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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 

(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  Športové gymnázium, Trieda SNP 104, 040 11 Košice 

Telefónne číslo 055/ 641 51 38 

Faxové číslo 055/ 642 33 04 

Elektronická adresa sgke@sportgymke.sk 

Webová stránka www.sportgymke.sk 

Zriaďovateľ 
Košický samosprávny kraj 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Riaditeľ školy PaedDr. Tatiana Švecová 055/ 64 151 81 

Zástupcovia riaditeľa 

PaedDr. Silvia Dzurovčinová 055/ 64 151 69 

PhDr. Gabriela Jašková,CSc. 055/ 64 151 72 

Ing. Štefan Korpa 055/ 64 151 22 

 Mgr.Ľubica Sotáková 055/ 64 151 18 

Hlavný majster   

Rada  školy Predseda: Mgr. Eva Paulišincová  

 Tajomník:  

Poradný orgán školy  

Športová rada  

Predmetové komisie 

Metodické združenie VMV 

Pedagogická rada 

 

 

 

Certifikát kvality:  škola nedisponuje certifikátom kvality 
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I. poslanie  a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

  stabilné postavenie v sieti gymnázií v Košiciach 

  stály záujem žiakov o štúdium na našej škole 

 možnosť získať maturitnou skúškou trénerskú 

licenciu II. stupňa vo zvolenom druhu športu  a tým 

možnosť okamžitého uplatnenia sa na trhu práce ako 

tréner – dvojitá kariéra športovcov 

  výhodná poloha školy v blízkosti centra 

 viac ako 30-ročná tradícia gymnaziálneho 

vzdelávania športovo nadaných žiakov 

 100% kvalifikovanosť všetkých pedagogických 

zamestnancov 

 odbornosť vyučovania  

 dobrá spolupráca učiteľ- tréner – žiak, učiteľ- 

tréner, rodič 

 šport -  najlepšia prevencia sociálnopatologických 

javov 

 vysoká odbornosť športovej prípravy 

 formovanie vôľových vlastností žiakov - 

sebadisciplína, vytrvalosť, systematickosť 

a zvyšovanie osobných ambícii,  

 školský internát a jedáleň priamo v budove školy 

 vysoká úspešnosť v dosahovaní športových 

výsledkov 

 spolupráca so športovými klubmi a vysokými 

školami 

 vysoké percento prijatia našich absolventov na 

VŠ 

 výchova reprezentantov Slovenska 

 funkčné regeneračné stredisko pre žiakov – 

športovcov 

 možnosť žiakov absolvovať časť štúdia 

v zahraničí 

 vzdelávanie žiakov so špecifickými vzdelávacími 

potrebami – školská integrácia 

 stabilná štruktúra ľudských zdrojov s vekovou 

rôznorodosťou 

 bohatá ponuka mimoškolskej činnosti – záujmové 

vzdelávanie, SOČ, olympiády, súťaže, 

 tradície školy, benefičné aktivity – imatrikulačný 

ples, stužkové slávnosti, Deň otvorených dverí, 

Perfekt Day v ZOO, workshopy, TOP športovci 

roka, najlepší žiak školy, Deň narcisov, Valentínska 

kvapka krvi, Daruj krv s rádiom Regina, Deň 

nezábudiek a iné 

 úspešnosť v zahraničných a domácich projektoch 

 estetické prostredie školy 

 sixballová aréna a jej využívanie v športovej 

príprave žiakov 

Slabé stránky: 
 nedostatok kvalitných športovísk 

 slabé materiálno- technické zabezpečenie 

športovej základne 

 neochota niektorých pedagogických 

zamestnancov používať moderné vyučovacie 

metódy 

 neschopnosť používať interaktívnu tabuľu vo 

vyučovacom procese u niektorých pedagogických 

zamestnancov 

 chýbajúce moderné učebné pomôcky v niektorých 

odborných učebniach 

  prefeminizovanosť učiteľov ( z 30 učiteľov iba 2 

muži)  

 nevyhovujúci stav veľkej telocvične – nutná 

komplexná rekonštrukcia ( výmena okien, 

zateplenie)  
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Príležitosti: 
 efektívnejšia príprava reprezentantov Slovenska 

  zvýšiť počet žiakov, skvalitniť výučbu, 

zefektívniť športovú prípravu, zlepšiť 

psychohygienické podmienky žiakov v škole 

i v domove mládeže 

 projektová činnosť  

 spolupráca s VŠ a športovými klubmi 

 spolupráca so Slovenským olympijským 

a Slovenským paralympijským výborom 

 zriadenie centra športovej prípravy 

hendikepovaných športovcov 

 efektívne marketingové využívanie Siene 

olympizmu 

 efektívna prezentácia školy na verejnosti 

 zriaďovanie moderných odborných učební 

z projektových finančných prostriedkov – MAT, 

SJL 

 využívanie fondov EÚ na modernizáciu 

priestorov školy 

 modernizácia školskej jedálne a školského 

internátu 

 spolupráca so Školským klubom Olympia, 

s rodičmi, absolventmi školy, verejnými 

a kultúrnymi organizáciami a médiami 

 ďalšie vzdelávanie pedagógov a zvyšovanie ich 

kompetencií pri modernizácii vyučovania 

a športovej prípravy 

 otvorené hodiny a odovzdávanie skúseností 

 vytváranie štandardných didaktických testov 

 sústredenie kontrolnej a hospitačnej činnosti na 

sledovanie rozvoja kľúčových žiackych kompetencií 

 

Ohrozenie: 
 zvyšujúca sa pohybová inaktivita dorastajúcej 

generácie 

 klesajúci záujem žiakov ZŠ o aktívnu športovú 

činnosť 
 nedostatočné finančné zabezpečenie – normatívne 

financovanie 

 zdravotné problémy žiakov - športovcov 

 nepriaznivý demografický vývoj žiactva – pokles 

počtu disponibilných žiakov 

 klesajúci záujem žiakov o šport a pohybové 

aktivity vôbec 

 veľký počet vznikajúcich škôl pri klesajúcich 

demografických trendoch 

 pomaly prebiehajúca reforma školstva a neustále 

sa meniaca školská legislatíva 

 predimenzovanosť vzdelávacích štandardov 

a cieľových požiadaviek 

 zhoršujúca sa pripravenosť prijímaných žiakov na 

štúdium na SŠ 

 vysoká náročnosť maturitných skúšok 

 vysoké zaťaženie učiteľov a vedenia školy 

byrokraciou – štatistiky, tabuľky, prehľady 

 neatraktívnosť učiteľskej profesie a s tým 

súvisiace slabé platové ohodnotenie 

 negatívny vplyv médií a spoločnosti na morálny 

profil žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízia školy:  

V šk.roku 2016/2017sme pokračovali v uskutočňovaní našej vízie  postupnej premeny školy 

z tradičnej na modernú  so stabilným postavením v sieti gymnázií v košickom regióne, 

orientovanú na žiakov, rodičov a partnerov s akceptovaním potrieb spoločnosti a športovej 

verejnosti . Prioritou bola kvalitná športová príprava žiakov s cieľom výchovy reprezentantov 

Slovenska a ich príprava na vysokoškolské štúdium – príprava na dvojitú kariéru športovcov.  

 

Vyhodnotenie:  

Napĺňanie vízie školy sme realizovali aktivitami, ktoré podporujú moderné vzdelávanie a sú 

v súlade so Školským vzdelávacím programom a úlohami vytýčenými v Stratégii rozvoja výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v KSK .  

a) projektom „ Aktivizujúce metódy vo výchove a vzdelávaní“ – projekt MŠVVa Š SR. 

Škola získala 1 dataprojektor, 1 interaktívnu tabuľu a balíček edukačných programov. 

Projekt bol ukončený v októbri 2016. 

b) projektom „ Vytiahnime šport do prírody“ – finančná dotácia v sume 3 000,00 € z Fondu 

Mesta Košice, n.o. škola získala krytý exteriérový športový priestor. Projekt bol 

ukončený v novembri 2016. 
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c) projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania“ – ukončený v novembri 2016 

d) projektom EnglishGo - didaktické prostriedky na vyúčbu anglického jazyka pre učiteľov 

a žiakov - Realizácia 16.5.2017 – 30.6.2018 

e) projektom Junior Achievement – ukončený v júni 2017 – žiaci dostali certifikáty 

o absolvovaní vzdelávania 

f) uplatňovaním moderných metód výučby a skvalitnením športovej prípravy žiakov, čo je  

úlohou stanovenou aj v Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v KSK. Pre naplnenie tejto strategickej vízie škola usilovala o vytvorenie optimálnych 

podmienok pre podporu a rozvoj športovo nadaných detí a získanie ich záujmu pre 

štúdium. Za tým účelom bola vytvorená aj sixballová aréna, 2. svojho druhu na SŠ na 

Slovensku. Aréna sa aktívne využíva v tréningovom procese na rozvoj všeobecných 

pohybových schopností žiakov. 

g) Stabilné postavenie školy v sieti gymnázií udržiavame získavaním dostatočného počtu 

žiakov efektívnym využívaním marketingových nástrojov a propagáciou školy 

využívaním prezentácie svojej profilácie na verejnosti  aktívnou účasťou na akciách 

KSK – Pribeník – Mosty bez bariér, PRO EDUCO, Správna voľba povolania. 

V spolupráci so Slovenským olympijským výborom sme zorganizovali v hoteli Hilton 

dňa 10.9.2016 „ Olympijskú kvapku krvi“, kde 8 učiteľov a 17 žiakov darovalo 

najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv, aby pomohli zachrániť životy iným.  

h) V porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi manažment školy kládol veľký dôraz 

na informatizáciu učebného procesu a aktívne využívanie IKT vo vyučovaní. 

Učitelia na vybraných predmetoch – matematika, chémia, fyzika, biológia – uplatňujú vo 

vyučovaní portál Planéta vedomostí – naučte viac, materiály zo stránky: 

www.zborovna.sk a z Digitálnej knižnice, do ktorej aj sami aktívne prispievajú. Stránku 

www.bezkriedy.sk  využívajú aktívne tak učitelia, ako aj žiaci školy. Každý žiak má 

svoje prihlasovacie meno a heslo, prístup na stránku je bezplatný. Vo vyučovacom 

procese aktívne využívame 12 interaktívnych tabúľ a projektory s pripojením na 

internet.  

i) Modernizácia školy a jej premena z tradičnej na modernú sa uskutočňuje presadzovaním 

moderných metód vyučovania – brainstorming, snowbolling, mind-mapping, 

didaktické hry, diskusia. 

j) V uplynulom šk. roku sme naďalej prehlbovali spoluprácu s rodičmi, patronátnymi 

športovými klubmi, Slovenským olympijským výborom, Slovenským paralympijským 

výborom , vysokými školami a partnermi vo vzdelávaní, čím sme plnili aj úlohy dané 

škole v Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK. Naša škola 

bola v šk roku 2016/2017 cvičnou školou pre budúcich pedagógov z UPJŠ a PU. 

V spolupráci s UPJŠ, PU, TU a Akadémiou ozbrojených síl sme zorganizovali na pôde 

školy pre maturantov prednášky o možnostiach štúdia na týchto VŠ a naši žiaci sa 

zúčastnili na ich dňoch otvorených dverí. Žiaci školy experimentovali aj v bádateľskom 

prírodovedeckom laboratóriu v Steel parku. 

k) Zameraním na šport sa škola výrazne odlišuje od iných gymnázií v regióne a na rozdiel 

od nich môže žiak nášho gymnázia získať maturitnou skúškou okrem všeobecného 

vzdelania, ktoré ho oprávňuje na štúdium na akejkoľvek vysokej škole aj trénerskú 

licenciu II. stupňa vo zvolenom športe, čím sa môže uplatniť hneď po vykonaní 

maturitnej skúšky na trhu práce ako profesionálny tréner. 

http://www.bezkriedy.sk/
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Poslanie školy:   
Športové gymnázium je úplná škola. Jej poslaním je vzdelávanie a výchova športovo 

talentovanej mládeže pre 21. storočie. Poslaním školy je nielen príprava žiakov na vysokoškolské 

štúdium , ale aj ich príprava na aktívnu športovú činnosť pre výkonnostný a vrcholový šport  po 

ukončení štúdia  - dvojitá kariéra športovcov.  

Vyhodnotenie: 

V šk. roku 2016/2017 sme pokračovali v realizácii cieľov, stanovených v koncepcii rozvoja 

školy. Inovovali sme Školský vzdelávací program, učebné osnovy a učebné plány vo vybraných 

predmetoch.  

Škola je kolektívnym členom Olympijského klubu Košice, sme spoluorganizátormi 

vedomostných a športových aktivít organizovaných SOV . 

Škola participuje na výchove k olympizmu a  šíreniu olympijských ideálov. Za týmto 

cieľom škola aktívne využíva Sieň olympizmu so vzácnymi exponátmi, dokumentujúcimi históriu 

a súčasnosť najmä košického športu. Sieň je prístupná nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti 

a žiakom iných škôl. 

Za športové výsledky bola škola Slovenskou asociáciou športu na školách a MŠVVaŠ SR 

opätovne ocenená dňa 11.10.2016 vo Svätom Petri   titulom „ Škola roka“. 

Škola bola spoluorganizátorom Medzinárodného seminára trénerov „Vzpieranie pre 

všetkých“ dňa 10.9.2016. Organizátorom podujatia bola IWF, SZV a Mesto Košice. 

V rámci osláv Košice – Európske mesto športu bola škola spoluorganizátorom JBL-Jump 

Fest dňa 15.9.2016 na Alžbetinej ulici. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy prebieha v kmeňových triedach, odborných učebniach, 

laboratóriách, telocvičniach, sixballovej aréne  a iných športoviskách. 

Škola aj v uplynulom šk. roku zabezpečovala vzdelávanie individuálne integrovaných 

žiakov. 

Interiér a exteriér školy je upravený tak, aby spĺňal hygienické požiadavky. 

V priestoroch gymnázia sa nachádza psychologická poradňa, školský klub, študovňa a 

knižnica pre žiakov aj pedagógov a bufet pre zlepšenie komfortu žiakov a zamestnancov školy. 

Ku škole patrí školský internát s kapacitou 245 lôžok, školská jedáleň a  regeneračné 

centrum, ktoré je plne k dispozícii našim študentom.  

Tréningový proces žiakov je zabezpečený v spolupráci s jednotlivými športovými klubmi aj mimo 

areálu školy.  

V spolupráci s partnerskými klubmi sú športové tréningy realizované v ich priestoroch, 

v priestoroch vysokých škôl, v športových objektoch škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobností  KSK, ako aj využívanie objektov majetku mesta Košice a mestských častí, alebo iných 

fyzických a právnických osôb 

 

Zámery:   

V šk. roku 2016/2017sme pokračovali v uskutočňovaní  zámerov školy, daných v koncepcii jej 

rozvoja ako modernej a úspešnej školy, rešpektujúcej potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia 

žiakov : 

1. Systematické  skvalitňovanie  športovej prípravy našich žiakov  

2. Inovácia školského vzdelávacieho programu. 

3. Vytváranie materiálno-technického zázemia pre moderné vyučovanie. 

4. Vytváranie podmienok pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

5. Vytvorenie komplexnej marketingovej stratégie školy. 

6. Rozvíjanie mimoškolských aktivít, SOČ, záujmového vzdelávania, súťaží. 

7. Postupná revitalizácia budovy a priestorov školy. 
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Vyhodnotenie: 

 

1. Dôkazom systematického skvalitňovania športovej prípravy žiakov školy je  ich úspešné 

umiestnenie na celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Podrobné výsledky sú uvedené 

v bode IX. a v prílohe tejto správy, opätovné získanie titulu „Škola roka“ za športové 

výsledky žiakov.. 

2.  Školský program inovovaný každoročne v súvislosti s postupným ukončovaním učebného 

plánu v štvorročnom a osemročnom štúdiu a postupným zavádzaním „Inovovaného 

školského vzdelávacieho programu“. . Inovované osnovy a učebné plány. 

3. V šk. roku 2016/2017 pokračovala škola v modernizácii vybavenia odborných učební 

výpočtovou a didaktickou technikou. Zapojením do projektov uvedených na s. 6 tejto správy 

získala škola edukačné balíčky  a exteriérový krytý športový priestor, čím sa značne urýchlil 

proces modernizácie školy. 

4. Škola vytvára priaznivé podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov – podrobné vyhodnotenie v bode VIII. tejto správy. 

5. Škola vytvorila marketingovú stratégiu na svoju prezentáciu na verejnosti s cieľom osloviť 

čo možno najviac potencionálnych budúcich klientov školy – žiakov ZŠ a ich rodičov 

a získať ich pre štúdium na našej škole.   

6. Žiaci boli aktívni v mimoškolských aktivitách – záujmová krúžková činnosť podrobne 

uvedená v bode IX. tejto správy spolu s umiestnení žiakov na celoštátnych súťažiach. 

Súčasťou školy je aj školský internát, správa o činnosti ktorého je samostatnou prílohou 

tejto hodnotiacej správy. 

7. V rámci revitalizácie a rekonštrukcie školských priestorov boli v šk. roku 2016/2017 

realizované nasledovné úpravy a opravy: 

 revitalizácia interiérového vybavenia jednej učebne  – školský nábytok (jednomiestne 

lavice, stoličky, katedra pre učiteľa, uzamykateľná skriňa, 3 uzamykateľné skrinky pod 

katedry ),  

 oprava podlahy (výmena PVC) v dvoch učebniach školy,  

 oprava sociálnych zariadení školy – I Np A UČ, II Np A UČ, II Np A Ž, II Np B Ž, III Np B Ž, 

 oprava odkvapov, vodoliečby v stredisku regenerácie,  

 oprava podlahy v školskej jedálni (výmena PVC za dlažbu), 

 revitalizácia vybavenia školskej jedálne – zakúpenie škrabky, 2 nerezových pracovných 

stolov, dvojdverovej nerezovej mrazničky, 

 oprava strechy na školskom internáte, strešných zvodov a súvisiacich priestorov – 

oprava študovní 2.-8.p., 

 oprava dvoch stúpačiek na školskom internáte, výmena sanity, 

 oprava odpadového potrubia v miestnosti UKV. 

 

Ciele v školskom roku 2016/2017:   

 

Ciele školy na šk. rok 2016/2017 boli stanovené v pláne práce školy:  

1. Aplikovať koncepcie KSK a MŠVVaŠ SR  do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

2. Realizovať opatrenia na posilnenie imidžu školy na verejnosti. 

3. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a ich čitateľskú gramotnosť. 

4. Používať moderné metódy výučby. 

5. Zdokonaľovať športovú prípravu žiakov a výchovu k olympizmu. 

 

Vyhodnotenie:  

1. Všetky koncepcie KSK a MŠVVaŠ SR boli aplikované do plánu práce školy, plánov 

predmetových komisií, plánu činnosti školského internátu, koordinátora prevencie sociálno-
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patologických javov, výchovného poradcu, koordinátora projektu Terraincognita a priebežne 

sa plnili.  

2. Na posilnenie imidžu školy v súlade s marketingovou stratégiu na šk. rok 2016/2017 sme 

zrealizovali: 

- Deň otvorených dverí,  

- imatrikuláciu žiakov 1. ročníka,  

- Perfekt Day v košickej ZOO spojenú s adopciou zvieraťa,  

- zúčastnili sme sa  na workshope ProEduco,  

- zúčastnili sme sa akcie KSK Mosty bez bariér v Pribeníku,  

- podporili sme humanitárne akcie Olympijská kvapka krvi, Študentská kvapka krvi, Deň 

narcisov, Deň Zeme, Biela pastelka, Deň nezábudiek, Úsmev ako dar, Deň belasého 

motýľa, Daruj krv s Rádiom Regina. 

- relácie v TV NAŠA, Slovenskom rozhlase, Rádiu Regina a  TV Markíza 

- články o aktivitách školy  v UN ,  

- návštevy Siene olympizmu žiakmi iných stredných a základných škôl, 

- aktualizáciu web-stránky školy, 

- spoluorganizovali sme akciu STRONGWOMEN Championship - silné ženy v Košiciach 

a iných športových akciách na celoštátnej, krajskej a miestnej úrovni 

- organizovali sme:  

o krajské kolo v stolnom tenise – chlapci dňa 15.11.2016 

o krajské kolo v stolnom tenise – dievčatá dňa 21.11.2016 

o Medzinárodný turnaj v sixbale – 16.11.2016 

o Krajské kolo v hádzanej – 25.4.2017 

- organizovali sme športové akcie v rámci Týždňa pohybu 29.5.-2.6.2017  

- so SOV sme spoluorganizovali dňa 9.10.2016 Olympijskú pochodeň  

- zúčastnili sme sa Plaveckej štafety. 

3. Okrem priamej vyučovacej činnosti sme tento cieľ realizovali aj v záujmovom vzdelávaní a 

návštevou knižníc. Venovali sme systematickú pozornosť environmentálnej výchove. Je 

zahrnutá do tematických plánov každého predmetu a uplatňuje sa vo vhodných tematických 

celkoch, pri úprave triedy, výzdobe chodby. Environmentálnu výchovu sme zabezpečovali 

počas účelového cvičenia, či Kurzu na ochranu života a zdravia. 

4. Vo vyučovacom  procese učitelia používali moderné metódy vyučovania, interaktívne 

tabule, portál naučte viac a bez kriedy, počítače, prezentácie v Power Pointe, zážitkové 

vyučovanie – exkurzie do múzeí, Noc výskumníkov, a pod. 

5. Športová príprava žiakov bola na veľmi dobrej úrovni, výsledky v bode IX. tejto správy. 

Zvýšenú pozornosť sme venovali aj výchove k olympizmu. Pod heslom: „Športom proti 

drogám“ sme realizovali preventívno – výchovné programy pre športové a nešportové 

triedy. 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- športové súťaže na medzinárodnej, národnej a krajskej úrovni 

Oblasti, v ktorých sú rezervy: 

- výsledky na MS – EČ – zvýšiť nároky na úroveň vzdelávania v maturitných predmetoch 

zo strany vyučujúcich, efektívne využívať konzultačné hodiny v prospech žiakov, 

zefektívniť individuálny prístup ku žiakom a zefektívniť vyučovací proces uplatňovaním 

moderných metód výučby 

- vedomostné olympiády, SOČ, matematické súťaže. 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  
 Počet žiakov školy spolu 369 

 Z toho dievčat 136 

 Počet tried spolu 19 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 369 

 Z toho dievčat 136 

 Počet tried denného štúdia 19 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried nadstavbového štúdia  

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried pomaturitného štúdia  

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried v externej forme štúdia  

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried večernej formy štúdia  

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania  

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

369/136 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 20/4 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 18 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 39 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
18 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Iný dôvod zmeny  

 

 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 

Kritériá talentových skúšok  

1. Prospech, dávajúci predpoklady pre zvládnutie gymnaziálneho štúdia. 

2. Zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného lekára 

( postačuje potvrdenie od obvodného lekára)– súčasť prihlášky. 

3.Športová časť talentových skúšok 
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 Psychologický test- zisťujú sa predpoklady pre vrcholový šport. 

 Pohybové testy.  

A. Všeobecné pohybové testy 

Hodnotiace hľadiská všeobecných testov sú rôzne pre jednotlivé športy. Každé športové odvetvie si 

ich určuje v závislosti od veku uchádzača a špecifických požiadaviek športového odvetvia. 

Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou od 1 do 3 bodov. 

Disciplíny: 

chlapci, dievčatá 

1. beh na 50m 

2. hod plnou 2kg loptou 

3. skok do diaľky z miesta 

4. zhyby - chlapci /Výdrž v zhybe - dievčatá 

5. 6 minútový beh – 8-r štúdium. , 12 minútový beh – 4-r.študium 

6. hĺbka predklonu 

Maximálny počet bodov za všeobecné testy je 18. 

B. Špeciálne pohybové testy 

Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy, ktoré zahŕňajú 4 

disciplíny. Jednotlivé disciplíny sú hodnotené bodovou škálou od 1 do 6 bodov. 

Maximálny počet bodov za špeciálne testy je 24. 

Komisia pre posúdenie výsledkov talentových skúšok menovaná riaditeľkou školy, môže prideliť 

body na základe výkonnostných predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, 

perspektívy vo výkonnosti a študijných výsledkov na ZŠ. 

Maximálny počet pridelených bodov 28. 

Maximálny možný počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 70. 

4. Žiak, ktorý získa 45 bodov, vyhovel talentovým skúškam. Pri rovnakom počte bodov budú 

uprednostnení žiaci s lepším prospechom. 

5. Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na talentovej skúške. 

6. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných 

dní. 

7. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a miesto bude ponúknuté ďalšiemu 

uchádzačovi v poradí.  

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2017 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902 J 

77 

gymnázium 

šport  4 ročné 
75 108 61 4 4 54 46 

7902 J 

77 

gymnázium 

šport   8 ročné 
25 18 14 7 5 18 18 

 
Na zvýšenie záujmu o ŠG je potrebné zvýšiť počet športovísk a existujúce športoviská vrátane 

telocviční  opraviť a doplniť o špeciálny športový materiál.  
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IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania   

 
Školský rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Priemerný prospech za školu 

 
2,31 2,35 2,32 2,18 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu 
111,52 95,55 88,74 89,73 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu 
2,94 1,80 1,19 0,86 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu 
108,58 93,64 87,55 88,86 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 

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

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Poče
t 

žiak

ov 

% Poče
t 

žiak

ov 

% Počet 
žiako

v 

% 

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. 45 8 17,78 4 8,89 31 68,89 1 2,22 3964 88,09 73 1,62 

2. 56 14 25,00 5 8,93 37 66,07 0 0,00 5806 103,68 61 1,09 

3. 52 9 17,31 6 11,54 37 71,15 0 0,00 6406 123,19 79 1,52 

4. 52 8 15,38 11 21,15 33 63,46 0 0,00 2930 56,35 46 0,88 

Spolu 205 39 19,02 26 12,68 138 67,32 1 0,48 19106 93,2 259 1,26 

* v šk. roku 2016/2017 bol jeden (1) žiak neklasifikovaný 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

roč

ník 

Poče

t 

žiak

ov 

spol

u 

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. 20 6 30,00 5 25,00 9 45,00 0 0,00 955 47,75 3 0,15 

2. 23 10 43,48 2 8,70 11 47,83 0 0,00 1258 54,70 0 0,00 

3. 20 7 35,00 5 25,00 8 40,00 0 0,00 1692 84,60 0 0,00 

4. 22 9 40,91 6 27,27 7 31,82 0 0,00 1348 61,27 3 0,14 

5. 14 3 21,43 5 35,71 6 42,86 0 0,00 1355 96,79 0 0,00 

6. 19 6 31,58 3 15,79 10 52,63 0 0,00 2642 130,5 18 0,94 

7. 18 6 33,33 3 16,67 9 50,00 0 0,00 2249 124,94 15 0,83 

8. 16 4 25,00 4 66,67 8 50,00 0 0,00 1075 67,19 11 0,69 

Spolu 152 51 33,55 33 21,71 68 44,74 0 0,00 12574 82,72 50 0,33 
 

 

3. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 

3.1 Celkové hodnotenie 

 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 5 77 gymnázium - šport 10 0 0 0 10 0 

7902 J 77 gymnázium - šport 55 0 0 0 55 0 

Spolu  65 0 0 0 65 0 
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Mimoriadny termín – september 2017 

 

Kód odboru Názov odboru 
P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J 77 gymnázium - šport 2 0 0 0 2 0 

Spolu  2 0 0 0 2 0 

 

 

3.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Slovenský jazyk 65 48,78 % 

Anglický jazyk 56 46,54 % 

Ruský jazyk 8 33,56 % 

Matematika 11 26,05 % 

 

3.3 Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Slovenský jazyk 65 59,86 % 

Anglický jazyk 56 55,89 % 

Ruský jazyk 8 55,00 % 

 

3.4 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 

Slovenský jazyk a 

literatúra 13 13 27 12 0 2,58 

Anglický 

jazyk 
14 12 21 9 1 2,49 

Ruský jazyk 3 4 2 0 0 1,89 

Biológia 4 1 3 0 0 1,88 

Dejepis 2 0 4 4 0 3,00 

Geografia 3 4 4 11 0 3,05 

Občianska 

náuka 
7 11 3 8 0 2,41 

Fyzika 5 2 3 0 0 1,8 

Matematika 6 2 1 2 0 1,91 

Základy 

športovej 

prípravy 

21 15 3 0 0 1,54 
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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 2016/2017 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

Študijné odbory 

- denné štúdium 

ŠVP 

(uviesť 

rok 

aktuali

zácie) 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

7902 J 77 

gymnázium – 

šport 1.-8.roč. 

(8r.) 

 1 21 1 25 1 20 1 23 1 18 - - - - - - 5 107 

7902 5 77 

gymnázium – 

šport 5.-8.roč. 

(8r.) 

CD-2004-

2513/536-

1:092 

- - - - - - - - - - 1 19 1 18 1 13 3 50 

7902 J 77 

gymnázium – 

šport (4r.) 

 2 49 3 58 3 53 3 52 - - - - - - - - 11 212 

Celkom 3 70 4 83 4 73 4 75 1 18 1 19 1 18 1 13 19 369 

 

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 2016/2017 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionáln

a) 

zamestnaní 

k 30.9.2017 

nezamestnaní 

k 30.9.2017 
celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 
50 4 0 9 2 65 

spolu 

počet žiakov 
50 4 0 9 2 65 
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Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského roku 

2016/2017 

Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2017 

nezamestnaní 

k 30.9.2017 
celkom 

7902 5 77 

gymnázium – šport 8 0 1 1 10 

7902 J 77 

gymnázium – šport 46 0 8 1 55 

 

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: 4 12 22 19 10 3 70 48,71 

z toho žien: 1 10 15 12 4 1 43 46,34 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 0 

kvalifikovaných 32 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 15 

s 2. kvalifikačnou skúškou 21 

s vedecko-akademickou hodnosťou 4 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 11 

Počet trénerov:  

  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 22 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 7 

Priemerný počet žiakov na trénera  12 

Počet odborných zamestnancov -                                               školský psychológ  1 

Z toho s vysokoškolským vzdelaním  1 

Priemerný počet žiakov na odborného zamestnanca  341 

Počet  

vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 8 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 1 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 27 

 

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 1 11 30 10 0 49 56,96 

z toho žien: 0 1 8 23 7 0 39 53,51 
 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 6 

so stredoškolským vzdelaním 20 
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2016/2017  

 

Predmety 

 

Počet 

hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet 

hodín 
% 

Počet 

hodín 
% 

Spoločenskovedné 197 197 100 0 0 

Cudzí jazyk 177 177 100 0 0 

Prírodovedné 224 224 100 0 0 

Odborné – športová príprava 502 492 100 0 0 

Spolu 1100 1100 100% 0 0 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  osvedčenie, certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet 

získaných 

kreditov na 

1 učiteľa 

Aktualizačné  

 

 

 

Inovačné  

MPC Bratislava  

 

 

Kariérový koučing 

s.r.o. 

*, Zvládanie záťaží v školskom prostredí 

– rozvoj relaxačných zručností PgZ 

*, Plávanie v školskej telesnej a športovej 

výchove  

*, Myšlienkové mapy vo výučbe  

1 35 

Aktualizačné  Nova Training s.r.o. 

 

 

Educomp s.r.o. 

*, Obsluha interaktivnej tabule  

*, Rozvoj komunikačných zručností 

vo vyučovacom procese 

*, Predchádzanie a zvládanie agresivity 

a riešenie konfliktov  

*, Správanie žiakov v škole a prevencia 

problémov s disciplínou 

1 36 

Aktualizačné  MPC Bratislava  *, Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

ZŠ a SŠ 

*, Demonštračné a žiacke pokusy vo 

výučbe chémie 

*, Ľudské práva v edukačnom procese 

1 37 

2.kvalifikačná skúška MPC Bratislava   2  

 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   
 

Články o škole a relácie v zvukových a obrazových médiách: 

 
1. Relácia v TA3 – Žurnál, Príprava ŠG na Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v 

roku 2021 -29.10.2016 

2. Relácia v TV Region, o využívaní sixbalovej arény – 3.11.2016 

3. Relácia v TV NAŠA o úspechoch a možnostiach štúdia na ŠG – 25.5.2017 (Švecová, 

Korpa, + žiačka ) 
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Akcie školy na verejnosti: 
 

1. Olympijská kvapka krvi – 10.9.2016, Hotel Hilton, Org. SOV, ŠG, Mesto Košice 

2. Slovakia Strong women Championship – 10.9.2016 – OC Optima, Org.: VUC, KE, ŠG-

spoluorganizátor 

3. Pribeník – Mosty bez bariér, 14.9.2016, org VÚC 

4. Fotografická súťaž SOV „ Moment pre fair play“ – 2.9.2016 – 2.miesto 

5. Medzinárodný seminár trénerov „Vzpieranie pre všetkých“ – 10.9.2016 IWF a SZV ŠG - 

spoluorganizátor 

6. Move WEEK – Týždeň pohybu od 29.5. do 2.6.2017 

7. JBL Jump Fest – 15.9.2016, ŠG -spoluorganizátor 

8. Protidrogový koncert – 15.11.2016,  

9. Správna voľba povolania – 11.-12.10.2016, org.: VUC  

10. Európsky deň jazykov 2016 – 28.9.2016,  

11. Noc výskumníkov – 30.9.2016, OC Optima 

12. PRO EDUCO – veľtrh práce, org. VÚC, 29.11..-2.12.2016, 67 žiakov 

13. Študentská kvapka krvi – 20.11.2016 

14. Krajské kolo v stolnom tenise – dievčatá, 21.11.2016, ŠG organizátor 

15. Krajské kolo v stolnom tenise – chlapci, 15.11.2016, ŠG organizátor 
16. Medzinárodný turnaj v sixbale – 16.11..2016, ŠG spoluorganizátor 

17. Súťaž TERRA INCOGNITA, org. VÚC, 9.miesto 

18. Exkurzia „ Terazín-LIDICE-PRAHA“ pamätné miesta holokaustu a protifašistického 

odboja  

19.  Valentínska fitnes show, OC Optima, z. Kordiaková 

20.  Krajské kolo hádzaná –25.4.2017,  ŠG organizátor 

21. Ľudová pieseň košickej mládeže, 5.5.2017 – 1. Miesto a Cena riaditeľa ev. gymnázia 

J.A.Komenského 

22.  Mladý záchranár – 10.5.2017 – súťaž, diplom 

23. Projekt O2 Slovakia „ Môj príbeh môže byť aj tvoj“ – 18.5.2017, 97 žiakov 

Súťaže vyhlasované MŠ SR  

1 MK SŠ stolný tenis chlapci 1.12.2016 1   

2 MK ZŠ stolný tenis chlapci 15.11.2016 1   

3 MSR SŠ stolný tenis chlapci 11.4.2017  2  

4 MSR ZŠ stolný tenis chlapci 29.3.2017  3  

5 MKK basketbal dievčatá 12.4.2017  1  

6  MSR SŠ basketbal dievčatá 12.5.2017    

7 Kvalifikácia na M-Sveta dievčatá 27.1.2017  1  

8 M-Sveta SŠ basketbal dievčatá 29.4. – 7.5.2017   13 

9 MK SŠ hádzaná chlapci 24.3.2017 1   

10 MSR  SŠ hádzaná chlapci 11.-12.5.2017  4  

11 MK SŠ futbal chlapci 19.4.2017 1   

12 M SR SŠ futbal chlapci 11.-12.5.2017  4  

13 Kvalifikácia na M-Sveta futbal chlapci 24.6.2017  1  

14 M-Sveta SŠ futbal chlapci 21. – 29.5. 2017   15 

15 M SR ZŠ bedminton chlapci 22.-23.4.2017  2  

16 M SR ZŠ bedminton dievčatá 22.-23.4.2017  3  

17 M SR SŠ bedminton chlapci 22.-23.4.2017  1  

18 KM ZŠ bedminton chlapci 4.11.2016 1   



 19 

19 KM SŠ bedminton chlapci 4.11.2016 1   

20 KM ZŠ bedminton dievčatá 4.11.2016 3   

21 KKZŠ atletika Jelínek 60m 6.6.2017 1   

22 KKZŠ atletika Rusnáková 60m 6.6.2017 1   

23 KKSŠ atletika Kišš, 100m 4.5.2017 1   

24 KKSŠ atletika Fabian, 100m 4.5.2017 1   

25 KKSŠ atletika Kišš, 200m 4.5.2017 1   

26 KKSŠ atletika Katrenič,oštep 4.5.2017 1   

27 KKSŠ atletika Garčalová,100m 4.5.2017 1   

28 KKSŠ atletika Javorská, 100m 4.5.2017 3   

29 KKSŠ atletika Garčalová, 200m 4.5.2017 1   

30 KKSŠ atletika Ihnáthová, guľa 4.5.2017 1   

31 KKSŠ atletika Feďová, oštep 4.5.2017 1   

32 KKSŠ atletika Zarembová, disk 4.5.2017 3   

33 KKSŠ atletika Feďová, disk 4.5.2017 1   

34 KKSŠ atletika Svitanová,oštep 4.5.2017 3   

35 M SR SŠ atletika Garčalová, 100m 11.5.2017  1  

36 M SR SŠ atletika Garčalová, 200m 11.5.2017  1  

37 M SR SŠ atletika Ďuricová, výška 11.5.2017  1  

38 M SR SŠ atletika Ignáthová, guľa 11.5.2017  2  

39 M SR SŠ atletika Feďová, oštep 11.5.2017  2  

40 M SR SŠ atletika Kišš, 200m 11.5.2017  2  

41 M SR SŠ atletika Kišš, 100m 11.5.2017  3  

42 M SR ZŠ atletika Jelínek 60m 20.6.2017  1  

43 M SR ZŠ atletika družstvo 20.6.2017  3  

44 MKK ZŠ atletika družstvo 6.6.2017 1   

45 ISF World Champions swi Kubová Lucia 20.4.-25.4.2017   F /B 5 

46 ISF World Champions swi Horváthová Kristína 20.4.-25.4.2017   F /A 5 

47 ISF World Champions swi Semanco Peter 20.4.-25.4.2017   F /B 1 

48 ISF World Champions swi Šimčák Július 20.4.-25.4.2017   F /B 6 

49 ISF World Champions swi Kocan Michal 20.4.-25.4.2017   18. 

50 ISF World Champions swi Máte Jakub 20.4.-25.4.2017   23. 

51 ISF World Champions swi Rojtáš Peter 20.4.-25.4.2017   25. 

52 ISF World Champions swi Struhár Adam 20.4.-25.4.2017   31. 

53 Kvalifikacia na ISF WCHS Kubová Lucia 20.3.2017  1.  

54 Kvalifikacia na ISF WCHS Horváthová Kristína 20.3.2017  1.  

55 Kvalifikacia na ISF WCHS Semanco Peter 20.3.2017  2.  

56 Kvalifikacia na ISF WCHS Šimčák Július 20.3.2017  2.  

57 Kvalifikacia na ISF WCHS Kocan Michal 20.3.2017  5.  

58 Kvalifikacia na ISF WCHS Máte Jakub 20.3.2017  6.  

59 Kvalifikacia na ISF WCHS Rojtáš Peter 20.3.2017  6.  

60 Kvalifikacia na ISF WCHS Struhár Adam 20.3.2017  8.  
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Iné súťaže 

P.

Č. 
názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka 

a trieda 

súťaž 

konaná dňa 

krajská 

úroveň 

celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1 Župná kalokagatia   5čl.družstvo žiakovŠG  16.-9,2016    5.miesto   

2 Olympiáda ľudských práv  8.2.2017 16.miesto   

3 Jazykový kvet M.Praženicová 6.4.2017 1.miesto   

4 SOČ 3 žiaci 7.4.2017 účasť   

5 Ruské slovo 
 Nikol Pletan, 2.A 

Júlia Dzelinská, III.OA 
22.2.2017 

 1.miesto, 

1.miesto 

2.miesto, 

1.miesto 
  

6 Terra Incognita Zmiešané družstvo 25.11.2016 9.misto   

7 Olympiáda z NEJ 1 žiačka 16.2.2017 účasť   

8 
Fotografická súťaž „Fair 

play“ 
Diana Bellušová, IV.OA 2.9.2016  2.miesto  

 

 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov 

projektu 

Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy 

(ak bol) 

Poznámka 

„Aktivizujúce 

metódy vo 

výchove“ 

- moderné 

vzdelávanie pre 

vedomostnú 

spoločnosť 

 

Č.zmluvy 

0029/26120140025 

1.381,29 €  projekt ukončený 

záverečnou odbornou 

konferenciou 

10/2016 

ukončený v 10/2016 

„Vytiahnime 

šport do 

prírody“ 

Fond mesta Košice, 

n.o. 

 

3 000,00 € 

 
 realizované 12/2016 

až 03/2016 

ukončený v 11/2016 

Zvyšovanie 

kvality 

vzdelávania na 

základných 

a stredných 

školách 

s využitím 

elektronického 

testovania 

Identifikátor Projektu: 

26110130546 

Licencia – škola, 1x 

Licencia – žiak, 30x 

V celkovej hodnote 

11.748,00 € - 

bezodplatný prevod 

  

 

 

Ukončený v 11/2016 

EnglishGo 2017_MPC_EGO_084 420,00 €  - 

didaktické 

prostriedky na 

výučbu anglického 

jazyka pre žiakov a 

učiteľov 

 Realizácia 16.5.2017 

– 30.6.2018 
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2016/2017 

 

V školskom roku 2016/2017 vykonala ŠŠI inšpekciu dňa 16.3.2017 zameranú na realizáciu EČ  

MS 2017 z MAT. Inšpekcia neuložila žiadne opatrenia. MS prebehli v súlade s platnou legislatívou. 

V školskom roku 2016/2017 vykonala ŠŠI následnú inšpekciu dňa 16.3.2017, ktorá sa vzťahovala 

na tematickú inšpekciu z EČ MS ANJ zo dňa 4.4.2016. Opatrenia uložené po tematickej inšpekcii 

boli splnené, nové uložené neboli. 

Ďalšiu inšpekciu vykonalo ŠIC Košice dňa 1.3.2017 v súvislosti s prešetrením sťažnosti č. ŠIC KE 

14/2017-sť. Inšpekcia uložila opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Následná kontrola 

bola vykonaná dňa 20.6.2017 so záverom, že prijaté opatrenia  boli splnené.  

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom v rokoch 2016-2017 sa realizovali:  

 

P.č. Položka – popis  Financovanie/ zdroj 

1. Oprava odkvapov, vodoliečby v stredisku regenerácie  Vlastné zdroje  

2. Oprava podlahy (výmena PVC) v dvoch učebniach školy Vlastné zdroje  

3. Oprava sociálnych zariadení školy (havária) Fin.prostr. z MŠVVaŠ SR 

4. Vypracovanie predprojektovej dokumentácie „Atletická 

hala v areáli ŠG“ 

Kapitálové výdavky- 

prostriedky zriaďovateľa 

5. Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia 

futbalového ihriska“  

Kapitálové výdavky- 

prostriedky zriaďovateľa 

6. Odstránenie a likvidácia sutín budovy po požiari Prostriedky zriaďovateľa 

7.  Oprava  podlahy v školskej jedálni Vlastné zdroje  

8. Zakúpenie škrabky, 2 nerezových pracovných stolov do ŠJ Originálne kompetencie 

9. Zakúpenie dvojdverovej nerezovej mrazničky do ŠJ Kapitálové výdavky-originálne 

komp. 

10. Oprava strechy na školskom internáte, strešných zvodov 

a priľahlých priestorov (havária) 

Prostriedky zriaďovateľa, 

originálne komp. 

11. Oprava 2 stúpačiek na školskom internáte  Prostriedky zriaďovateľa, 

originálne komp. 

12. Oprava odpadového potrubia v miestnosti UKV  Vlastné zdroje  

13. Čistenie kanalizácie, odpadového potrubia (škola, internát, 

jedáleň) 

Vlastné zdroje 

14. Vybavenie školským nábytkom (lavice, stoličky, katedra) 

– 1 trieda, nábytok pre učiteľov – uzamykateľná skriňa, 3 

uzamykateľné skrinky pod katedru  

Dar  

 

                                                                               

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to   
1.  dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

Popis položky  Rok 2016 

Normatív na žiaka športového gym.-stred. 2.757,77 € 

Rozpočet  - schválený k 1.1.2016 1.208.500,00 

Rozpočet upravený k 31.12.2016 1.242.527,00 
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2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,  

Popis položky  Predpis  Prijatá platba 

Príspevky rodičov na ubytovanie žiakov  
– čiastočná úhrada prevádzkových výdavkov  

57.000,00 €  56.970,46 € 

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít,  

Popis položky výdavkov 
Nenormatívne prostriedky 

MŠ SR 111 003 

Vzdelávacie poukazy – dotácia 2016 9.963,00 € 

Výpočtová technika  1.366,88 € 

Všeobecný materiál 3.171,73 € 

Knihy, časopisy, učebné pomôcky  297,68 € 

Opravy a údržba výpočtovej techniky  45,00 € 

Prenájom bazéna  257,40 € 

Vstupenky na kultúrne podujatia, štartovné, súťaže  350,40 € 

Služby – renovácia tonerov, zhotovenie 

piktogramov,oprava a ladenie klavíra... 
2.673,41 € 

* mzdy a odvody  1.727,66 € 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít, 

 

A) Dotácie, granty od neziskových organizácii:  

*3.000,00 € Fond zdravia mesta Košice, n.f.  projekt “Vytiahnime šport do prírody“   

 

B) Dary :  

* 4.790,50 € od občianskych združení na zabezpečenie tréningového procesu – vodné pólo / 

prenájom mestskej plavárne 

  

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov, 

 

Popis položky výdavkov   
Výška dotácie 

MŠ SR 111 003 

Dotácia  MŠ SR za úspechy / výsledky žiakov (úspechy 

školy) r. 2016 
3.000,- € 

Interaktívna tabuľa, projektor, držiak 1.490,00 € 

Čistič na IT tabuľu, popisovače, kancelárske potr.,  244,16 € 

Učebné pomôcky - Geografické mapy, sada minerálov, model DNA, 

knihy – ruský jazyk  
815,84 € 

Učebné pomôcky – interaktívny softwér (GEO,CHEM,FYZ) 450,00 € 
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK   
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK   

 

Názov 

aktivity 
Dátum Miesto 

Organizáto

r 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

PRO EDUCO 
29.11..-

2.12.2016 

Spoločenský 

pavilón KE 
VÚC 67 prínos 

Správna 

voľba 

povolania  

11. - 

12.10.2016 

SOŠ Ostrovského 

KE 
VÚC 52 prínos 

Mosty bez 

bariér 
14.9.2016 Pribeník VÚC 72 prínos 

 

V šk. roku 2016/2017 sme nezorganizovali žiadnu návštevu COV. Gymnázium je 

profilované na vzdelávanie športovo talentovanej mládeže. 

 

Koncepcia rozvoja športu  

Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK  

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastne

ných 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

KŠO 2017 – basketbal D 9.6.2017 SOŠ Ostrovského CVČ- RCM 12 prínos 

KŠO 2017 – hádzaná CH 6.6.2017 ŠG Košice CVČ- RCM 14 prínos 

KŠO 2017 – basketbal 

CH 
8.6.2017 SOŠ Ostrovského CVČ- RCM 10 prínos 

KŠO 2017 – stolný tenis 

CH 
6.6.2017 HA-Južná Trieda 10, KE CVČ- RCM 4 prínos 

regionálne finále-región 

A – stolný tenis CH 
19.4.2017 HA-Južná Trieda 10, KE CVČ- RCM 4 prínos 

KŠO 2017 – bedminton 

družstvá 
8.6.2017 Tenis-komplex CVČ- RCM 2 prínos 

dlhodobá súťaž-KSK -  
15.11.2016 

 
SOŠ Palackého 14, KE CVČ- RCM 2 prínos 

dlhodobá súťaž-KSK – 

plávanie D 
1.12.2016 SOU Učňovská 5, Šaca CVČ- RCM 4 prínos 

dlhodobá súťaž-KSK – 

plávanie CH 
1.12.2016 SOU Učňovská 5, Šaca CVČ- RCM 8 prínos 

KSK - BEH ZDRAVIA-

ch (3000m) 
12.9.2016 špor.-rekre.areál Anička CVČ- RCM 2 prínos 

KSK - BEH ZDRAVIA-

D (1500m) 
12.9.2016 špor.-rekre.areál Anička CVČ- RCM 2 prínos 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou  

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

resp. 

nezáujem 

žiakov 

Move WEEK – 

Týždeň pohybu 
29.5.-2.6.2017 ŠG ŠG 138 prínos 

Olympijská kvapka 

krvi 
10.9.2016 Hotel Hilton 

Slovenský 

olympijský výbor 
17 prínos 

Dni nezábudiek 16.9.2016 Košice 
Liga za duševné 

zdravie 
28 prínos 

"Mosty bez bariér 

2016"                                                                                  

- Pribeník 

14.9.2016 Pribeník VÚC Košice 72 prínos 

Noc výskumníkov 30. 09.2016 Košice TUKE 21 prínos 

Výchovný koncert 

Testovanie 

a kariérne 

poradenstvo  pre 

žiakov III.r.  

15.11.2016 Košice  150 prínos 

Best in English – on-

line testovanie 
16.11.2016 Košice MŠVVaŠ SR 56 prínos 

Terezín-Lidice-

Praha - exkurzia 

11.-

13.12.2016 
 ŠG 42 prínos 

Bezpečne na bicykli 8.12.2016 Košice 

Terra Grata 

a Nadácia 

Volkswagen 

10 prínos 

Život po škole – 

akcia na rozvoj 

finančnej 

gramotnosti 

16.12.2016 Košice 
Nadácia OTP 

Ready 
21 prínos 

Deň narcisov Apríl 2017 Mesto Košice 
Liga boja proti 

rakovine 
20 Prínos 

Deň Zeme 5.5.2017 ŠG ŠG 200 prínos 

City RUN máj 2017 Košice Magistrát KE 250 prínos 

Perfekt Day v ZOO  jún 2017 ZOO ŠG 430 prínos 

 
Štatistiky 

– vzdelávacie poukazy ( vydané, prijaté, počet organizovaných krúžkov s počtami žiakov, 

najaktívnejší učitelia a najúspešnejšie krúžky, či škola zisťovala  názor žiakov na kvalitu 

vedenia krúžkov a opatrenia na zlepšenie ich kvality)  

– kultúrne poukazy ( počet, využitie kultúrnych poukazov)  

– Žiacka rada  je aktívna, podieľa sa na organizácii školských akcií –imatrikulácia žiakov 

1.ročníka, zbierka pre Košický útulok – ďakovný list, Mikuláš v škole, Vianočná burza, 

parlamentné voľby fiktívne 

 
Prílohy : 

Príloha 1 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach 

školského zariadenia – školský internát 

Príloha 2 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach 

školského zariadenia – školská jedáleň  
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Príloha 1  
 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej 

výsledkoch a podmienkach školského zariadenia - školský 

internát  
 

V ý c h o v a      m i m o    v y u č o v a n i a 
  

Poslaním úseku výchovy mimo vyučovania  (ďalej VMV) Športového gymnázia 

v Košiciach je zabezpečenie komplexnej výchovno-vzdelávacej starostlivosti o ubytovaných 

žiakov stredných škôl a to  v záujme výchovy a vzdelávania  mládeže v duchu humanity, 

demokracie a v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.  

 

Činnosť VMV vychádza z  poslania a cieľov školského systému – aktívne 

podporovať zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania. Od tohto princípu sa odvíjajú 

hlavné úlohy a ťažisko práce zamestnancov úseku. 

  

K základným činnostiam VMV patrí: 

– komplexná výchovno-vzdelávacej činnosť pri  systémovom uplatňovaní tvorivo-

humanistického  modelu výchovy a vzdelávania, ktorého v centre pozornosti je žiak, 

jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k zodpovednosti za 

svoj vlastný rozvoj 

– zvyšovanie záujmu žiakov  o organizované pravidelné záujmové činnosti v školskom 

internáte širokou ponukou mimo vyučovacích aktivít a záujmových krúžkov 

– vedenie  žiakov  k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na 

pozitívne ľudské hodnoty 

– zvyšovanie pozornosti otázkam ľudských práv, tolerancie, predchádzaniu rasizmu a 

xenofóbii 

– dodržiavanie práv dieťaťa pri rešpektovaní vnútorného poriadku školského internátu 

– podieľanie sa na plnení programu boja proti drogám a zabezpečovanie aktívnej 

ochrany žiakov  pred vznikom užívania a šírenia drog  

– realizovanie preventívnych ozdravovacích  programov 

– realizácia výchovy k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného 

prostredia žiaka a uplatňovanie pozitívnej komunikácie s rodinou žiaka v prospech 

jeho výchovy 

– využívanie vzdelávacích poukazov, ako bonusový systém finančnej podpory v zmysle 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť je vykonávaná na základe ročného plánu výchovnej 

činnosti v jednotlivých výchovných skupinách a to primerane potrebám, veku a stupňu 

vyspelosti žiakov.  

  

Výchovná činnosť bola zameraná najmä na: 

– všestrannú pomoc pri príprave na vyučovanie, 

– aktívne využívanie voľného času a oddych, 

– upevňovanie duševného  a telesného zdravia žiakov, 

– vytváranie podmienok pre záujmové vzdelávanie, 

– formovanie pozitívneho vzťahu k vybranému povolaniu a športu, 
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– dodržiavanie práv dieťaťa pri rešpektovaní vnútorného poriadku školského internátu, 

– rozvíjanie medziľudských vzťahov a upevňovanie noriem správania sa, 

– plnenie programu „Škola priateľská k deťom“, 

– plnenie programu: „Školský internát bez alkoholu, cigariet a drog“, 

– rozvíjanie a upevňovanie  právneho vedomia žiakov. 

 

Ubytovacia kapacita a obsadenosť lôžok v školskom internáte 

Ubytovacia kapacita Školského internátu Športového gymnázia v Košiciach (ŠI) 

v školskom roku 2016/2017 predstavovala 240 lôžok ( 150 lôžok pre chlapcov, 90 lôžok pre 

dievčatá a 5 lôžok bolo vyčlenených ako izolačné miesta). 

Využitie ubytovacej kapacity bolo 100%. Hlavní používatelia služieb ŠI boli žiaci stredných 

škôl a základných škôl, dievčatá aj chlapci. V kapacitných dôvodov študenti vysokých škôl 

a univerzít v tomto školskom roku ubytovaní v ŠI neboli. 

 

ŠKOLSKÝ SPOLU IZOL. PRE OBSADENÉ  VOĽNÉ 

INTERNÁT     ŽIAKOV MIESTA MIESTA 

 3. poschodie 35 0 35 35 0 

 4. poschodie 35 0 35 35 0 

 5. poschodie 45 0 45 45 0 

 6. poschodie 45 0 45 45 0 

 7. poschodie 45 0 45 45 0 

 8. poschodie 35 0 35 35 0 

SPOLU 240 5 240 240 0 

      

Chlapci ŠG         102 

Chlapci iných stredných škôl a ZŠ   48 

Dievčatá ŠG       56 

Dievčatá iných stredných škôl   34 

Žiaci ŠG spolu       158 

Žiaci iných stredných škôl spolu   82 

Dievčatá – študentky VŠ a univerzít 00 

Chlapci – študenti VŠ a univerzít 00 

CELKOVÝ POČET UBYTOVANÝCH SPOLU 240 

      

Rozdelenie žiakov SŠ do výchovných skupín  

1.výchovná skupina      chlapci   30 

2.výchovná skupina chlapci   30 

3.výchovná skupina chlapci   30 

4.výchovná skupina chlapci   30 

5.výchovná skupina chlapci   30 

spolu   chlapci   150 

6.výchovná skupina   30 

7.výchovná skupina dievčatá   30 

8.výchovná skupina dievčatá   30 

spolu   dievčatá   90 

SPOLU UBYTOVANÝCH ŽIAKOV SŠ  V ŠI ŠG 240 
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Dispozičné členenie priestorov školského internátu 

 

Priestorové usporiadanie školského internátu je na 3. – 8. poschodí a má celkovú 

kapacitu 240 lôžok, pre ktoré je vyčlenených 48 buniek (z ktorých každá má jednu 2-

posteľovú a jednu  3-posteľovú izbu, predsieň, kúpeľňu so sprchovacím kútom a samostatné 

sociálne zariadenie). Izby sú vybavené štandardným nábytkom, každý ubytovaný žiak má 

vlastnú vstavanú skriňu s nadstavcom, písací stôl, stoličku, váľandu s úložným priestorom pre 

posteľnú bielizeň, posteľnú súpravu (paplón, vankúš a deku), nástennú knihovničku, nočný 

stolík a  nočnú lampu. Vybavenie izieb ďalej obsahuje koberec, záclony a závesy. 

 

Na jednotlivých  poschodiach (3.-8.) je 1 študovňa s kapacitou pre 45 žiakov , 1 čajová 

kuchyňa,1 prezuváreň, 2 balkóny, 1 miestnosť pre upratovačky. 

  Celkovo sa v ŠI  nachádza 9 miestností (kancelárií) pre zamestnancov, 4 miestnosti 

pre upratovačky  a spoločné chodby a schodištia. 

Školský internát má samostatnú vstupnú vrátnicu, využíva  tiež miestnosť školského 

klubu s kapacitou pre 30 žiakov a školskú knižnicu (1.poschodie).   

 

Na záujmovú činnosť sú  využívané 2 telocvične, 1  posilňovňa, 1 miestnosť na 

cvičenie a relaxáciu a 1 počítačová miestnosť.  

V budove ŠI sú 4 výťahy (3 výťahy na prepravu osôb a 1 nákladný výťah). V súčasnej 

dobe sú v prevádzke 2  osobné výťahy určené na  prepravu  osôb a jeden nákladný výťah. 

Jeden osobný výťah je z dôvodu zlého technického stavu mimo prevádzky od októbra 2002.   

Žiaci majú možnosť využívať 1 osobný výťah od mája 2016 (uvedený do  prevádzky po 

rekonštrukcii).  

 

Na 2.poschodí ŠI v oddelenej časti od ubytovania žiakov sa v podnikateľských 

priestorov nachádza  7 buniek pre ubytovanie hostí s celkovou kapacitou 35 lôžok, 1 apartmán 

s kapacitou 2 lôžka, 1 čajová kuchyňa pre hostí, posilňovňa a príručný sklad čistej posteľnej 

bielizne.  

 

 

Revitalizácia a čiastková rekonštrukcia priestorov v školskom internáte 

  

Starostlivosť o zverené priestory ŠI a materiálne vybavenie sa v tomto školskom roku 

realizovalo v rámci finančných možností.  

 

1. Revitalizácia spoločenských miestností na 6. poschodiach školského internátu v rozsahu: 

- zakúpenie žaluzií, 

- výmena balkónových dverí, 

- výmena podláh, 

- výmena osvetlenia, 

- výmena dverí. 

 

2. Oprava 2 stúpačiek v školskom internáte vrátane revitalizácie sociálnych zariadení 

(kúpeľňa a WC). 

 

3. Oprava strechy na školskom internáte, strešných zvodov a priľahlých priestorov. 
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Hodnotenie výchovno – vzdelávacej činnosti úseku VMV 
 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti boli využívané tradičné formy rozvoja osobnosti, ako 

sú individuálne pohovory, besedy, prednášky, návštevy kultúrnych a športových podujatí a 

tiež netradičné postupy alternatívnej výchovy (najmä využívanie modelových situácií, 

rôznych druhov sociálno-psychologických metód a relaxačných techník). 

V spolupráci s rôznymi spoločenskými, kultúrnymi a športovými inštitúciami boli 

organizované na základe záujmu žiakov  a v rámci možností školy 1- krát mesačne 

celointernátna akcia a minimálne 4 - krát mesačne spoločná akcia výchovnej skupiny. 

 

Špecifická pozornosť bola venovaná prevencii drogových závislostí, šikanovaniu, ochrane 

proti AIDS, formovaniu právneho vedomia a dodržiavaniu ľudských práv. 

 

            

Sústavná pozornosť vo výchovno – vzdelávacej činnosti bola venovaná formovaniu 

správnych vzťahov medzi žiakmi a potláčaniu všetkých foriem diskriminácie a rasizmu. 

Žiaci  boli vedení k ochrane zvereného majetku, k vzájomnej úcte a pomoci, k správnym 

medziľudským vzťahom (žiaci vyšších a nižších ročníkov, chlapec - dievča...). 

Pedagogickí zamestnanci úseku vo svojej výchovnej činnosti netolerovali porušovanie 

Školského poriadku školského internátu ŠG žiakmi. Aj napriek neustálemu úsiliu, 

individuálnym pohovorom a snahe o zamedzenie nežiaduceho správania sa u žiakov, sme 

v  období školského roku zaznamenali porušovanie Vnútorného poriadku ŠI. 

Na zamedzenie nežiaduceho správania sme v rámci prevencie organizovali tematické 

stretnutia „Spoločenské správanie a komunikácia“ a to pre dievčatá a chlapcov 1. ročníkov. 

 

V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školského internátu bolo zaradené 

množstvo najrozmanitejších vzdelávacích, záujmových a relaxačných techník vo voľnom 

čase. 

Dieťa - žiak ich počas pobytu v ŠI môže rozvíjať dobrovoľnou účasťou na záujmovej činnosti 

a na výchovno-vzdelávacích aktivitách. Medzi kľúčové kompetencie dieťaťa/žiaka školského 

internátu patria: 

- vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, 

- komunikačné, 

- pracovné, 

- sociálne, 

- občianske a 

- kultúrne kompetencie. 

-  

Vyhodnotenie: 

 

Ciele výchovy a vzdelávania v školskom internáte sa realizujú prostredníctvom 

výchovných oblastí: 

 

- Spoločenská výchova 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám 

- Pracovná výchova a rozumová výchova 

- Estetická výchova 

- Telesná výchova 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Ekologická výchova 

Ciele, ktoré sme si vytýčili vo výchovnom  programe v jednotlivých výchovných 

oblastiach  boli splnené.  
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Celkom sme vo výchovno -  vzdelávacej činnosti v jednotlivých oblastiach realizovali 

943 aktivít, ktorých sa aktívne zúčastnilo 12 996 žiakov. 

 

 

 

                      ZLOŽKY  VÝCHOVY Počet akcií Počet žiakov 

Estetická výchova 114 1497 

Spoločenská výchova 144 2061 

Mravná výchova 137 1927 

Pracovná a rozumová výchova 143 2071 

Telesná výchova 214 2715 

Rodinná výchova 119 1667 

Ekologická výchova 72 1058 

S P O L U  943 12 996 

 

 

 

Výchovné aktivity boli zamerané hlavne na odstránenie xenofóbie, rasizmu 

a diskriminácie. 

Výchovno – vzdelávacie aktivity, ktoré v tomto školskom roku zaznamenali u žiakov 

najväčší záujem. 
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  Významné výchovno-vzdelávacie aktivity  2 0 1 6 / 2 0 1 7    

     

Dátum Aktivita Popis Organizátor Počet žiakov 

15.09.2016  

„Skokanský festival JBL Jump Fest“ 

 

Aktivita v rámci celonárodného projektu počas 

Európskeho týždňa športu v Košiciach. 
Slovenský olympijský výbor 12 

10.9.2016  

„Olympijská kvapka krvi“ 

 

Aktivita v rámci celonárodného projektu počas 

Európskeho týždňa športu v Košiciach. 
Slovenský olympijský výbor 7 

16.9.2016  

 

 

„Dni nezábudiek“ 

Celoslovenská charitatívna zbierka - Našim 
dobrovoľníkom sa podarilo od darcov vyzbierať 

95,95 € - finančné prostriedky budú poukázané 

ľuďom s duševnými poruchami, na dobudovanie 
komunitnej siete služieb, ako napr. denných 

stacionárov, rehabilitačných stredísk a chránených 

dielní. 

Liga za duševné zdravie 26 

20.09.2016  

„NANOVEDA hýbe svetom – atóm po atóme“ 

Vedecká kaviareň. Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ 

Košice 

5 

24.09.2016  

„MOWE WEEK  2016“ 

 - Týždeň v pohybe 

Európska kampaň podporujúca rozvoj športu a 

fyzických síl. Celoškolská pohybová aktivita v 

rámci projektu "Beh po schodoch Športového 
gymnázia Košice" 

ISCA - Medzinárodná asociácia 

športu a kultúry 

64 

 

 

 

 

23. 09.2016 

 

 

 

„Biela pastelka“ 

Celonárodná verejnoprospešná zbierka, na  ktorej 
sa aktívne podieľali aj naši študenti. V snahe 

pomôcť zrakovo postihnutým ľuďom od 

dobrovoľných darcov získali 81,15 € - výnos 
zbierky bude použitý na financovanie aktivít na 

zvyšovanie kvality života a na podporu programov 

pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých 
občanov. 

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska 

18 

4.10.2016 „Medzinárodný maratón mieru“ 

 - 93. ročník 

Bežecká účasť na MMM  8 

6.10.2016 Workshop k darcovstvu krvi Workshop spojený s názornými ukážkami odberu 

krvi. 
Slovenský Červený kríž - ÚS 

Košice 

2 

26.10.2016  

 

„COOLAGENT“ 

 

 

 

 

 

 

 

Celoškolská akcia - workshop pre študentov 

zameraný na získanie nových informácií o 

možnostiach zlepšenia sa v cudzích jazykoch 
pobytom v zahraničí v krátkodobom alebo 

dlhodobom intervale. 

Agentúra COOLAGENT, 

EuroPair s.r.o., Bratislava 

38 
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Dátum Aktivita Popis Organizátor Počet žiakov 

30.10.2016  

 Projekt:                                                             

„Záložka do knihy spája školy“ 

7. ročník česko-slovenského projektu  

pre základné školy a osemročné gymnáziá. Cieľom 

bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a 

slovenskými gymnáziami a podpora čítania 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.  

Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave v spolupráci 

s Národným pedagogickým 

múzeom a knižnicou J. A. 

Komenského v Prahe 

38 

 

 

28.10.2016  

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice                                               

- celoslovenský projekt 

Celoslovenský projekt k Medzinárodnému dňu 
školských knižníc 28.10. 2016 na tému „Zachyť 

dojem z knihy“ 

Slovenská pedagogická knižnica, 

Bratislava 

122 

11.11.2016  

Študentská kvapka krvi 2016 

 

 

Celoslovenský projekt zameraný na dobrovoľné 

darcovstvo krvi a rozširovanie základne 
dobrovoľníkov. 

Slovenský Červený kríž - US 

Košice 

14 

06.12.2016  

„MIKULÁŠKY BEH“ 

 

3. ročník charitatívneho behu. 
           Mesto Košice, Activ life 

 

19 

11.11.2016  

 

„HODINA DEŤOM 2016“ 

Celoslovenská charitatívna zbierka - Našim 

dobrovoľníkom sa podarilo od darcov vyzbierať 

124,08 € - finančné prostriedky budú poukázané 
pre deti z detských domovov. 

Nadácia pre deti Slovenska 16 

16.11.2016  

„RELATIVITA – načo to potrebujeme“ 

Popularizačná prednáška Dr. Šafaříka z Ústavu 

časticovej fyziky v CERN-e. 
UPJŠ Košice 4 

30.11.2016  

„MOJE BABY“ 

Návšteva divadelného predstavenia. Štátne divadlo Košice 46 

1.12.2016  

 "ČERVENÉ STUŽKY"                                                                                         

– Kampaň boja proti AIDS  

Zapojenie žiakov do ceslovenskej výtvarnej súťaže 

s maximálnym počtom súťažných prác v rámci 
prevencie proti AIDS a zapojenie sa do kampane 

nosením červených stužiek. 

WHO.NRC pre prevenciu 

HIV/AIDS 

89 

13.12.2016  

„Úsmev ako dar 2016“ 

Celoslovenská charitatívna zbierka - Našim 

dobrovoľníkom sa podarilo od darcov vyzbierať 

finančné prostriedky budú poukázané pre deti z 

detských domovov. 

Úsmev ako dar - spoločnosť 

priateľov detí z detských 

domovov 

18 

19.12.2016  

„KNIHY pre Teba“ 

 

Knižná zbierka pre deti z detského domova 
v Sečovciach. 

DD Sečovce 83 

19.12.2016   

 „Knižnica CALGARY“ 

Knižná zbierka pre deti a mládež v Kanadskom 

Calgary. 
 

Knižnica Calgary, Kanada 

 

 

63 
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 Aktivita Popis Organizátor Počet žiakov 

12/2016  

„Nefajčíme sme IN“  

stolnotenisový turnaj chlapcov 

 

 

Súťaž chlapcov v stolnom tenise v kategórii 

jednotlivci. 
Školský internát ŠG Košice 54 

25.1.2017  

„Multikulturizmus“ 

 

Prezentácia s besedou. Školský internát ŠG Košice 22 

19.2.2017  

„Režim a životospráva športovca“                                                                             

- beseda so športovým lekárom 

 

Celointernátna akcia zameraná na dodržiavanie 

kondície mladého športovca. 
Školský internát ŠG Košice 36 

17.3.2017  

„Valentínska kvapka krvi“ 

Celoslovenský projekt zameraný na dobrovoľné 
darcovstvo krvi a rozširovanie základne 

dobrovoľníkov. 

SČK  

Košice 

7 

20.3.2017  

"Svetový deň ústneho zdravia“                                                                                

- workshop 

Účasť na workshope k Celoslovenskému projektu 

pre SŠ. 
Projekt realizovaný  

v spolupráci s CURAPROX 

Slovensko 

42 

4.4.2017  

„Univerzitný charitatívny beh“                                                                                               

- beh o pohár dekanky HF TU Košice 

 

Beh v centre mestá 4 km. HF Technická univerzita Košice 14 

7.4.2017  

„Deň narcisov“ 

21. ročník  celoslovenskej charitatívnej zbierky - za 

pomoci darcov 18 dobrovoľníkov ŠG vyzbieralo 

303,63 € - prostriedky budú použité v projektoch 

LPR. 

Liga proti rakovine 18 

september - jún               

2016 / 2017 
 

„H+EKO“                                                                                                                   

- zber a odvoz elektroodpadu 

 

Celointernátna akcia v rámci Ekologickej výchovy, 

zabezpečenie zberu a odvozu elektroodpadu. 
H+EKO 19 

marec - jún 2017  

„Tatra Academy 2017“ 

Celoslovenká akcia v rámci finančnej gramotnosti 
žiakov - zapojenie sa do Tatra Academy 2017 - 

získanie študentského účtu zadarmo a karty s 30€ 

za absolvovanie Tatra Academy. 

Tatra banka a.s. 28 

3.5.2017  

 „VSE CITY RUN Košice 2017“ 

- Vyhráva jeden, pomáha každý 

 

Charitatívny beh. VSE  

člen skupiny Innogy 
9 

16.-18.5.2017  

„Týždeň modrého gombíka“ 

UNICEF 

 

 

Celoslovenská  charitatívna zbierka – dobrovoľníci 
školy zabezpečili výnos v sume  199,38 €. 

UNICEF 14 



 33 

Dátum Aktivita Popis Organizátor Počet žiakov 

január – jún 

2017 
 

„Vrchnákománia“ 

- za čistejšie Košice 

10. ročník charitatívnej zbierky vrchnákov 

z plastových fliaš. 
KOSIT s.r.o. 

Košice  

115 

3.5.2017  

Cestujeme po Slovensku 

Medziintenátna vedomostná súťaž o Slovensku. ŠI Werferova 10 

Košice 

2 

september - jún                

2016 / 2017 
 

Stredoškolská odborná činnosť  

Celoškolská akcia - poskytovanie konzultácii 

študentom, ktorí sa zapojili do SOČ. 
Športové gymnázium 8 

február 2017   

 

„Európsky strom roka 2017“                                                                                  

- medzinárodná internetová anketa 

Počas februára 2017 sme sa na webovej stránke 
www.treeoftheyear.org zúčastnili na hlasovaní za 

jedného z 16 finalistov medzinárodnej ankety 

Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 
270-ročný platan z Budatína, víťaz slovenskej 

ankety Strom roka 2016. 

Environmental Partnership 

Association, ktorej členom je aj 

Nadácia Ekopolis 

182 

marec – jún 

2017 
 

 "Zelená oddychová zóna"                                                                                           

- celointernátna brigáda  

 

Celointernátna akcia v rámci krúžku "Životné 

prostredie a ja". 
Školský internát ŠG Košice 44 

apríl - máj 2017  

"WIFI pre každého"                                                                                            

- celointernátna aktivita 

 

Inštalácia a konfigurácia wi-fi siete v školskom 
internáte. 

Školský internát ŠG Košice 25 

november 2016                

- máj 2017 
 

              "Mladý športovec nefajčí"                                                          

- celointernátny turnaj v mini futbale 

 

Celointernátna suťaž v mini futbale medzi 

výchovnými skupinami. 
Školský internát ŠG Košice 75 

25.5.2017  

„Virtual reality“ 

 

Interaktívna hi-tech výstava. Galéria Shopping center 

Košice 

27 
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Aktivity zamerané na plnenie  projektu:   

„Národný akčný plán v prevencii obezity“ 
 

Názov aktivity 
Realizované 

dňa 

Počet 

účastníkov 

                       
Formy pohybovej aktivity v režime dňa  6.9.2016 20 

                       
Vychádzka do prírody 6.9.2016 26 

                       
Zdravotný stav žiakov                                                                                6.9.2016 27 

                       
Zdravotný stav žiakov                                                                                    7.9.2016 23 

                       
Európsky týždeň športu – Košice Marathon warm up run 10.9.2016 1 

                       
Vychádzka do okolia mesta 12.9.2016 23 

                       
Futbalové kluby FC VSS KE Lokomotíva Košice, materské kluby 13.9.2016 25 

                       
Význam zdravých stravovacích návykov pre život 13.9.2016 13 

                       
Posilňovanie organizmu 13.9.2016 23 

                       
Týždeň v pohybe 14.9.2016 20 

                       
Možnosti športovania v Košiciach a okolí 19.9.2016 11 

                       
Možnosti športovania a vychádzok  19.9.2016 15 

                       
Životospráva žiaka športového gymnázia 21.9.2016 11 

                       
Deň srdca 26.9.2016 20 

                       
Význam pravidelnej športovej aktivity pre zdravý vývoj 28.9.2016 11 

                       
Význam pohybovej aktivity 28.9.2016 10 

                       
MMM Košice 2016 - 93. ročník 2.10.2016 1 

                       
Zásady racionálnej výživy  3.10.2016 20 

                       
Poznávanie okolia 3.10.2016 17 

                       
Voľný čas a pohyb, maratón mieru 6.10.2016 10 

                       
Turistická vychádzka 6.10.2016 15 

                       
Biopotraviny a pitný režim 11.10.2016 11 

                       
Výživa športovca 11.10.2016 17 

                       
Racionálna výživa športovcov, zdravý životný štýl (deň výživy) 12.10.2016 7 

                       
Vychádzka do mesta - spoznávame historické dominanty 12.10.2016 10 

                       
Vychádzka na Alpinku 13.10.2016 12 

                       
Svetový deň výživy 17.10.2016 19 

                       
Zdravá výživa 17.10.2016 10 

                       
Poznávanie centra mesta 18.10.2016 14 

                       
Svetový deň behu 3.11.2016 10 

                       
Zdravý životný štýl športovcov 3.11.2016 8 

                       
Futbalový zápas FC Nitra  - FC VSS Košice    U 17, U16 5.11.2016 9 

                       
Návšteva posilňovne 8.11.2016 9 

                       
Anaboliká, steroidy - činnosť antidopingových komisií 8.11.2016 11 

                       
Zvládanie záťaže 8.11.2016 20 

                       
Otužovanie a posilňovanie organizmu 9.11.2016 4 

                       
Význam zdravého stravovania - beseda 9.11.2016 12 

                       
Športovec bez fajčenia 15.11.2016 14 

                       
Turnaj v minifutbale chlapcov 21.11.2016 10 

                       
"Čo si myslíš o jedle ktoré si vyberáš ?" - prednáška 21.11.2016 14 
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Názov aktivity 
Realizované 

dňa 

Počet 

účastníkov 

                       
Beh pre zdravie 21.11.2016 5 

                       
Zdravý životný štýl 24.11.2016 10 

                       
Stolnotenisový turnaj jednotlivcov 24.11.2016 14 

                       
Zdravie a pitný režim 29.11.2016 18 

                       
Racionálna strava pre športovcov 5.12.2016 8 

                       
Vychádzka do mesta 5.12.2016 9 

                       
Strečingová cvičenie 8.12.2016 10 

                       
Kult tela v športe 14.12.2016 18 

                       
Stolnotenisový turnaj dievčat 14.12.2016 15 

                       
"Čo si myslíš o výžive?" - beseda 14.12.2016 11 

                       
Turistická vychádzka zasneženou prírodou 1.VS 15.12.2016 17 

                       
Turistická vychádzka zasneženou prírodou 5.VS 15.12.2016 12 

                       
Racionálna výživa športovcov, zdravý životný štýl  15.12.2016 15 

                       
Šachový turnaj 19.12.2016 6 

                       
Pohyb pre zdravie a spokojnosť 20.12.2016 16 

                       
Návšteva posilňovne 20.12.2016 8 

                       
Otužovanie a posilňovanie organizmu 21.12.2016 9 

                       
Vychádzka do mesta 21.12.2016 7 

                       
Stavanie snehuliaka 9.1.2017 10 

                       
Turnaj v minifutbale dievčat 10.1.2017 8 

                       
Civilizačné ochorenia a ich prevencia 10.1.2017 13 

                       
Otužovanie 10.1.2017 24 

                       
Vychádzka do prírody 12.1.2017 23 

                       
Turnaj v stolnom tenise 14.1.2017 14 

                       
Otužovanie a posilňovanie výsledky 16.1.2017 4 

                       
Relaxačné cvičenia 19.1.2017 14 

                       
Pravidelné rekreačné športovanie 23.1.2017 7 

                       
Kondičný program 24.1.2017 24 

                       
Prechádzka zimnou prírodou 24.1.2017 19 

                       
Guľovačka 24.1.2017 15 

                       
Prevencia civilizačných ochorení 24.1.2017 10 

                       
Zásady správneho otužovania 25.1.2017 20 

                       
Preventívne lekárske prehliadky 25.1.2017 16 

                       
Návšteva Siene olympizmu 31.1.2017 6 

                       
Zimná turistika - zásady a bezpečnosť 6.2.2017 10 

                       
Preventívne lekárske prehliadky 7.2.2017 24 

                       
Relaxačné cvičenie 8.2.2017 16 

                       
Relaxačné cvičenie 8.2.2017 16 

                       
Relaxačné cvičenia 9.2.2017 5 

                       
Pohybom predchádzaniu chorôb 9.2.2017 11 

  

  

                    
Aerobic – rozhýb srdce 14.2.2017 10 

                       
Beseda so športovým lekárom 16.2.2017 14 

                       
Pravidelný pitný režim pri športe 16.2.2017 20 

                       



63 

 

Názov aktivity 
Realizované 

dňa 

Počet 

účastníkov 

                       
"Na čo je dobrá preventívna prehliadka" - prednáška 20.2.2017 23 

                       
Boj proti obezite - šport, pohyb 20.2.2017 10 

                       
Vychádzka do prírody 20.2.2017 12 

                       
Boj proti obezite- stravovanie 22.2.2017 12 

                       
Turnaj v hode šípkami 22.2.2017 15 

                       
Relaxačné cvičenie 27.2.2017 12 

                       
Pravidelný šport v dennom režime - účasť na tréningu 28.2.2017 24 

                       
Basketbal našich športovcov 1.3.2017 8 

                       
Pyramída zdravého stravovania  13.3.2017 10 

                       
Pitný režim 14.3.2017 21 

                       
Režim dňa vrcholového športovca 20.3.2017 7 

                       
Prevencia pred chorobami 21.3.2017 10 

                       
Joga v našom živote 21.3.2017 15 

                       
Jedlo ako umenie 27.3.2017 12 

                       
"V zdravom tele zdravý duch" - návšteva posilňovne 28.3.2017 6 

                       
Minifutbalové stretnutie -  2.VS 28.3.2017 12 

                       
Správna životospráva a osobná hygiena 29.3.2017 18 

                       
Prejedanie sa počas Veľkonočných sviatkov 30.3.2017 23 

                       
Správny pitný režim- breviár športovca 30.3.2017 6 

                       
Relaxačné cvičenia 30.3.2017 10 

                       
Loptové hry 3.4.2017 12 

                       
Zdravie a stres 3.4.2017 12 

                       
Svetový deň zdravia- beh 4.4.2017 11 

                       
Univerzitný beh o pohár Dekanky HF TUKE 4.4.2017 16 

                       
Životospráva športovca 5.4.2017 12 

                       
Význam behu a chôdze pre zdravie 6.4.2017 8 

                       
Deň pre zdravie 6.4.2017 17 

                       
Svetový deň zdravia - vychádzka do prírody  6.4.2017 10 

                       
Svetový deň zdravia 6.4.2017 11 

                       
Regenerácia síl - návšteva regeneračného centra 10.4.2017 6 

                       
Jarná vychádzka do prírody 10.4.2017 10 

                       
Otužovanie a posilňovanie organizmu 10.4.2017 32 

                       
Zdravý životný štýl 10.4.2017 17 

                       
Tanec 11.4.2017 20 

                       
Otužovanie organizmu 11.4.2017 10 

                       
Stravovanie podľa krvných skupín 20.4.2017 19 

                       
Tanec 24.4.2017 19 

                       
Jarná vychádzka do prírody 25.4.2017 18 

                       
Minifutbalové stretnutie  5.VS 26.4.2017 10 

                       
Joga v našom živote 3.5.2017 21 

                       
Joga v živote človeka 9.5.2017 14 

                       
Stolnotenisový turnaj 9.5.2017 8 

                       
Pohybom ku zdraviu 10.5.2017 22 
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Názov aktivity 
Realizované 

dňa 

Počet 

účastníkov 

                       
Pohybom ku zdraviu 10.5.2017 13 

                       
Vychádzka do prírody 11.5.2017 10 

                       
Chôdza 15.5.2017 15 

                       
Preventívna starostlivosť o svoje zdravie 16.5.2017 10 

                       
Loptové hry v telocvični 17.5.2017 11 

                       
Pohyb - prevencia pred chorobami 17.5.2017 8 

                       
Neber drogy , radšej šport 18.5.2017 15 

                       
Pohyb v prírode - návšteva Botanickej záhrady UPJŠ Košice 20.5.2017 22 

                       
Dotazník o výžive - analýza stravovacích návykov 22.5.2017 54 

                       
Loptové hry 23.5.2017 10 

                       
Svetový deň mlieka - zdroj energie 29.5.2017 14 

                       
Obezita a jej riziká 1.6.2017 12 

                       
Môj vzťah k športu, čo som ochotný obetovať 5.6.2017 10 

                       
Vychádzka do prírody 8.6.2017 12 

                       
Výlet do prírody  10.6.2017 22 

                       
Športom proti drogám 12.6.2017 12 

                       
Športové popoludnie 12.6.2017 26 

                       
Význam telesnej výchovy pre zdravie žiakov 13.6.2017 15 

                       
Vyhodnotenie najlepšieho športovca VS 13.6.2017 10 

                       
Posilňovanie organizmu 13.6.2017 20 

                       
Čo viem o zdravom životnom štýle 15.6.2017 17 

                       
Zdravotné preventívne prehliadky 15.6.2017 20 

                       
Športom proti obezite 20.6.2017 16 

                       
"Športom proti drogám" - futbalový zápas výchovných skupín ŠI 20.6.2017 13 

                       
História a úspechy košického športu 21.6.2017 19 

                       
Vychádzka do prírody 27.6.2017 14 

                       

                          

                          V školskom roku 2016/2017 sme obnovili spoluprácu so spoločenskými, kultúrnymi  a 

vzdelávacími inštitúciami a to napr. s Občianskym združením Druhý domov mladých, s 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Štátnym divadlom 

v Košiciach, Slovenským Červeným krížom, CVČ na Popradskej ulici, Regionálnym centrom 

mládeže, Open Society Fund Bratislava, kozmetickými firmami Oriflame, Avon, Mary Kay... 

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je školský internát zapojený: 

  

 

Názov projektu 

 

Vyhlasovateľ 

 

Celkový finančný 

príspevok 

Národný projekt „Poznaj svoje 

peniaze“  

- rozvoj finančnej gramotnosti  

detí a mládeže 

 

 

Nadácie pre deti 

Slovenska 

 

 

 

- projekt trvá 
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Školský internát ŠG prevádzkuje: 

1. Posilňovňu 

 je využívaná na záujmové činnosti žiakov a na relaxačnú činnosť. 

2. Školský klub   

 prevádzku školského klubu zabezpečuje úsek VMV pod samosprávnym riadením 

žiakov školského internátu (činnosť podľa ročného plánu školy – prednášky, besedy, 

videoprojekcie, relaxačné počúvanie hudby, súťaže...) 

 súčasťou klubu je biliardový klub a klub hod šípkami na elektronický terč 

 v klube prevádzkuje svoju  činnosť Žiacka školská rada ŠI, Stravovacia komisia ... 

3. Školskú knižnicu 

 prevádzku zabezpečuje školská knihovníčka 2-krát v týždni  

 študenti a zamestnanci školy majú k dispozícii publikácie rôznych žánrov. 

4. Internetový klub 

 klub sa nachádza v priestoroch školského internátu a je k dispozícii ubytovaným 

žiakom  a členom záujmových krúžkov. 

 

Personálne zabezpečenie  

- údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov   školského 

internátu. 

 

Pedagogickí zamestnanci školského internátu 

 
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

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

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 1 2 2 4 0 9  
          47 

 
z toho žien: 1 1 1 4 0 7 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
vychovávateľov: 9 

(včítane zástupkyne riaditeľky 
a hlavného vychovávateľa) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 8 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 1 

so stredoškolským vzdelaním  bez DPŠ 0 

s 2. kvalifikačnou skúškou - náhradou 3 

Priemerný  počet žiakov na vychovávateľa 27 

 
Nepedagogickí zamestnanci školského internátu 

 
Veková štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

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

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 0 0 2 8 5 15 55 

z toho žien: 0 0 2 7 3 12 52 

 

Počet  
nepedagogických 
zamestnancov 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 13 
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Metodické združenie úseku VMV 

Metodické združenie úseku VMV (ďalej len MZ) v školskom roku 2016/2017 

napĺňalo ciele a úlohy podľa plánu činnosti v školskom roku.  

 

Cieľom bolo smerovať žiakov k príprave na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli 

schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom bolo tiež 

pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného  kooperovať a pracovať v tíme 

schopného  sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. V spolupráci s rodičmi žiakov 

vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

Vo výchovnej práci sme hlavný dôraz kládli na výchovu podľa princípov humanizmu a na 

uplatňovanie pedagogických prístupov vo vzťahu k žiakom .  

 

V rámci činnosti MZ sme napĺňali úlohy stanovené harmonogramom zasadnutí MZ, 

ale zvýšenú pozornosť sme v tomto školskom roku venovali analyzovaniu a riešeniu 

priestupkov žiakov v školskom internáte, o čom svedčí popri 5 riadnych aj 10 mimoriadnych 

zasadnutí MZ, a udelených 18 opatrení vo výchove.  

Venovali sme sa tiež zdokonaľovaniu pedagogických zručností, tak aby sme mohli zvyšovať 

v ďalšom roku kvalitu činnosti našej pedagogicko – výchovnej činnosti.  
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Z á u j m o v é    v z d e l á v a n i e 

 

Škola využíva na záujmové vzdelávanie vzdelávacie poukazy, ako bonusový systém 

finančnej podpory v zmysle zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

  

  

Počet vydaných 

VP 

Počet prijatých 

VP 

Vzdelávacie poukazy 

2016/ 2017 
               341 322 

  

V septembri 2016 bola daná do jednotlivých tried široká ponuka záujmových krúžkov 

na školský rok. Nábor do krúžkov sa uskutočnil prostredníctvom triednych učiteľov 

v jednotlivých triedach a vedúcimi záujmových krúžkov. 

Záujmové vzdelávanie sa uskutočňovalo pravidelne, v určených dňoch a hodinách 

v priestoroch školy, školského internátu, v telocvičniach školy a na plavárni. 

Hlavná pozornosť v záujmovom vzdelávaní bola sústredená na dlhodobú prípravu na 

regionálne, krajské a celoslovenské súťaže. 

 

 

V školskom roku 2016/2017 celkom pracovalo v rámci záujmového vzdelávania na 

škole 28 záujmových krúžkov. Svoje záujmy v nich rozvíjalo spolu 436 žiakov, z toho 322 

žiakov s uplatneným vzdelávacím poukazom a 114 žiakov bez vzdelávacieho poukazu.  

Z finančných prostriedkov uplatnených vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote    

10 304 € bolo zakúpené materiálne vybavenie jednotlivých záujmových krúžkov (výpočtová 

technika, športové potreby, doplnený knižničný fond školskej knižnice, odborná literatúra, 

prezentačný materiál, prenájom plavárne...) a odmeny pre vedúcich záujmových krúžkov. 

 

Záujmový krúžok Vedúci ZK Poč. čl. VP 

Doučovanie zo slovenčiny Gerlaková 12 12 

Doučujeme matematiku Trebuňová 17 17 

Etika v podnikaní Cvoreňová 24 10 

Farebný svet Murzová 14 4 

Hraj voley Leskovjanská 27 27 

Hrajme sa spolu Kujnischová 14 7 

Internetový klub Tyč 15 3 

K ako kniha Sotáková 10 10 

Kariérne poradenstvo Sotáková 9 9 

Knižničný Žillová 10 10 

Klub ŠI Kmeťová 15 5 
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Klub rovesníkov Ficeriová 15 15 

Loptové hry Netolický 18 8 

Matematický tréning Svitanová 18 18 

Matematika súťažne Lévaiová 16 16 

Modrí draci T. Eschwig Hajts 20 20 

Plávanie Skála 13 13 

Posilňovanie  Sokolová 18 14 

Poznaj svoje peniaze Tyč 14 0 

Slovenčina hrou Paulišincová 13 13 

Slovenčina v kocke Gerlaková 14 9 

Spoločenská výchova Sokolová 14 11 

Swimming Rusnáková 19 19 

Športové hry Valentová 12 12 

Vodný svet T. Eschwig Hajts 24 24 

Volejbalový Šimko 13 13 

Zdravotnícky krúžok Žillová 14 1 

Životné prostredie a ja Netolický 14 2 

S P O L U   436 322 

 

Najaktívnejšie krúžky za školský rok boli vyhodnotené na základe analýzy činnosti 

a dokumentov: Matematika pre nielen pre maturantov, Matematika súťažne, Posilňovania, 

Trénujeme matematiku a  Zdravotnícky krúžok.  
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Príloha 2  

 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej 

výsledkoch a podmienkach školského zariadenia – školská jedáleň 

rok 2016/2017 

 

     V zariadení školskej jedálne sa v školskom roku 2016/2017 

podávala strava pre 460 stravníkov: 

- 188 ubytovaných v ŠI /R,D,OB,OL,V  

- 145 žiakov športovcov dochádzajúcich /Ob,OL/  

-   50 zamestnancov školy 

-   40 žiakov SZŠ 

-   40 študenti a zamestnanci iných škôl 

 

 

 

Pripravovalo sa občerstvenie a obedy pre súťažiacich športovcov :  

- Krajské kolo ZŠ v stolnom tenise 15 a 21.11.2016   

- Krajské kolo ZŠ v stolnom tenise 30.11 a 01.12.2016   

- Krajské kolo SŠ vo futbale           25.04.2017    

- Stravovanie pre športovcov (vodné pólo) 23.6.2017 – 25.6.2017 

 

Školská jedáleň realizovala mliečny program – školské mlieko. 

V školskej jedálni sa pripravovala pre žiakov diétna strava bezlepková a šetriaca. 

 

 

 

Túto činnosť zabezpečoval kolektív školskej jedálne: 

 

1        vedúci pracovník 

1        administratívna pracovníčka  

1/2     skladník 

5 1/2  kuchár 

3       pracovník v prevádzke 

         

 

 

 


