadne 

situácie. Pokiaľ nám to epidemiologická situácia umožnila, plnil sa priebežne.  

Členmi MZ boli všetky vychovávateľky a navzájom sa dopĺňali. Termínované úlohy MZ 

a úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti aj v tomto školskom roku  nadväzovali na úlohy 

školy. Zameriavali sme sa hlavne na prehĺbenie sociálnych kompetencií, motiváciu 

a dodržiavanie základných pravidiel školského internátu a rozvoj a upevňovanie kľúčových 

kompetencií žiakov. Naším cieľom v súčasnej situácii bolo prehĺbiť a zefektívniť spoluprácu 

so všetkými žiakmi.  

V školskom roku 2021/2022 sa prihlásilo 100 žiakov, z ktorých sa vytvorili štyri 

výchovné skupiny. Počas školského roka sa počty žiakov neustále pohybovali či už prestupom 

na inú školu, ukončením piateho ročníka, alebo bezdôvodným ukončením pobytu v školskom 

internáte. V prvý deň nástupu do školského internátu boli všetci žiaci skupinovými 

vychovávateľkami oboznámení so školským poriadkom ŠI, dodatkom prevádzkového 

poriadku, Školským semaforom, BOZ, žiaci boli poučení o opatreniach v prípade použitia 

alkoholických nápojov počas pobytu v ŠI. Zároveň boli žiaci poučení o epidemiologických 

opatreniach v priestoroch ŠI.   

Realizované úlohy, aktivity, projekty a exkurzie: 

Poučenie žiakov - ŠPŠI, zásady bezpečnosti práce pred požiarmi, pokyny po dobu trvania 

pandémie ochorenia COVID-19, Režim dňa- 02.09.2021 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Stretnutie žiakov so skupinovými vychovávateľkami  02.09.2021 

Zodpovedné- Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. Zdenka Straková, Ing. 

Júlia Brázdilová 
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Jesenná výzdoba priestorov ŠI- 05.10.2021 

Zodpovedné- Mgr. Dana Bazelidesová, Mgr. Zdenka Straková 

 

Posedenie výchovných skupín/zoznamovanie sa žiakov, predstavovanie sa/ –areál ŠI 

12.10.2021 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Protidrogový vlak v Čadci „Revolution train“ -22.11.2021 

Zodpovedná- Mgr. Dana Bazelidesová 

Valentínska výzdoba priestorov- rozvoj estetického cítenia, manuálnej zručnosti-07.02.2022 

Zodpovedné- Mgr. Dana Bazelidesová, Mgr. Zdenka Straková 

 

Valentínske posedenie- rozvoj kreativity, rozhovory o partnerskom spolunažívaní, 

kompromisoch, čo je to podľa žiakov láska. 17.02.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Jarná výzdoba- skrášľovanie priestorov, hľadanie nových trendov, zručnosť 17.03.2022 

Zodpovedné- Mgr. Dana Bazelidesová, Mgr. Zdenka Straková 

 

Večer s Ľ. Štúrom- diskusia VS o reformátorovi slovenskej spoločnosti 28.03.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Výstava prinesených kníh- motivácia žiakov k čítaniu, vedieť sa orientovať v najnovších 

trendoch beletrie-30.03.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Všetko so všetkým súvisí-kyberšikanovanie- Prezentácia na danú tému, diskusia ako 

predchádzať kyberšikanovaniu- 07.04.2022 

Zodpovedná- Ing. Júlia Brázdilová 

Jarné upratovanie areálu školského internátu- skrášľovanie okolia, kooperácia, samostatnosť, 

udržiavanie poriadku 12.04.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Príroda okolo nás- súťaž žiakov- rozvoj sebavedomia, kooperácia, súťaž proti sebe- 

26.04.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 
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Vedomostná súťaž 101 otázok a odpovedí- súťaživosť žiakov, zvládanie výhry, neúspechu, 

zábava, prehlbovanie vedomostí 03.05.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Ako cvičiť cez prázdniny- pravidelný pohyb, význam pohybu, cvičenia vo fit centrách, 

v prírode dodržiavanie pitného režimu 10.05.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Zdravá fit večera- význam zdravého stravovania, samostatnosť pri výbere receptov, kreativita 

nápaditosť žiakov, zručnosť pri varení-11.05.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Osviežujúce nápoje počas leta – dôležitosť, význam pitného režimu, príprava vhodných 

nápojov-17.05.2022 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Posedenie s Farmasi odborníčkou- získavanie vedomostí týkajúcej sa starostlivosti o svoju 

pleť, ekologické výrobky- 14.06.2022  

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Vychádzky do mesta prírody- relax v prírode, utužovanie kolektívu, priateľstvá, vzťahy 

v kolektíve- priebežne 

Zodpovedné- Ing. Júlia Brázdilová , Mgr. Dana Bazelidesová, Bc. Anna Smolková, Mgr. 

Zdenka Straková 

 

Posedenie VS pri opekačke- utužovanie kolektívu, zábava, hry, priateľské vzťahy-21.06.2022 

Zodpovedná- Mgr. Dana Bazelidesová 
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4. Údaje o žiakoch školy  

a) Počet žiakov podľa študijného odboru 

 

7902 J gymnázium – 4-ročné štúdium 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2021 Stav k 31. 8. 2022 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 3 66 1 3 66 1 

II. 3 60 0 3 60 0 

III 3 77 1 3 77 1 

IV. 3 68 0 0 0 0 

Spolu 12 271 2 9 203 2 

 

 

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2021 Stav k 31. 8. 2022 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 2 59 0 2 59 0 

II. 2 56 0 2 56 0 

III 2 60 0 2 60 0 

IV. 2 52 0 2 51 0 

V. 2 53 0 0 0 0 

Spolu 10 280 0 8 226 0 
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7902 J gymnázium – 8-ročné štúdium 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2021 Stav k 31. 8. 2022 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

z toho 

integro-

vaných 

I. 1 24 0 1 23 0 

II. 1 30 0 1 30 0 

III 1 31 0 1 31 0 

IV 1 25 0 1 25 0 

V. 1 15 0 1 15 0 

VI. 1 17 0 1 17 0 

VII. 1 26 0 1 26 0 

VIII. 1 16 0 1 1 0 

Spolu 8 184 0 8 168 0 

 

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

a úspešnosti uchádzača na prijatie  

 

Do ročníka 

 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet 

žiakov, ktorí 

konali 

prijímaciu 

skúšku 

 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijímacom 

konaní 

 

Počet 

prijatých  

žiakov 

I. ročníka OG 34 34 34 22 

I. ročníka  4G 135 115 115 66 

I. ročníka 

slov.-ang. 

biling. sekcie 

199 194 194 56 

  

c) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania – príloha 1.   

 

 

 

  



51 

 

d) Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

Žiaci maturitných tried v šk. roku 2021/2022: 

IV. C, IV. D, IV. E, Oktáva A 

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

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

Prehľad o PFIČ, EČ a ÚFIČ maturitnej skúšky 

Predmet 

Počet žiakov 

prihlásených na MS spolu 

(PFIČ, EČ a ÚFIČ) 

Z toho: počet žiakov, 

ktorí konali externú časť 

MS 

Počet prihlásených žiakov na MS: 188 149 

slovenský jazyk a literatúra 135 135 

anglický jazyk C1 52 52 

anglický jazyk B2 83  83 

francúzsky jazyk B2 6 0 

nemecký jazyk B2 2 0 

ruský jazyk B2 2 0 

ruský jazyk B1 4 0 

matematika 32 32 

Externá časť MS: 

PREDMET 

Počet 

prihlásených na 

MS 

Z toho písalo 

EČ MS 

Priemerná 

úspešnosť školy 

% 

Národný priemer 

%  

slovenský jazyk a 

literatúra 
135 135 73 59,6 

anglický jazyk C1 52 52 64 66,1 

anglický jazyk B2 83 83 66,7 65,1 

matematika 32 32 60,7 54 

Prehľad o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky: 

Predmet 
Počet žiakov, ktorí konali písomnú formu 

internej časti  MS 

slovenský jazyk a literatúra 135 

anglický jazyk C1 52 

anglický jazyk B2 83 
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Prehľad o ústnej forme MS 

Ústnu formu MS v riadnom termíne konali:   186 

                                                                nekonali :  2 

Predmety v povinnej MS: 

 

PREDMET PRIEMER 

anglický jazyk B2 1,59 

anglický jazyk C1 1,24 

biológia 1,33 

biológia v ANJ 1,32 

dejepis 1,43 

dejepis v ANJ 1,35 

francúzsky jazyk 1,00 

fyzika 1,17 

geografia 1,00 

geografia v ANJ 1,00 

chémia 1,35 

chémia v ANJ 1,32 

informatika 1,50 

informatika v ANJ 1,66 

matematika 1,39 

matematika v ANJ 1,50 

nemecký jazyk 1,00 

občianska náuka 1,54 

občianska náuka v ANJ 1,33 

ruský jazyk 1,20 

slovenský jazyk a literatúra 1,36 

umenie a kultúra 1,00 

Predmety dobrovoľnej MS: 

PREDMET PRIEMER 

francúzsky jazyk 1,00 

fyzika 1,00 

nemecký jazyk 1,00 

ruský jazyk 1,00 

Priemerný prospech  povinných predmetov ÚFIČ MS : 1,30 

Priemerný prospech  dobrovoľných predmetov ÚFIČ MS : 1,00 

V mimoriadnom septembrovom termíne (06.09. 2022) maturovala úspešne 1 žiačka zo 

slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka C1. 
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e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2021/2022 

 

 

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

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  

 

V školskom roku 2021/2022 dosiahla úspešnosť prijatia na VŠ 94,85 % zo všetkých 

maturantov, ktorí si podali prihlášky na VŠ.  

Žiaci tried 4-ročného, 8-ročného štúdia i žiaci bilingválnej sekcie gymnázia si volili 

vysokoškolské štúdium na lekárskych fakultách, štúdium technického smeru, najmä 

informatiky, štúdium prírodovedných predmetov, ale aj štúdium humanitných predmetov. 

Naši maturanti prejavili záujem o štúdium na vysokých školách na Slovensku a tiež 

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

republike. 

 

ÚSPEŠNOSŤ MATURANTOV V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 

Počet žiakov v maturitnom ročníku: 136 

Počet prihlásených na VŠ:   136........ 100 % 

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

Počet neprijatých na VŠ:       6.......... 5,15 % 

  

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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5. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej 

kvalifikácie 

a) Údaje o fyzickom počte zamestnancov 

Stredná škola Počet Školský internát Počet 

zamestnanci  SŠ 67 
zamestnanci školského 

internátu 
7 

Z toho PZ 52 Z toho PZ 4 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 52 - kvalifikovaní 4 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ 15 Z toho NZ 3 

Z počtu NZ  Z počtu NZ 0 

- upratovačky 8 - upratovačky 2 

- údržbár 2 - pomocná vychovávateľka 0 

- školník-údržbár 1 Školská  jedáleň  

- THP 4 zamestnanci -spolu 10 

Spolu počet zamestnancov  

SŠ + ŠI + ŠJ 
84 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
56 

 

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

 

b) Zoznam učiteľov a ich aprobácia – Príloha 2  

 

c) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich daný predmet 

Občianska výchova 1 

Telesná výchova 1 

Výtvarná výchova 1 

 

6. Informácie o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti  

Rôznorodé aktivity školy za uplynulý školský rok boli prezentované v 21. ročníku 

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

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

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

a vydavateľstvom MAGMA) i na webovom sídle školy (Ing. Alexander Kubáni). Škola 
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vďaka podpore Neziskovej organizácie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci 

pripravila pre svojich žiakov tričká s logom školy. 

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

rovnakou mierou vo výchovnej, vzdelávacej aj ekonomickej oblasti. 

 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 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.  Rodičia ocenili komunikáciu prostredníctvom 

Edupage - elektronickej triednej knihy ako aj dištančné vzdelávanie.  

 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, CPPPaP v Čadci, Centrum voľného času v Čadci, Matica 

slovenská, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národná knižnica v Martine, VŠ – 

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

memorandum o spolupráci, Fakulta informatiky STU v Bratislave,  Univerzita PJŠ 

v Košiciach a CVTI – IT akadémia, Asociácia učiteľov anglického jazyka, Okresný súd 

v Čadci, Okresná prokuratúra v Čadci, polícia, Štátny archív v Čadci, ZŠ v okrese atď). 

Tradične veľmi dobrá je aj spolupráca s ostatnými strednými školami v regióne Kysúc.  Pri 

práci s integrovanými žiakmi gymnázium spolupracuje so CPPPaP v Čadci.  

 

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

škola zapojila 

Krajské kolo olympiády ANJ 

EXPO 2021/2022 v spolupráci 

s CPPPaP v Čadci – online veľtrh 

informácií a vzdelávania  

Imatrikulácia pre prvákov a prímanov Biela pastelka 

Účelové cvičenia, KOŽAZ, lyžiarsky výcvik, 

plavecký výcvik 
Adopcia srdca 

ČadMUN – modelová zasadnutie OSN Červené stužky 

Krúžková činnosť Anjelik pre radosť 

Profesionálna orientácia žiakov – pomoc pri 

výbere voliteľných predmetov 

Sladká pomoc (projekt pápežských 

misijných diel) 

www.gymcadca.eu – administrácia vlastnej 

webovej stránky školy 

Okresné a krajské kolá vedomostných 

organizované CVČ v Čadci a v Žiline, 

SOČ 

e- triedna kniha Týždeň vedy a techniky 

Marec – mesiac knihy Študentská  kvapka krvi 

„We care“ – vzájomná pomoc žiakov počas 

dištančného vzdelávania 
Online prezentácie univerzít zo SR a ČR 

„Naprieč „Hexagonálou“ (Francúzskom) Európsky deň jazykov 

Aktualizačné vzdelávanie  
Literárne súťaže - Hviezdoslavov 

Kubín, Kysucký mikrofón 

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

škola zapojila 

Zasadnutie Rady školy IT Fitness test 

Valentínska pošta Deň Zeme 

Deň detí Protidrogový vlak 

Prípravný jazykový kurz pre budúcich prvákov 

bilingválneho štúdia 

Predstavenia SND 

Masterclasses, Žilinská univerzita 

AMAVET 

Genetika na kolesách 

Týždeň ľudských práv 

Letná škola CEITEC Student Talent, 

Brno 

CAE certifikát  

Základná a odborná štátnica 

v spolupráci s Jazykovou školu v Žiline 

Jašíkove Kysuce, Palárikova Raková 

Slovensko bez drog 

Best in English 

Projekt Absynt 

Virtuálny DOD 

Medzinárodný deň školských knižníc 

Záložka do knihy spája slovenské školy 

Štafeta mieru 
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7. 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 2021/2022 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/ 

III. kat 
3. miesto  Mišún Peter Te.A 

Hviezdoslavov Kubín/ 

IV. kat 
1. miesto Podmanická Nadežda III.E 

Hviezdoslavov Kubín/ 

IV. kat 
2. miesto Belicajová Veronika II.F 

Kysucký mikrofón / 

III.kat 
2. miesto Ligocká Lenka  V.G 

 

Predmetové olympiády 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 1A 
2. miesto Potanková Lia Se.A 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 1B 
1. miesto Hamranová Bohdana Kr.A 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2A 
2. miesto Ondrušková Alexandra Sx.A 

Olympiáda v anglickom 

jazyku/ 2B 
1. miesto Kolenová Tatiana IV.E 

Dejepisná olympiáda/ C 2. miesto Markech Pavol Kr.A 

Dejepisná olympiáda/ E 1. miesto Roman Dominik Se.A 

Geografická olympiáda/ 

E 
1. miesto Markech Pavol Kr.A 

Geografická olympiáda/ 

F 
1. miesto Roman Dominik Se.A 
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Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Geografická olympiáda/ 

Z 
1. miesto Števík Štefan Henri IV.G 

Biblická olympiáda 2. miesto  

Mravec David 

Pytel Matúš 

Brandýs René 

II.E 

II.E 

IV.E 

 

Fyzika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Čo vieš o hviezdach? /2 1. miesto Markech Pavol Kr.A 

 

SOČ 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Biológia 1. miesto Franková Lea Ok.A 

Telesná a športová výchova 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Veľkonočné plávanie / 

ZŠ 

1. miesto 

2. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Tuchyňa Matej 

Krkošková Alexandra 

Vanáková Nataša 

Badžgoňová Lucia 

Rebrošová Alica 

Se.A 

Se.A 

Te.A 

Te.A 

Te.A 

Veľkonočné plávanie / 

SŠ 

1. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

2.miesto 

1. miesto 

1. miesto 

Baška Dominik 

Chovanec Filip 

Tvrdý Andrej 

Kováčik Marek 

Serafín Juraj 

Kašubová Karolína 

II.D 

II.C 

II.C 

III.C 

Sp.A 

IV.F 

Basketbal / žiaci SŠ 1. miesto 

Budoš Oliver 

Gabriš Fedor 

Maják Martin 

Schneider Gustáv 

Kulla Miloslav 

Šeliga Milan 

Kolenčík Dušan 

Romaník Branislav 

Talapka Timotej 

Tvarožek Alex 

Ok.A 

Ok.A 

III.G 

III.G 

V.G 

IV.F 

IV.G 

IV.E 

IV.E 

I.G 
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Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Basketbal / žiačky SŠ 1. miesto 

Števulová Ivana 

Kašubová Karolína 

Kubošná Simona 

Konrádová Nikoleta 

Šutá Paulína 

Macúchová Agáta 

Bednárová Klára 

Krkošková Paula 

IV.F 

IV.F 

III.G 

I.F 

I.F 

I.F 

IV.D 

III.C 

Atletika 4-boj / mladší 

žiaci 

1. miesto 

1. miesto 

Capek Adam 

Jaroš Christian 

Se.A 

Pr.A 

Atletika 4-boj / mladšie 

žiačky 
1. miesto Rusnáková Linda Se.A 

Florbal / žiaci ZŠ 2. miesto 

Capek Adam 

Hluzák Tobiáš 

Šmatlava Vladimír 

Hacek Samuel 

Hudák Vladimír 

Kopačka Jonáš 

Minarovič Juraj 

Nečeda Samuel 

Rapušák Filip 

Rapušák Jakub 

Stehura Celestín 

Se.A 

Pr.A 

Kr.A 

Te.A 

Te.A 

Te.A 

Te.A 

Te.A 

Te.A 

Te.A 

Te.A 

 

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

Predmetové olympiády 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda 

v anglickom jazyku/ 

2C1 

1. miesto Larišová Patrícia IV.F 

Olympiáda 

v anglickom jazyku/ 2B 
2. miesto Kolenová Tatiana IV.E 

Olympiáda 

v nemeckom jazyku/ 

2A 

2. miesto Cyprichová Katarína II.C 

Olympiáda 

v nemeckom jazyku/ 

2A 

3. miesto Tvrdý Andrej II.C 
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Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda vo 

francúzskom jazyku/2A 
2. miesto Haladejová Timea III.F 

Olympiáda vo 

francúzskom jazyku/2B 
2. miesto Švancárová Vanesa V.F 

Geografická 

olympiáda/E 
1. miesto Markech Pavol Kr.A 

Geografická 

olympiáda/Z 

Úspešný 

riešiteľ 
Števík Štefan Henri IV.G 

Biologická 

olympiáda/A 
2. miesto Potočárová Izabela Mária III.C 

Matematická 

olympiáda / B 

Úspešný 

riešiteľ 
Baliga Adam III.F 

 

SOČ 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Chémia  1. miesto Cengelová Lucia V.F 

 

Fyzika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Čo vieš 

o hviezdach?/ 2 
1. miesto Markech Pavol Kr.A 

 

Chémia 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

AMAVET 
Postup do 

celoslov. kola 
Cengelová Lucia V.F 

 

Telesná a športová výchova 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Atletika 4-boj / žiaci 

ZŠ 
2. miesto Jaroš Christian Pr.A 
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CELOSLOVENSKÉ  SÚŤAŽE (ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ) 

SOČ 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Chémia 1. miesto Cengelová Lucia V.F 

 

Chémia 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

AMAVET 
Postup do 

medzinár. kola 
Cengelová Lucia V.F 

 

 

Fyzika 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Čo vieš 

o hviezdach?/ 2 
2. miesto Markech Pavol Kr.A 

 

Predmetové olympiády 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Olympiáda 

v anglickom  

jazyku/2C1 

3. miesto Larišová Patrícia IV.F 

Geografická 

olympiáda/ E 
1. miesto Markech Pavol Kr.A 

Biologická 

olympiáda/A 
4. miesto Potočárová Izabela Mária III.C 

Biologická 

olympiáda/A 

Postup do 

medzinár. 

kola 

Jarabica Jakub IV.E 

 

Šach 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Majstrovstvá SR 

v zrýchlenom šachu 
3. miesto Miková Miriam II.E 
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MEDZINÁRODNÉ  SÚŤAŽE (ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ) 

Anglický jazyk 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

Best in English 

40. miesto 

v rámci 

Slovenska, 

116. miesot 

v rámci sveta 

Makuch Tomáš Ok.A 

Francúzsky jazyk 

Súťaž / kategória Umiestnenie Žiak /Priezvisko a meno/ Trieda 

„Je sais faire en 

français“ (Viem to po 

francúzsky) / A2 

8. miesto Strýčková Margaréta, Števulová Ivana IV.F 

 

 

8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

V školskom roku 2021/2022 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 

Záložka do knihy spája 

školy 

Celoslovenský projekt zameraný na 

tvorbu a výmenu záložiek medzi žiakmi. 

10. ročník celoslovenského projektu 

Záložka do knihy spája slovenské školy: 

Významné osobnosti slovenskej 

literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav, 

B. S. Timrava  

Mgr. Eva Kubalová, 

vybraní žiaci našej 

školy 

Vráťme knihy do škôl 

Projekt zameraný na podporu čítania na 

školách. Žiaci písali recenzie na 

prečítané knihy. 
PK SJL, celá škola 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Absynt 

Realizácia aktivít v celoslovenskej 

literárnej súťaži – rečníctvo, reportáž, 

recenzia. Žiaci majú možnosť získať 

žurnalistické a recenzentské schopnosti. 

Cieľom projektu je ponúknuť žiakom 

kvalitnú, medzinárodne uznávanú, 

prekladovú i pôvodnú, reportážnu 

literatúru, rozširovať čitateľskú 

gramotnosť. 

Mgr. Michaela 

Tarčáková, žiaci školy 

Komparo 

Cvičné testovanie pre Kr.A, do ktorého 

sa škola zapojila v rámci zefektívnenia 

prípravy našich žiakov na T9. 

Kr.A,  Mgr. Ivana 

Zemiaková 

Elektronická triedna 

kniha 

Realizácia elektronickej triednej knihy 

ako plnohodnotnej náhrady za tlačenú 

verziu – pokračovanie v projekte. 

Celá škola, Mgr. Ivana 

Zemiaková, Ing. 

Alexander Kubáni 

Google Apps for 

Education 

Spoločnosť Google sprístupňuje školám 

cloudový systém poskytujúci žiakom 

a učiteľom úložisko dokumentov, 

spoločný kalendár, e-mail. 

Učitelia a triedy podľa 

záujmu 

zborovna.sk 

Webový priestor poskytujúci učebné 

materiály, inšpirácie pre učiteľov 

a žiakov. 

Všetci členovia 

pedagogického zboru 

a vybrané triedy 

e-aktovka 

Sprístupnenie učebníc schválených 

ministerstvom školstva v elektronickej 

podobe. 

Učitelia a žiaci podľa 

záujmu 

Adopcia srdca 

Prosociálny projekt zameraný na 

podporu vzdelania detí v chudobných 

častiach sveta. V rámci zbierky sme 

sumou 220 Eur podporili Muhikuzo 

Faidu z Ugandy. 

Celá škola, Mgr. Anna 

Krellová 

Biela pastelka Spolupráca s úniou nevidiacich. 
Celá škola, Mgr. Anna 

Krellová 

Červené stužky 
Zapojenie sa do aktivít na pomoc 

chorým na AIDS. 
Celá škola 

Študentská kvapka krvi 
Žiaci 3,4,5 ročníka každoročne darujú 

krv v Kysuckej nemocnici. 

Mgr. Gabriela 

Chalupková, 

Študentský parlament, 

vybraní žiaci 

Sladká pomoc – 

Projekt Pápežských 

misijných diel 

Projekt zameraný na podporu detí 

v Ugande, Rwande a Nigérii. 

Celá škola, Mgr. Anna 

Krellová 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

Nepotrebné veci 

nemusia skončiť 

v odpade 

Zber použitých vecí a ich následné 

využitie v rodinách so slabým sociálnym 

zázemím. 

Celá škola 

Zbieraj baterky 
Vyzdvihnutie dôležitosti zberu 

nebezpečného odpadu. 
Celá škola 

Crowdfunding – 3D 

tlačiareň 
Projekt zameraný na ochranu prírody 

Ing. Eva 

Körmendyová, PhD., 

vybraní žiaci 

IT fitness test 
Zapojenie žiakov našej školy do 

overenia ich vlastnej IT gramotnosti. 

IT asociácia 

Slovenska, Úrad 

podpredsedu vlády SR 

pre investície 

a informatizáciu, PK 

INF 

FinQ 

Inovatívny program finančného 

vzdelávania zameraného na zlepšenie 

finančnej kultúry žiakov v gescii 

Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

Mgr. Jana Nečedová, 

Mgr. Jana Gabrišová, 

vybraní učitelia 

a triedy 

AMAVET – festival 

vedy a techniky 

FVAT je celoštátnou súťažnou 

prehliadkou vedecko-technických 

projektov žiakov základných a stredných 

škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú 

činnosť pomocou panelovej prezentácie. 

 

Ing. Eva 

Kormendyová 

Lucia Cengelová, V.F 

Noc výskumníkov 
Priblíženie výsledkov slovenskej vedy 

žiakom. 
Vybrané triedy 

Webex Enterprise 

Služba Webex Enterprise poskytnutá 

firmou CISCO školám počas prerušenia 

vyučovania. 

Ing. Alexander 

Kubáni, všetci 

vyučujúci  

Selfie 

Nástroj, ktorý mapuje, ako sa na našej 

škole využívajú digitálne technológie na 

inovatívne a účinné vzdelávanie. 

Európska komisia, 

pedagogickí 

zamestnanci školy, 

žiaci a rodičia 

EDUNET 

EDUNET je najmodernejší systém 

školského internetu, ktorý je bezpečný, 

rýchly a zodpovedá európskym nárokom 

na vzdelávanie v 21. storočí.  

Ing. Alexander 

Kubáni 

Národný projekt edIT 

Zabezpečenie digitálneho vybavenia 

pedagogických zamestnancov 

a zriadenie študovne prostredníctvom 

MŠVVaŠ SR z plánu obnovy. 

MŠVVaŠ SR, Mgr. 

Ingrid Mikovčáková 
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Názov projektu Náplň projektu Zapojení 

e - Test 

Cieľom projektu je zvýšenie kvality 

vzdelávania prostredníctvom 

elektronického testovania, zefektívnenie 

a urýchlenie porovnávania dosiahnutých 

výsledkov v predmetoch z oblastí 

vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, 

MŠVVaŠ SR 

Celá škola 

Moja stredná 

Participácia na poskytnutí informácií do 

mobilnej aplikácie, ktorá má slúžiť ako 

pomôcka pre žiakov ZŠ pri výbere 

strednej školy. 

MŠVVaŠ SR 

Digitálna škola 

Projekt realizovaný formou 

celoslovenskej súťaže pod záštitou 

ČSOB nadácie. Cieľom projektu je 

edukovať ľudí o bezpečnosti financií 

v digitálnom prostredí. 

Mgr. Ivana 

Zemiaková 

PK INF 

Nebuď otrok drog 

Projekt podporujúci aktivity zamerané 

na predchádzanie užívaniu návykových 

látok a informovanie o rizikách s tým 

spojených v cieľovej skupine žiakov II. 

stupňa základných škôl a študentov 

stredných škôl formou súťaže. Súťaž má 

zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho 

protidrogového postoja. 

PaedDr. Anna 

Zeljenková, 

vybraní žiaci 

English Go 
Projekt zameraný na inovatívne učenie 

anglického jazyka. 

MPC – NIVAM, 

MŠVVaŠ, PK ANJ 

Angličtinár a nemčinár 

roka 

Online testovanie jazykových zručností 

a porovnanie so študentami z celej 

Európy. 

Mgr. Michala 

Patyková,  

Mgr. Martina 

Kováčiková, 

výber žiakov 

Gymocyklotour 

Každoročne realizovaná cykloturistika 

pre žiakov školy v rámci Týždňa 

mobility. 

PK TSV, žiaci školy 

podľa záujmu 

Modelové zasadnutie 

OSN - ČADMUN 

Napodobňovanie zasadnutia OSN, 

uvedomenie si nevyhnutnosti zapájať sa 

do riešenia problémov globálneho 

charakteru. 

Mgr. Zuzana 

Gavlasová, žiaci 3,4,5 

ročníka bilingválnej 

sekcie 

Európa v škole Písanie esejí na zvolenú tému. PK OBN 
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9. Voľnočasové aktivity školy 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci prijalo od žiakov 535 vzdelávacích 

poukazov, 32 krúžkov viedlo 22 pedagógov, z toho 13 vyučujúcich pracovalo v jednom, 8 

vyučujúcich v dvoch a 1 vyučujúci v troch krúžkoch. Krúžky sa realizovali v rôznych 

oblastiach, pravidelne raz  (2 hodiny), resp. dvakrát  ( po 1 hodine)  do týždňa. 

 

Záujmové aktivity 
Počet krúžkov/ 

klubov 

Počet 

žiakov 

jazykové 8 101 

spoločenskovedné 5 72 

prírodovedné 10 187 

počítačové 3 45 

športové 6 130 

spolu 32 535 

  

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

školská knižnica, fotokomora, športový areál...). 

 

10. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciu v škole 

V Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci prebehla 23,03.2022 následná inšpekcia 

č. 5088/2021-2022, ktorú vykonala PhDr. Ľubomíra Tudíková (ŠIC ZA). Predmetom školskej 

inšpekcie bola kontrola stavu odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekcii. Riaditeľka 

školy splnila opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu. Splnením opatrení vznikol 

predpoklad zlepšenia kvality organizácie prijímacieho konania a podmienok konania 

prijímacích skúšok. 

11. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

V školskom roku 2021/2022 uplynulo 39 rokov od zmeny sídla školy. Gymnázium 

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

postupne v priebehu niekoľkých desaťročí.  Modernú architektúru školy, terasovito zasadenú 

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

laboratóriami, školskou knižnicou, konferenčnou miestnosťou, odbornými multimediálnymi 

a tabletovými  učebňami. 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.  

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

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

a priestorové vybavenie, lebo od neho sa v značnej miere odvíja aj jej rozvoj. 
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 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 aj v čase. V čase dištančného vzdelávania prebiehala v škole údržba –  maľovanie 

znečistených stien v učebniach, pričom sme sa nevyhli ani riešeniu vážnejších havarijných 

stavov. Podarilo sa nám odstrániť poruchu vodovodného potrubia pri budove školského 

internátu a haváriu rozvodov ústredného kúrenia v školskej jedálni.   V letných mesiacoch 

počas školských prázdnin sme zrealizovali rekonštrukciu nádvoria pred hlavnou budovou. 

Triedy a odborné učebne sme čiastočne vybavili novým školským nábytkom, učebňu 

informatiky otočnými stoličkami a vyučovací proces sme zmodernizovali zakúpením ďalších 

interaktívnych setov, CD prehrávačov a televízora. V nadväznosti na pandemické opatrenia 

sme zabezpečili do priestorov školy, ŠI a školskej jedálne žiariče.  

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. Dobrá spolupráca 

a porozumenie zriaďovateľa Okresného úradu v Žiline, riaditeľky Neziskovej organizácie pri 

Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a Rady rodičov nám umožňuje realizovať aj 

ďalšie plány v dotváraní a udržiavaní školského  areálu a vytváraní tých najvhodnejších 

podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.    

 

12. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 

návrhov opatrení  

 
SILNÉ (strengths)  STRÁNKY: 

 

 Štúdium 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana ponúka: 

1. 3 formy štúdia 

 4-ročné 

 8-ročné 

 5-ročné bilingválne štúdium s možnosťou získania všeobecnej štátnej jazykovej 

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

štátnej jazykovej skúšky na úrovni C1 

2. kvalifikované vyučovanie jednotlivých predmetov 

3. v bilingválnej sekcii vyučovanie  všeobecno-vzdelávacích predmetov v pracovnom – 

anglickom jazyku 

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

5. veľký výber voliteľných predmetov 

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

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

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

6. elektronická triedna kniha 

7. dištančné vzdelávanie v službe Webex 

8. Office 365 
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 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 pôsobia 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. škola umožňuje svojim žiakom bohaté športové vyžitie i vďaka 2 veľkým te-

      locvičniam, posilňovni a pohybovému štúdiu 

 

 

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

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

knižnica, kultúrny dom, Kysucké múzeum 

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

polohe i z Českej republiky 

4. výhodná prihraničná geografická poloha s dobrými možnosťami cezhraničnej 

spolupráce 

5. možnosť využiť sponzorské príspevky a 2% z daní, projekty na dovybavenie 

odborných učební, tried, priestorov školy 

 

SLABÉ (weaknesses) STRÁNKY: 
 

1. absencia školského psychológa v škole 

2. absencia vonkajšieho športového areálu 

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 
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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 a 8-ročné gymnaziálne 

štúdium 

7. zvyšujúce sa náklady na prevádzku školy 

 

 


