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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

 
 

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  

GYMNÁZIUM – GIMNÁZIUM 

Zoltána Fábryho 1 

079 01 Veľké Kapušany 

Telefónne číslo 056/6286251, 6382886 

Faxové číslo 056/6286251 

Elektronická adresa skola@gymkap.svcmi.sk 

Internetová adresa www.gvk.sk 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

Riaditeľ školy Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. 
056/6286251 

0903 383 450 

Zástupca riaditeľa 

  

Mgr. Adél Eszenyi 
056/6286251 

0905 326 663 

  

Rada školy Predseda – Mgr. Gabriela Fedičová 0907 945 200 

 Tajomník – Erika Ráczová 0949 309 373 

Poradný orgán školy 

Združenie rodičov 
Predseda – Júlia Tóthová 0917 653 581 

 

mailto:skola@gymkap.svcmi.sk
http://www.gvk.sk/
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I. Poslanie a vízia 

 
SWOT analýza školy: 

 

 

Silné stránky: 

 

➢ vysoká odbornosť a kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov 

➢ kvalita výučby 

➢ vysoká úspešnosť prijatia žiakov 

      na vysoké školy 

➢ nadštandardné výsledky na externej 

a internej časti maturitných skúšok 

➢ snaha zamestnancov zvyšovať svoje 

kompetencie  

➢ efektívny školský vzdelávací program 

so zameraním na informačnú 

a finančnú gramotnosť 

➢ vysoká zapojenosť a popredné 

umiestnenia žiakov na vedomostných  

súťažiach 

➢ príjemná, podnetná klíma školy 

➢ zachovávanie tradícií 

➢ vzorné spolunažívanie príslušníkov    

            rozličných národností 

 

Slabé stránky: 

 

➢ pomerne stará budova vyžadujúca stálu 

údržbu a rekonštrukciu 

➢ chýbajúca telocvičňa 

➢ obmedzené dopravné spojenie 

➢ chýbajúci priestor na zhromažďovanie 

➢ nedostatočné finančné ohodnotenie 

zamestnancov školy 

➢ nevhodné sociálne zázemie niektorých 

žiakov 

 

 

  

 

Príležitosti: 

 

➢ zvýšenie záujmu o školu 

➢ zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium 

➢ zlepšovanie podmienok pre 

vzdelávanie žiakov 

➢ efektívnejšie využívanie informačno-

komunikačných technológií 

➢ zlepšenie spolupráce s miestnymi 

a okolitými školami 

➢ zviditeľnenie školy v regióne  

➢ získanie grantov 

➢ rozvíjanie partnerských vzťahov so 

školami susedných štátov a štátov EÚ 

 

 

Ohrozenie: 

 

➢ nepriaznivý demografický vývoj  

➢ vysoká miera nezamestnanosti 

obyvateľov regiónu 

➢ negatívne spoločenské javy 

➢ nevhodný vplyv médií na žiakov 

➢ nedostatok finančných prostriedkov  

      na investície a odmeňovanie 

 

  

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

Vízia 
 Už od svojho vzniku (1957) si Gymnázium-Gimnázium vo Veľkých Kapušanoch kládlo 

za svoju prioritu  kvalitnú  prípravu mladých ľudí na vysokoškolské štúdium.    

Víziou školy je byť školou tvorivou a úspešnou tak vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 

ako aj v prezentácii na verejnosti, budovanie a udržiavanie dobrého imidžu na trhu stredných 

škôl. Naše gymnázium je otvorenou, dynamicky sa rozvíjajúcou školou, ktorá si chce aj 

v budúcnosti zachovať svoju konkurencieschopnosť. Za prvoradú úlohu považuje efektívne 

uspokojovanie potrieb vzdelávania svojich žiakov, neustále zlepšovanie  podmienok výchovy 

a vzdelávania, motiváciu nielen žiakov, ale aj učiteľov k dostatočným výkonom. Filozofiou 

školy je vzdelávať s primeranou náročnosťou, objavovať a podporovať talenty, umožniť 

každému žiakovi zažiť úspech. Týmto cieľom prispôsobuje prostriedky, metódy a formy 

práce.  

V budúcich rokoch si chce naša škola udržať svoj náročný charakter vyučovania, 

inovovať a modernizovať výchovno-vzdelávací proces využitím IKT a neustálym 

skvalitňovaním materiálno-technickej vybavenosti školy. Vhodnou propagáciou a aktivitou 

mieni zviditeľňovať výsledky školy a naďalej upevňovať jej dobré meno v regióne.  

 

Vyhodnotenie: V školskom roku 2018/2019 škola dosiahla primerané výsledky vo výchovno-

vzdelávacej činnosti, o čom svedčí úspešnosť jej absolventov na maturitných a prijímacích 

skúškach. Gymnázium-Gimnázium vo Veľkých Kapušanoch ako jediné gymnázium s vyučovacím 

jazykom slovenským aj maďarským v Michalovskom okrese aj naďalej poskytuje kvalitné 

vzdelávanie a ponúka svojim študentom bohatý mimoškolský život. Od iných stredných škôl 

regiónu sa líši špecifikami malej dvojjazyčnej školy, kde sa plne uplatňuje tolerancia, individuálny 

prístup a multikultúrne spolunažívanie. Škola si váži a zachováva tradície, zároveň je otvorená 

a moderná. Prostredníctvom rozmanitej prezentácie a zviditeľňovania výsledkov sa snaží udržiavať 

si svoje postavenie školy v regióne. 
                 

 

Poslanie 
Poslaním školy je vytváranie dobrých vzťahov a úzkej spolupráce s hlavnými zákazníkmi 

školy, ktorými sú žiaci, rodičia, základné školy, vysoké školy, zamestnávatelia, sociálne inštitúcie, 

orgány verejnej správy.  

Gymnázium-Gimnázium vo Veľkých Kapušanoch chce vychovávať a vzdelávať 

komunikatívnych, rozhľadených a schopných mladých ľudí, ktorí sú úspešní nielen na domácom, 

ale aj na zahraničnom pracovnom trhu. Absolvent školy disponuje kľúčovými kompetenciami, je 

pripravený na vysokoškolské štúdium podľa cieľavedomého výberu. Je schopný prijať 

zodpovednosť za svoje  rozhodnutia a konania.  

Poslaním školy je poskytovať vzdelávanie pre multietnický región Použia, pripraviť  čo 

najviac mladých ľudí  pre ďalšie štúdium. 

 

Vyhodnotenie:  

Veľká pozornosť bola venovaná talentovaným žiakom a tiež ich zapájaniu do rozličných 

vedomostných súťaží. Škola sa zviditeľnila nielen úspechmi na súťažiach, ale aj množstvom 

mimoškolských podujatí, ktoré už tradične obohacujú nielen školský, ale aj verejný život v meste 

a jeho okolí. 

 

Zámery 
 

1.Vytvárať vhodné podmienky pre poskytovanie kvalitného vzdelávania. Fungovať 

k spokojnosti interných a externých zákazníkov školy.  
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Vyhodnotenie:   

Školský vzdelávací program bol prispôsobený potrebám a záujmom žiakov. Študenti sa odborne 

profilujú od tretieho ročníka, nakoľko práve v tomto ročníku majú vyhranený záujem o ďalšie 

štúdium, čo sa odráža pri výbere voliteľných predmetov. V šiestich triedach /z ôsmich/ a dvoch 

učebniach sú nainštalované  interaktívne tabule, čím sme zlepšili podmienky pre využívanie IKT vo 

všetkých predmetoch. Samozrejme aj vo zvyšných triedach a odborných učeniach je možné využitie 

prezentačnej techniky na akomkoľvek  predmete. 

 

2. Zefektívniť komunikáciu so zákazníkmi školy. Zámerom je zmapovanie ich názorov na 

pozitíva a negatíva školy, na edukačný proces, na získavanie aktívneho prístupu. 

 

Vyhodnotenie: 

Zámer sme realizovali priebežne počas celého školského roka. Pri zmapovaní názorov rodičov sme 

sa však stretávali s ťažkosťami, nakoľko chýbal ich aktívny prístup.  

Využívanie elektronickej žiackej knižky umožnilo pravidelne  informovať rodičov o prospechu detí.  

Komunikácia s rodičmi sa realizovala na triednych schôdzach, na individuálnych pohovoroch, ale aj 

na školských podujatiach. Kvalitu vyučovania sme zisťovali spätnou väzbou formou rozhovorov, 

vstupných a výstupných testov.. 

Poznatky z organizovaných stretnutí, či iných foriem informačných zdrojov sme zužitkovali pri  

odstraňovaní zistených nedostatkov.  

 

3. Kvalitné zviditeľnenie školy – cesta k úspechu. 

Vyhodnotenie: 

Zámer sme napĺňali postupne. Propagácia ako nevyhnutná súčasť budovania imidžu školy 

prebiehala počas celého školského roka. Pozitívne ohlasy sme registrovali aj na tradičné školské  

podujatie podporujúce kreatívnu ekonomiku pod názvom Gymbiznis. Tvorba letáka pre žiakov 

deviateho ročníka bola rovnako úspešná a žiakov aj zaujala.  Propagácii školy boli venované aj 

ďalšie aktivity: Deň otvorených dverí, Mikulášsky večierok, Deň súťaží, spoločné podujatia 

s partnerskými školami. 

 

 

Ciele v školskom roku 2018/19  

 

1. Poskytnúť všetkým žiakom školy kľúčové kompetencie, ktorými sú vedomosti, zručnosti, 

schopnosti, postoje a hodnoty dôležité pre osobný rozvoj a uplatnenie sa vo vedeckej 

spoločnosti.  

Vyhodnotenie: Kľúčové kompetencie si žiaci osvojovali počas celého školského roka v rámci 

vyučovacieho procesu i mimo neho. Ide najmä o tieto kompetencie: čítanie s porozumením, 

schopnosť učiť sa, riešenie problémov, kompetencie používať IKT, personálne kompetencie, 

sociálne kompetencie a občianske kompetencie. Cieľ bol naplnený primerane schopnostiam 

a záujmom  žiakov. 

2. Využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacom procese.  

Cieľ sme napĺňali priebežne na všetkých vyučovacích hodinách. Najefektívnejšie sa využívanie 

IKT prejavilo pri výučbe prírodovedných predmetov, jazykov, občianskej náuky a Manažmentu 

osobných financií.  

3. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností žiakov.  

Prehlbovanie čitateľskej gramotnosti a rozvíjanie jazykových zručností sa realizovalo formou 

referátov, prezentácií, zapojením sa do literárnych súťaží a olympiád v slovenskom, maďarskom a 

anglickom jazyku, no žiakov sme zaujali aj tretím ročníkom Čitateľského maratónu. K rozvíjaniu 
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jazykových zručností prispeli aj aktivity študentov a pedagógov v rámci netradičných 

vyučovacích hodín - besedy, návštevy divadelných predstavení a spoločné podujatia s 

partnerskými školami. 

4. Prevencia sociálno-patologických javov žiakov 

      Prevencii spomenutých javov bola venovaná mimoriadna pozornosť. Bola uskutočnená beseda na 

prevenciu alkoholizmu, toxikománie, gamblerstva so zamestnancami CPPPaP Michalovce. 

Sledovali sme aktuálny stav šikanovania a užívania návykových látok. Žiaci sa zapojili do 

športových aktivít na prevenciu závislostí, taktiež sa zúčastnili výchovných koncertov a besied 

zameraných na uvedenú problematiku. Úroveň zvládania spoločenských javov u študentov 

podporila beseda s členom Helsinského výboru na Slovensku. 

5. Komunikácia na úrovni škola - základná škola - úrad práce – vysoká škola 

Cieľ sa uskutočnil organizovaním tradičných podujatí Deň otvorených dverí a Deň súťaží. 

V priebehu školského roka sa činnosť školy na tejto úrovni obohatila besedami s pracovníkmi 

úradu práce a s učiteľmi fakúlt jednotlivých vysokých škôl. Profesijná orientácia žiakov sa 

usmerňovala aj formou konzultácií s výchovným poradcom. 

6. Spolupracovať s CPPPaP Michalovce a sprostredkovávať prepojenie školy s odbornými 

inštitúciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva. 

Výchovný poradca v spolupráci s CPPPaP Michalovce zrealizoval diagnostiku žiakov 

v profesijnej orientácii s následným vyhodnotením a rozborom. 

7. Pokračovať v kontrole vyučovacieho procesu hospitáciami, ročníkovými previerkami 

a externým testovaním. 

      Vstupné testy prvákov boli realizované podľa harmonogramu a boli zamerané na zistenie 

vedomostnej úrovne zo ZŠ. Vo vyšších ročníkoch prebiehalo elektronické testovanie. Na základe 

výsledkov hospitácií a previerok považujeme za nevyhnutné pravidelné skúšanie, opakovanie 

nových tém, preferovanie ústneho skúšania pre zlepšenie komunikácie, prízvukovanie žiakom 

potrebu znalosti pojmov, preferovanie praktických cvičení a prezenčnej techniky na hodinách. 

8. Pokračovať v rozvíjaní cezhraničnej spolupráce škôl.  

Spolupráca prebiehala s partnerskou školou Árpád Vezér Gimnázium v Sárospataku, 

so Umeleckým gymnáziom Nemes Nagy Ágnes Budapešť, a to vzájomnou účasťou na súťažiach 

 a spoločenských podujatiach.  

Organizovať a zabezpečovať mimovyučovaciu činnosť pre žiakov podľa príslušných predpisov 

s využitím vzdelávacích poukazov.  

 V školskom roku 2018/2019 bolo prijatých 160 vzdelávacích poukazov od žiakov našej školy,

 ktorí boli zapojení do 13 krúžkov.  

9. Prostredníctvom predmetových olympiád, súťaží v odborných vedomostiach a zručnostiach 

a školských športových súťaží pokračovať v úspešnej reprezentácii škôl. Súťaže považovať za 

integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Škola zaznamenala vysokú zapojenosť žiakov do rozličných súťaží. Mnohí z našich študentov 

boli úspešní aj na vyšších úrovniach vedomostných, športových a  umeleckých súťaží.  

10. Znižovať sociálnu agresivitu mladej generácie zvyšovaním jej čitateľskej, jazykovej 

a informačnej gramotnosti. Venovať intenzívnu pozornosť v oblasti predchádzania všetkým 

formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom  intolerancie. 

Cieľ sme realizovali rozmanitou škálou aktivít. Pre žiakov sme pripravili nielen besedy, súťaže, 

športové aktivity, netradičné hodiny, ale aj exkurzie a spoločné projekty s partnerskými školami. 

K naplneniu zámeru prispeli aj záujmové krúžky, internetový kútik a tradičné podujatia školy. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 

  Vo výchovno-vzdelávacom procese je efektívna oblasť využívania IKT, čo sa 

prejavuje v kvalitnom a pestrom vzdelávaní žiakov. K tomu prispievajú netradičné formy 
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vyučovania a výchovy, zapájanie sa do e-learningových programov. Mimoriadne dobré 

výsledky boli zaznamenané v predmetoch matematika, informatika, občianska výchova, 

slovenský jazyk, anglický jazyk a maďarský jazyk.  

 Zapojenosť žiakov do vedomostných a športových súťaží bola vysoká. V školskom 

roku 2018/2019 sa 70 žiakov zapojilo do jazykových, spoločenskovedných,  prírodovedných a  

športových súťaží.    

 

Rezervy školy sú v nasledujúcich oblastiach: 

 

➢ Výchovno-vzdelávacia oblasť 

- zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov 

- vo všetkých predmetoch prepojiť teóriu s praxou   

 

➢ Dochádzka žiakov 

- znížiť počet vymeškaných a neospravedlnených hodín    

- zintenzívniť komunikáciu so zákonnými zástupcami problémových žiakov 

 

➢ Iné 

- širšie zapojenie žiakov a učiteľov do projektov EÚ 

- neustále skvalitňovanie materiálno-technických podmienok školy 

- udržiavať kontakty s absolventmi školy, za účelom pozitívnej motivácie pozývať ich na 

stretnutia so študentmi školy  

 

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi  

výchovno- vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 165 

 Z toho dievčat 96 

 Počet tried spolu 8 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 165 

 Z toho dievčat 96 

 Počet tried denného štúdia 8 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 92/54 
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slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0/0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 1/1 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  0 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 2 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

0 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny 0 
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III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  
 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2019 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J gymnázium 18 16 11 2 2 13 13 

7902J gymnázium 18 20 18 0 0 18 18 

Žiaci boli prijatí na základe  prospechu v ZŠ, výsledkov monitoru a výsledkov prijímacích 

skúšok. 

 

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017    

 

2017/2018 2018/2019 

Priemerný 

prospech 

za školu: 

 

 

1,74 

 

1,74 1,76 
1,69 

 
1,94 

 

 

1,93 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín  

na žiaka za školu: 

 

84,45 

 

99,46 
89,54 92,89 108,38 

 

115,2 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín  

na žiaka za školu: 

1,25 1,09 0,91 
0,97 

 
1,36 

 

 

0,87 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín  

na žiaka za školu: 

83,2 98,38 88,63 91,92 107,02 

 

 

114,33 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/2019 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  30 9 30,0 10 33,3 11 41,4 0 0 2457 81,9 2 006 

2.  36 15 41,7 5 13,9 14 38,9 2 0 4688 130,2 56 1,55 

3.  44 12 27,3 13 29,5 18 40,9 1 0 5922 134,6 23 0,52 

4.  55 18 32,7 4 7,3 30 56,4 3 0 5804 105,5 62 1,12 

Spolu 165 54 32,7 32 19,4 73 44,8 6 0 18871 114,3 143 3,33 
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6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v školskom roku 2018/2019 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902500 gymnázium 53 0 1 0 54 0 
spolu  53 0 1 0 54 0 
 

06.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk 55 56,19 

SJL 28 62,22 

SJSL 27 66,60 

MAT 10 71,74 

MJL 27 71,42 

 

6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk 55 74,72 

SJL 28 74,73 

SJSL 27 64,69 

MJL 27 82,67 

 

6.4 Interná časť MS 

- ústna časť  
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

SJL 12 6 8 1  1,93 

SJSL 7 7 4 8  2,5 

OBN 10 5 4 5  2,16 

MAT 8  2   1,4 

MJL 8 1 9 8  2,65 

INF 3 1 1   1,6 

CHE 6     1,00 

FYZ 2 1 1   1,75 

DEJ 9 3 1 2  1,73 

BIO 10 3 5 4  2,13 

ANJ 23 15 10 4  1,88 

GEG 1 3 2   2,17 

 



 - 13 - 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2018/2019 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium 

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR resp. 

ŠVP  

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

7902J00 - gymnázium  2 30 2 36 2 45 2 54 8 165 

Celkom 2 30 2 36 2 45 2 54 8 165 

 

 

VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2018/2019 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2019 

nezamestnaní 

k 30.9.2019 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

40 2 3 10 0 55 

spolu počet 

žiakov 
40 2 3 10 0 55 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2018/2019 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2019 

Nezamestnaní 

k 30.9.2019 

celkom 

79- 02-J  

gymnázium 
42 3 10 0 55 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy 
 

1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 1 3 6 2 2 0 16 45,62 

z toho žien: 1 2 4 1 2 0 12  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 16 
vo fyzických osobách: 16 

prepočítaný počet:  13,45 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 16 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 15 

s 2. kvalifikačnou skúškou 3 

s vedecko-akademickou hodnosťou 2 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  (163:13,45) 12,12 

 

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2018/2019 

P
ed

a
g

. 
za

m
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tn
a

n
ec

 

- 
u
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te

ľ
 

P
ed

a
g

. 
 

za
m
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a
n
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 –

 

m
a
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r
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d
b

o
r
n
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v
ý
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o

v
y

 

P
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a
g
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m
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a

n
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- 
v
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o
v
á

v
a
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ľ
 

P
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a
g
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a
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–
 p
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a
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g
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P
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–
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o
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o

v
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šk
o
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P
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n
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- 
k

o
re

p
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o
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Š
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O
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za
m

es
tn

a
n

ec
 –

  

..
..

..
..

..
..

..
..
..

..
..
..
 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 31-40 41-50 51-60 60-65 
nad 66 

rokov 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

Vek 

Počet: 0 0 2 3 0 1 6 55,8 

z toho žien: 0 0 1 3 0 1 5 57,2 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 6 
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4. Odbornosť odučených hodín 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené 
Neodborne odučené 

 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 54 48 89 6 11 
Cudzí jazyk 64 62 97 2 3 
Prírodovedné  118 118 100 0 0 
Odborné  0 0 0 0 0 
Spolu  

 
236 228 86% 8 14% 

   

 

VIII.    údaje    o    ďalšom    vzdelávaní    pedagogických     zamestnancov   školy  

 za  školský  rok 2018/19  

 
Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, certifikátu Počet 

učiteľov 

Počet 

získaných 

kreditov  

na 1 učiteľa 

Aktualizačné Softimex 

Multimédiá s.r.o., 

Softimex academy 

s.r.o. 

Rozvoj digitálnej gramotnosti.. 

Moderné prezentačné a graf. 

aplikácie.. 

9 30 

Funkčné inovačné RP MPC Prešov Inovácia riadiacich procesov... 1 0 

Doktorandské UPJŠ Košice Diplom 1 60 
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Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

celoslovenská 

úroveň 

medzinár. 

úroveň 

1. Olympiáda ľudských práv V.Pappová, 4A 8. 2. 2019 x x   

 2. Pekná maďarská reč E.Uveges, 2.B 12.4.2019 x x   

3. Geografická olympiáda G.Genco, 3.A 8.1.2019 x     

4. Biologická olympiáda 
R.Bajcerová, 2.A 

F.Bačo, 2.A 
27.3.2019 x 

  

5. 
Olympiáda zo slovenského 

jazyka 
T.Uvegeš, 1.A 12.2.2019 x 

  

6. Matematická olympiáda B.Abaházi, 2.B 30.1.2O19 x   

7. Chemická olympiáda B.Abaházi, 3.B 24.3.2019 
x 

     

 8. Recitačná súťaž M.Tompu Z.Tobiás, 2.B 

A.Varga, 1.B 
6.3.2019 x 

x 

 

 

  

9. Štúrovo pero  - Zvolen časopis Gympláčik 

M.Mašlej 4.A 
13.4.2019  x 

 

 

10. Mladý Európan B.Bolonyi, 3. A 

G.Genco, 3.A 

T.Deme, 3.A 

26.4.2019 x 

 

 

 

 

11. Matematický klokan D.Mihók,2.Bšk.šampión 

Úspešní riešitelia: 

B.Abaházi, 3.B 

Fajdel T, 1.B 

  

21.3.2019  x 
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Iné súťaže  

P.Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

celoslovenská  

úroveň 

medzináro

dná 

úroveň 

1. Informatický BOBOR 

23 žiakov  -  

ÚR – T.Fajdel, 1.B 

M.Mašlej, 4.A         

07.11.2019 

 

x 

 

2. 
História 

Československa 

B.Bolonyi,  

G.Genco, T.Deme, 3.A 
05.04.2019 

x 
 

 

3. 
Dejepisná súťaž –  

Éra revolúcií 

N.Bodnár, K.Szabo, 

K.Szallár, 3.B 
03.04.2019 

  x 

4. 
Recitačná súťaž 

maďarského jazyka  
E.Uveges,2.B 16.11.2018 

  
x 

5. Súťaž z fyziky 
D.Mihók, P. Oláh, Z.Tobás 

2.B, 
24.11.2018  

 
x 

6. Výtvarná súťaž D.Vargová, 4.B 17.11.2018   x 

7. 
Dejepisná súťaž – 

István Tisza 
F. Maczik, 2.B 29.11.2018  

 
x 

8. 
Genius Logicus –  

 

 16 žiakov 

 

21.11.2019  
x x 

9. 
Matematická súťaž – 

Zrínyi Ilona 

T.Fajdel, D.Mihók 

B.Abaházi 
15.2.2019 x 

 
 

10. Expert 
G.Genco,T.Uvegeš,  

T.Deme 3.A 
29.11.2018  

x 
 

15.  
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O s t a t n é  a k t i v i t y  n a  p r e z e n t á c i u  š k o l y 

 
 

P.Č. 

Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiách, účasť na konferenciách, 

výstavách) 

Počet 

zúčastnených  

3. Gymbiznis – VIII.ročník  26.10. 2018 finančná gramotnosť 200 

4. Mikulášsky večierok – 

XXIV. ročník 
 6.12. 2018 

kultúrno-spoločenské 

vystúpenie v KaSS 

300 

5. Deň otvorených dverí-

pre rodičov 
 13.12. 2018 

Gymnázium V.Kapušany 40 

 

6. Deň otvorených dverí – 

Pre žiakov 9.roč. 
 5.02.2019 

Gymnázium V.Kapušany 50 

7. Deň súťaží  22.03. 2019 účasť na súťažiach 210 

 

8. Stretnutie s partnerskou 

školou v Budapešti 
 29.-30.10.2019 

spoločný program 40 

9. Účasť na súťažiach 

partnerskej školy  ÁVG 

v Sárospataku 

16.-17.11.2018 

súťaž v prednese poézie, 

spevu, výtvarné umenie, 

fyzika 

6 

 

 
 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy 

(ak bol) 

Poznámka 

Poznaj svoje peniaze e-learningový  projekt - -  

Zvýšenie kvality 

vzdelávania na ZŠ  

a SŠ s využitím 

elektronického 

testovania 

26110130546 - -  

Elektronizácia 

vzdelávacieho 

systému 

regionálneho 

školstva 

3468 2014 - -  

Moderné vzdelávanie 

– digitálne  

vzdelávanie pre 

všeobecno-

vzdel.predmety 

ITMS 26110130547 - -  

Erasmus CREATE&CONTROL . - V.Pappová 4.A, 

M Fedičová 2.A 

Copus mesto pre deti 

Revitalizácia šk. dvora 

 3 870€ 1500€  
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou  

inšpekciou v škole v školskom roku 2018/2019.  
 

V  školskom roku 2018/2019 bola na škole vykonaná komplexná inšpekcia. Správa o jej výsledkoch 

bola doručená zriaďovateľovi. Všetky odporúčania boli akceptované a uložené opatrenia boli  

splnené v stanovenej lehote.   

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 

Plnenie úloh v materiálnej oblasti 

1. V súlade s nariadením vlády SR o poskytovaní učebníc boli zabezpečené základné učebnice 

a učebné pomôcky pre žiakov. 

2. Z vlastných zdrojov boli vykonané maliarske práce v triedach, na chodbách, sociálnych 

zariadeniach, ochranných mrežiach a výdajni  jedla.  

3. Vo výdajni jedla bola položená keramická dlažba a obklady. 

4. Posilňovňa bola sponzormi školy doplnená o bežecký pás. 
5. Svojpomocne, za výdatnej pomoci sponzorov bolo vybudované multifunkčné ihrisko 

a doskočisko pre skok do diaľky. 

6. Z projektu mesto deťom bolo zakúpené športové vybavenie ihriska – brány, volejbalové 

stĺpy a všetky siete /na brány, volejbalové, ochranné obvodové/ 

7. V miestnostiach riaditeľa, zástupcu riaditeľa a ekonomického úseku boli odstránené prehnité 

parkety a položena plávajúca podlaha. 

8. Boli zakúpené  nové didaktické pomôcky do učební  biológie, fyziky a chémie. 

9. Zborovňa bola vybavená novou multifunkčnou tlačiarňou a notebookom.  
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XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to 
 

 

Financovanie prenesených kompetencií 
 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov (rozpočet) na rok 2018 pre FK 09.2.2.1 –    

4-roč. gymnázium 
 

 normatívne Nenormatívne  
 Bežné 

výdavky 

Vzdelávacie 

poukazy 

Lyžiarske 

kurzy 
Učebnice 

Z príjmov 

KSK 

Vlastné 

príjmy 

Z rozpočtu 

obce 

Zdroj 111/002 111/003 111/003 111/003 41/001 72g 11H 
FK09.2.2.1 406 040,00 

€ 

5 331,00 € 6 191,80 €  666,00 

€ 

1 900,00 € 957,00 € 2 293,10 € 

 

Zdroj 111/002 – Bežné výdavky z dotácie ŠR (normatívne) 

 

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnania 258 153,51 € 

Kategória 620 – Poistné fondy  94 687,80 € 

Kategória 630 – Tovary a služby  47 982,74 € 

Kategória 640 – Bežné transfery  5 215,95 € 
 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Finančné prostriedky sa čerpali na tarifné platy,  náhrady, osobné príplatky, príplatky za riadenie, 

triednictvo, kreditové príplatky, odmeny pre zamestnancov školy a na úhradu nákladov súvisiacich 

s maturitnými skúškami. 

620 – Poistné a príspevok poisťovní 

Rozpočtové prostriedky boli čerpané na poistné fondy do zdravotných poisťovní a sociálnej 

poisťovne. Z týchto prostriedkov bolo vyplatených 3 832,92 € na príspevky do doplnkových 

dôchodkových sporení (2%).    

630 – Tovary a služby – z toho:  

631 – Cestovné  

Na cestovné výdavky tuzemské bolo čerpaných 372,56 € na semináre,  pracovné stretnutia, školenia 

zamestnancov. 

632 – Energie, voda komunikácie 

Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 4 793,01 € 

- z toho: na elektrickú energiu 2 670,23 € 

 na vodné, stočné, zrážkovú vodu 1 439,03 € 

 na poštové a telekomunikačné služby 683,75 € 

633 – Materiál 

Finančné prostriedky vo výške 4 727,68 € sa použili na nákup čistiacich a hygienických potrieb, 

školských tlačív,  predplatného časopisov, publikácií, na nákup žiarivkových svietidiel do učební, 

materiálu na údržbu a opravu menších závad v budove školy a opravu časti murovanej steny na 

budove školy,  maliarskych potrieb, pracovných odevov pre zamestnancov školy, kancelárskeho 

papiera, tonerov do tlačiarní a ostatného všeobecného materiálu. 

634 – Dopravné 

Finančné prostriedky vo výške 85,00 € sa čerpali na autobusovú prepravu žiakov do Centra 

odborného vzdelávania (COV) v Michalovciach. 

 



 - 21 - 

635 – Rutinná a štandardná údržba 

Na opravy a údržbu bolo čerpaných celkom 439,35 €, a to na opravu kopírovacieho stroja,  opravu 

plotostrihu a údržbu softvéru. 

636 – Nájomné za nájom 

Čerpanie finančných prostriedkov v celkovej výške 487,55 €, z toho  na prenájom priečinku           

na pošte 58,80 € a prenájom telocviční na výučbu telesnej výchovy vo výške 428,75 €. 

637 – Služby 

Finančné prostriedky na služby sa čerpali v celkovej výške 37 077,59 €, z toho na energetické 

služby (teplo) vo výške 29 826,44 €,  na praktické vyučovanie žiakov v COV v Michalovciach, 

prečistenie kanalizácie,  poplatok  za  odvoz  komunálneho  odpadu,  služby   technika   BOZP, 

OPP, ŽP a na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, poplatky za vedenie účtov,  režijné 

náklady na stravovanie pre zamestnancov školy, prídel do SF. 

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 

Finančné prostriedky vo výške 5 215,95 € sa čerpali na odstupné pre jedného zamestnanca. 
 
 

Zdroj 111/003 – Vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, učebnice (nenormatívne) 

 

- vzdelávacie poukazy  

 

Kategória 610 – Mzdy, platy ...  3 845,40 € 

Kategória 620 – Poistné fondy  1 343,52 € 

Kategória 630 – Tovary a služby  142,08 € 

 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Finančné prostriedky sa čerpali na odmeny učiteľom vyučujúcich jednotlivé vzdelávacie krúžky.  

620 – Poistné a príspevok poisťovní 

Finančné prostriedky sa čerpali na povinné odvody poistných fondov do zdravotných poisťovní 

a sociálnej poisťovne. 

630 – Tovary a služby – z toho:  

636 – Nájomné za nájom 

Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 142,08 € na prenájom telocvične na výučbu 

športových krúžkov. 

 

- lyžiarsky kurz 

 

Kategória 630 – Tovary a služby  6 191,80 € 

 

634 – Dopravné 

Finančné prostriedky vo výške 1 000,- € sa čerpali na autobusovú prepravu žiakov na lyžiarsky 

výcvik. 

637 – Služby 

Finančné prostriedky vo výške 5 191,80 € sa čerpali na ubytovanie, stravu, skipasy a prenájom 

lyžiarskeho výstroja pre žiakov školy, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v rámci pohybových 

aktivít.   

 

- učebnice 

 

Kategória 630 – Tovary a služby 666,00 € 
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633 – Materiál 

Účelovo určený príspevok na učebnice sa čerpal na nákup učebníc anglického jazyka pre žiakov     

3. ročníkov. 

 

 

Zdroj 41/001 – z príjmov KSK (daňové príjmy) 

 

Kategória 630 – Tovary a služby 1 900,00 € 

 

637 – Služby 

Finančné prostriedky sa čerpali na poskytnutie služby za kompletné spracovanie žiadosti o NFP 

k výzve MŠVVaŠ – Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, 

finančná a prírodovedná gramotnosť.  

 

 

Zdroj 72g – vlastné príjmy 

 

Kategória 630 – Tovary a služby 957,33 € 

 

633 – Materiál 

Vlastné príjmy získané z prenájmu časti budovy školy, z prenájmu pozemku a zo zberných surovín 

sa využili na nákup športových potrieb na výučbu telesnej výchovy, na nákup všeobecného 

materiálu, materiálu na údržbu v priestoroch školy,  učebnice pre učiteľa dejepisu.  

 

 

Zdroj 11H – Transfer od ostatných subjektov VS – z rozpočtu obce 

 

Kategória 630 – Tovary a služby 2 293,10 € 

 

633 – Materiál 

Z dotácia rozpočtu mesta na revitalizáciu školského dvora sa nakúpili športové potreby a materiál  

pre multifunkčné ihrisko.    

 

Zdroj 131H – Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2017 – z MŠVVaŠ SR normatívne dotácie 

 

620 – Poistné a príspevok poisťovní 

Finančné prostriedky z ročného vyúčtovania zdravotných poisťovní sa použili na povinné odvody 

poistných fondov do zdravotných poisťovní. 

 

 

Financovanie originálnych kompetencií 

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov (rozpočet) pre FK 09.6.0.8 - výdajná školská 

jedáleň na rok 2018: 

600 - Bežné výdavky spolu: 

Zdroj 41/001 

FK 09.6.0.8 4  000,00 € 
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- z toho čerpané v €: 

Kategória 610 - Mzdy, platy,  služobné príjmy a ost.osob.vyrovnania 1 341,61 € 

Kategória 620 – Poistné fondy 468,71 € 

Kategória 630 – Tovary a služby 2 189,44 € 

 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Finančné  prostriedky boli čerpané na mzdy a odmenu pre pracovníčku výdajnej školskej jedálne.  

620 – Poistné a príspevky do poisťovní   

Z  položky boli čerpané finančné prostriedky na odvody do poistných fondov podľa zákona. 

630 – Tovary a služby – z toho:  

632 – Energie, voda a komunikácie 

Na položke bolo skutočné čerpanie vo výške 453,29 €: 

z toho na: - elektrickú energiu 300,93 € 

 - vodné, stočné  152,36 € 

633 – Materiál 

Z tejto položky sa čerpali finančné prostriedky z rozpočtu vo výške 1 423,50 € na nákup čistiacich   

a hygienických potrieb, obkladu, dlažobných kociek a materiálu  na svojpomocnú údržbu a opravu 

priestorov kuchyne a školskej jedálne, nákup pracovného odevu a obuvi, vybavenie kuchyne 

kuchynským riadom a náradím.  

 

637 – Služby 

Na položke bolo skutočné čerpanie vo výške 312,65 €, z ktorej bola hradená časť nákladov             

na energetickú službu pre firmu Veolia EK a prídel  do sociálneho fondu. 
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK  

 

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Beseda 

s pracovníkmi 

úradu vlády 

12.10.2018 škola PK spoloč. 

vedné 

predmety 

60 prínos, 

občianske 

kompetencie 

Beseda 

s poslancom 

EU 

12.10.2018 MU PK spoloč. 

vedné 

predmety 

50 prínos, 

občianske 

kompetencie 

Gymbiznis 26.10.2018 Gymnázium škola 220 prínos 

Exkurzia-100. 

výročie ČSR  

28.-

29.10.2018 

Praha škola 20 občianske 

kompetencie 

Exkurzia-Rím 

večné mesto  

1.-6.3.2019 Rím škola 24 občianske 

kompetencie 

Výučba INF  21.06.2019 COV 

Michalovce 

škola 40 prínos 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

Škola sa zapojila do dlhodobých športových podujatí organizovaných KSK, v celkovom hodnotení 

končila v  polovici  zúčastnených stredných škôl. 

 

Názov aktivity Dátum 
Miesto 

okr./kraj 
Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Cezpoľný beh 20.9.2018 1./3 SAŠ 4 prínos 

Futbal CH 9.11.2018 3.  KSK 10 prínos 

Volejbal D 20.2.2019 4.  KSK, SAŠ 10 prínos 

Stolný tenis D 24.10.2018 5.  KSK 4 prínos 

Stolný tenis 

Ch 
25.10.2018 4. 

 KSK 
4 

prínos 

Nohejbal 25.10.2018 3.  KSK 4 prínos 

Basketbal CH 11.1.2019 3. SAŠ 10 prínos 

Volejbal CH 20.2.2019 4.  KSK SAŠ 10 prínos 

Atletika-beh 

1500 m 
24.4.2019 1./2. 

 SAŠ 
1 

prínos 

Vrh guľou 24.4.2019 2.3.  SAS 3 prínos 

Hod diskom 24.4.2019          3.  SAŠ 1 prínos 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou  

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúč.ž. 

Prínos 

resp. 

nezáujem 

žiakov 

Ples gymnazistov  26.4.2019 V. Kapušany žiacka rada 80 prínos 

Beseda s deleg. Úradu vlády 12.10.2018 škola vedenie 85 prínos 

Biela pastelka 19.09.2018 V. Kapušany Únia  nevidiacich  16 prínos 

Vlastivedná mobilná univ. 1.- 2.10.2018 Slovenský raj poslanec NR SR 6 prínos 

Exkurzia a návšteva partn. Šk. 29-30.10.2018 Budapešť škola 42 prínos 

Gymbiznis 26.10.2018 škola škola 220 prínos 

Imatrikulácia 16.11.2018 KaSS škola 164 prínos 

Anglické divadlo 18.12.2018 KaSS škola 160 prínos 

Netradičná hodina maď.liter. 25.10.2018 MsÚ maď.oddelenie 90 prínos 

100 rokov Českoslov. exk. 28-29.10.2018 Praha vedenie 20 prínos 

XXIII. Mikulášsky večierok  06.12.2018 KaSS škola 164 prínos 

Vianočný koncert  - ZUŠ 21.12.2018 MsÚ škola 164 prínos 

Stužková slávnosť 4.B 13.10.2018 V.Kapušany ZRŠ 27 prínos 

Stužková slávnosť 4.A 20.10.2018 V.Kapušany ZRS 28 prínos 

Športový deň 27.06.2018 škola žiacka  rada 160 prínos 

Advent v Budapešti 6.-9.12.2018 Budapešť partnerská škola 8 prínos 

Návšteva galérie A.Varholu 12.12.2018 Košice RŠ 80 prínos 

Deň otvorených dverí 5.-6.02.2019 škola vedenie 70 prínos 

Deň súťaží 22.03.2019 škola  vedúci PK 164 prínos 

Lyžiarsky kurz 11.-15.02.2019 škola vedenie 40 prínos 

Beseda s poslancom EU parl. 12.10.2018 škola vedenie 90 prínos 

Exkurzia do Ríma 1.3-6.3.2019 Rím vedenie 24 prínos 

Beseda s gynekológom 13.3.2019 škola vyuč. biol.  74 prínos 

IV.Čitateľský maratón 12.4.2019 škola vyuč. jazykov 32 prínos 

Deň narcisov 11.4.2019 škola Liga proti r. 20 prínos 

Návšteva div. predstavenia 26.3.2019 Košice škola 40 prínos 

X.Študentská ved.konferencia 24.4.2019 škola RŠ 160 prínos 

Rozlúčka so školou 10.05.2019 škola všetci 160 prínos 

Netradičné vyuč. – COV Mi 21.6.2019 škola ZRŠ 40 prínos 

Den národnej súdržn. V BP 3.-7.6.2019 Budapešť vedenie 8 prínos 

Školské výlety 20.-21.6.2019 SR,MR tr. uč. 164 prínos 

 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy  

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet 

prijatých 

Počet zriadených  

krúžkov 

 163 160 13 
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Kultúrne poukazy   
Škola získala  kultúrne poukazy pre   žiakov  a 15 pedagógov. Tie sa využili nasledovne:  

1. Divadelné predstavenie v  KaSS V. Kapušany   

2. Návšteva  divadelného predstavenia –  Košice   

3.   KaSS – nácvik Mikulášskeho programu 

4.   Anglické divadlo 

 

Žiacka školská rada 
Rada sa aktívne  podieľala na príprave školských podujatí. Vyjadrila sa k rozvrhu hodín, školskému 

poriadku a školskému vzdelávaciemu programu. Koordinovala projektovú činnosť. Usporiadala 

študentský ples. Podieľala sa na  vypracovaní návrhu ako eliminovať sociálno – patologické javy 

v školskom prostredí.                

Názov krúžku Lektor 
Počet 

žiakov 

Vyhodnotenie úspešnosti 

krúžku 
Krúžok ANJ  Mgr. Emese Szomráki  krúžok bol  úspešný 
Geografický krúžok  Mgr. Beáta Krajnyik  krúžok splnil svoje poslanie 
Basketbalový krúžok  Mgr. Otília Tóbiás  krúžok bol veľmi úspešný 
Krúžok tvorby web stránok Mgr. Igor Beňo  krúžok bol úspešný 
Volejbalový krúžok  Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.  krúžok bol veľmi úspešný 
Krúžok chemikov Ing. Renáta Szerbin  krúžok bol úspešný 
Krúžok matematiky Mgr. Adél Eszenyi  krúžok bol veľmi úspešný 
Krúžok mladých fyzikov Mgr. Otília Tóbiás  krúžok splnil svoje poslanie 
Nohejbalový krúžok  Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.  krúžok bol úspešný 
Divadelný krúžok Mgr. Mária Bodnár  krúžok bol veľmi úspešný 
Angličtina v kocke Mgr. Emese Szomráki  krúžok bol úspešný 
Krúžok konverzácie v ANJ Mgr. Beáta Krajnyik  krúžok splnil svoje poslanie 
Novinársky krúžok Mgr. Beáta Ráczová  krúžok bol veľmi úspešný 
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HODNOTIACA   SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

Gymnázia-Gimnázia, Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany   

za školský rok 2018/2019 

 

 

 

 

Predkladá:   Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. 

riaditeľ školy 

 

 

 

Prerokované a schválené v pedagogickej rade 

Dňa: 7.10.2019  

 

 

Prerokované a schválené v rade školy 

Dňa: 11.10.2019 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy: 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Košickému samosprávnemu kraju schváliť Hodnotiacu správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Fedičová 

predsedníčka rady školy 

  


