
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 

1 
 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení za školský rok 2021/2022 
 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Gymnázium 

Adresa školy SNP 3/5, 061 01 Spišská Stará Ves 

Telefón +421 52/4822067 

E-mail GymSPSTV@spojenassv.sk 

WWW stránka gssvznamky.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 052/ 418 0411 

– 35, mesto@spisskastaraves.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Titul, meno a priezvisko  mobil e-mail 

Riaditeľka Mgr. Anna Kromková 0911255959 riaditelka231@spojenassv.sk 

Zástupca RŠ RNDr. Mária Semančíková 0911241744 zastupca231gssv@spojenassv.sk 

 

Rada školy 

Rada školy pri Spojenej škole Spišská Stará Ves bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  27.4.2020. Má 11 členov a riadi 

sa vlastným štatútom.  

   

predseda Mgr. Daniela Krajgerová 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Daniela Penxová 

ostatní zamestnanci Ing. Antónia Kolodzejová 

zástupcovia rodičov Mgr. Jana Krettová 

  Mgr. Monika Plevíková 

  Ing. Marek Výrostek, PhD 

zástupca zriaďovateľa Mgr. Anna Horníková 

  Bc. Juraj Krempaský 

  Viera Jurkovičová 

  Peter Minčík 

zástupca žiackej rady Lenka Kováčiková 

Rada školy pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi si plnila svoje úlohy -  vyjadrovať 
a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy 
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a vzdelávania. Vykonávala funkciu verejnej kontroly, vyjadrovala sa k činnosti školy, 

orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej 

problematiky. Rada školy pracovala v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

1. zasadnutie 7.10.2021  
Uznesenie:  

 Rada školy prerokovala správu o činnosti Spojenej školy za školský rok 2020/2021.  

 Rada školy berie na vedomie informácie o zmenách v ŠKVP. 

 Rada školy prerokovala plán rozvoja pedagogických zamestnancov. 
2. zasadnutie 20.1.2022  

Uznesenie:   
 Rada školy schvaľuje postup výberového konania na pozíciu riaditeľa Spojenej školy 

podľa presne dohodnutých kritérií.  
3. zasadnutie 27.1.2022   
Uznesenie:  

 Rada školy berie na vedomie Správu o činnosti RŠ za uplynulý rok.  
 Rada školy schvaľuje navrhovaný plán práce na rok 2022.  

 Rada školy prerokovala kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka gymnázia.  

 Rada školy prerokovala návrh na počet žiakov do 1. ročníka gymnázia na školský rok 

2023/2024 v počte 1 trieda/minimálne 21 žiakov.  
 Rada školy schvaľuje postup výberového konania na pozíciu riaditeľa Spojenej školy 

podľa  presne dohodnutých kritérií.  
 

Poradné orgány školy 

Poradnými orgánmi školy boli pedagogická rada, predmetové komisie, rodičovská 

rada a žiacka rada. 

Pedagogická rada na svojich zasadnutiach prerokúvala, navrhovala a schvaľovala 

výchovno-vzdelávacie výsledky a riešila aktuálne problémy školy. Jej členmi sú všetci 

pedagogickí zamestnanci školy. V školskom roku zasadala 8 krát.  

Predmetové komisie mali za úlohu ovplyvňovať riešenie pedagogických problémov 

na základe poznatkov a skúseností svojich členov a to: 

 iniciatívnym predkladaním návrhov na riešenie problémov, 

 prerokúvaním a posudzovaním návrhov vedenia školy, spracúvaním podmienok, 

odporúčaní a stanovísk, 

 overovaním navrhovaných riešení v pedagogickej praxi, 

 hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov učiteľov svojich PK, 

 hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, 

 skvalitnením prezentácie školy na regionálnej úrovni. 

 

Názov metodického orgánu Vedúci Zastúpenie predmetov 

Predmetová komisia jazykov Mgr. Daniela 

Krajgerová 

SJL, ANJ, NEJ,  KAJ, LIS 

Predmetová komisia 

prírodovedných  predmetov 

Mgr. Mária 

Čarnogurská 

MAT, FYZ, BIO, CHE, INF, GEG, 

SEM, SEC, SEB, SEI 

Predmetová komisia výchov a 

spoločenskovedných predmetov 

Mgr. Mária 

Novotná 

TSV, DEJ, NBK, UKL, OBN, ETV 
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Všetky PK pracovali podľa plánov, v ktorých vymedzili ciele a metódy plnenia úloh, 

ktoré sa v priebehu školského roka aktualizovali a dopĺňali. Nadväzovali na analýzu už 

dosiahnutých výsledkov a vychádzali  zo ŠkVP,  z plánov hlavných úloh školy, zámerov a 

príloh,  z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za uplynulý školský rok,  zo 

Sprievodcu školským rokom 2021/22, z aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb 

pedagogických zamestnancov. 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

PK prírodovedných predmetov mala ako svoju hlavnú úlohu ovplyvňovať riešenia 

pedagogických problémov podľa skúseností a poznatkov jej členov. Prerokúvala návrhy 

vedenia školy, iniciatívne predkladala vlastné návrhy, hodnotila výchovno-vzdelávacie 

výsledky a snažila sa pozitívne prezentovať školu na regionálnej i širšej úrovni. 

PK pracovala podľa schváleného Plánu práce PK, v ktorom boli vymedzené ciele a 

metódy plnenia stanovených úloh. Tento plán však bol počas roka aktualizovaný a doplnený. 

Samotný plán vychádzal zo ŠkVP, z plánov hlavných úloh školy, zámerov a príloh, z 

hodnotenia výsledkov činnosti PK za uplynulý rok a z aktuálnych podmienok školy. Členovia 

PK sa počas školského roku stretli celkovo 4-krát, z toho raz on-line.  

 

Predmetová komisia jazykov 

PK jazykov sa pravidelne stretávala, komunikovala a systematicky postupovala pri 

výučbe jazykov, hľadala konštruktívne riešenia pri vzniknutých problémoch, informovala sa 

vzájomne o dosiahnutých úspechoch , plánovala spoločné akcie a podujatia, neustále prinášala 

nové podnety na skvalitnenie výučby.  

PK pracovala podľa schváleného Plánu práce PK a jej členovia PK sa počas školského 

roka stretli celkovo 4-krát. 

 

Predmetová komisia výchov a spoločenskovedných predmetov  

PK výchov a spoločenskovedných predmetov sa pravidelne stretávala, komunikovala, 

hľadala a navrhovala  konštruktívne riešenia pri vzniknutých problémoch, informovala  o 

dosiahnutých úspechoch žiakov, o nových akciách a podujatiach. Hľadala nové spôsoby na 

skvalitnenie výučby.  

PK pracovala podľa schváleného Plánu práce PK a jej členovia PK sa počas školského 

roka stretli celkovo 3-krát 

Rodičovská rada bola zložená zo zástupcov – triednych dôverníkov jednotlivých tried. 

Rodičovská rada sa stretla na dvoch stretnutiach, podieľala sa na riešení aktuálnych 

problémov školy, podporovala aktivity jednotlivých predmetových komisií. Na jednom zo 

stretnutí navrhli rozpočet pre školský rok 2021/22. 

Školský parlament má 5 členov - po 1  zástupcovi jednotlivých tried + členka školskej rady.  

Členovia školského parlamentu sa podľa potreby stretávali v priebehu školského roka a riešili 

aktuálne problémy žiakov ako i spoluprácu pri organizovaní aktivít.  
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Údaje o počte žiakov, klasifikácii, prospechu a dochádzke: 

Počet žiakov školy: 71 

Počet tried: 4 

Podrobnejšie informácie: 

 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP Študijný odbor 

I.G 20  0 7902 J gymnázium 

II.G 18  0 7902 J gymnázium 

III.G 14  0 7902 J gymnázium 

IV.G 19  0 7902 J gymnázium 

Prijímacie konanie 

Do 1. ročníka bolo prihlásených 24 žiakov. V prijímacom konaní na školský rok 

2022/23 škola evidovala 25 prihlášok. Na 1. kole sa zúčastnilo 20 uchádzačov, 2 boli prijatí 

na základe výsledkov Testovania 9.  Na 2. kole sa zúčastnil 1 uchádzač.  Počet zapísaných 

žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/23 je 14. 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG CHE INF KAJ LIS MAT 

I.G 2,2 1,95 2,6   2,35 1,85 2,55 1,5     2,2 

II.G 2,56 2,44 2,39 1 2,78 2,11 2,56 1,44     2,5 

III.G 2,36 1,93 2,29   2,36 1,21 1,86 1 1,93   1,86 

IV.G 2,16 1,53           1 1,74 1,32 2 

 

Trieda SEB NAB NEJ OBN SED SEF SEC SEI SEM SJL SPR TSV UKL 

I.G   1 1,65 2,15           1,7 1 1 1,2 

II.G   1 1,83 2,44           2,11 1 1 1 

III.G     1,5 2,43           1,29 1 1   

IV.G 1,62   1,58   2,14 1,17 1,5 1 1,78 1,84 1 1   

Prospech žiakov 

T
ri

ed
a
 

P
o
če

t 

V
y
zn

a
m

e
n

a
n

í 

V
eľ

m
i 

d
o

b
re

 

P
ro

sp
el

i 

N
ep

ro
sp

el
i 

N
ek

la
si

fi
k

o
v

a
n

í 

S
p

rá
v

a
n

ie
 2

 

S
p

rá
v

a
n

ie
 3

 

S
p

rá
v

a
n

ie
 4

 

I.G 20 8 5 7 0 0 0 0 0 

II.G 18 4 4 10 0 0 0 0 0 

III.G 14 5 3 6 0 0 0 0 0 

IV.G 19 9 4 6 0 0 0 0 0 
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Dochádzka žiakov 
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I.G 20 1479 73,95 1478 73,90 1 0,05 

II.G 18 1637 90,94 1631 90,61 6 0,33 

III.G 14 1330 95,00 1330 95,00 0 0,00 

IV.G 19 2374 124,95 2374 124,95 0 0,00 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 
EČ 

počet 
PFIČ 

priemer 
PFIČ 

počet 
1 

Ústna 
2 

Ústna 
3 

Ústna 
4 

Ústna 
5 

Ústna 
Ústna 

priemer 
Ústna 

počet 

ANJ B2 19 5/14 47,82% 19 64,47% 19 12 3 3 
 

1 1,68 19 
BIO 

 
12 2/10 

    
6 3 1 2 

 
1,92 12 

DEJ 
 

3 1/2 
    

3 
    

1,00 3 
FYZ 

 
2 1/0 

    
1 1 

   
1,50 2 

GE 
 

4 2/2 
    

2 
 

2 
  

2,00 4 

CHE 
 

8 0/8 
    

5 2 1 
  

1,50 8 

INF 
 

2 1/1 
    

2 
    

1,00 2 
MAT 

 
4 2/2 72,50% 4 

  
2 1 1 

  
1,75 4 

OBN 
 

4 2/2 
    

2 2 
   

1,50 4 
SJL 

 
19 5/14 64,14% 19 85,91% 19 10 7 2 

  
1,58 19 

 

 

Uplatnenie žiakov 

 Absolventi nášho gymnázia majú každý rok vysoký záujem o vysokoškolské štúdium. Aj 

z čerstvých 19  absolventov gymnázia pokračuje v štúdiu na vysokej škole 17, čo predstavuje 

89,5%. 2 absolventi nastúpili priamo do pracovného pomeru.  Absolventi si podávali 

prihlášky na viacero vysokých škôl, mnohí i na viaceré študijné odbory. Celkový počet 

podaných prihlášok bol v tomto školskom roku až 53. 

Pravidelne je najväčší záujem o štúdium na vysokých školách, ktoré máme najbližšie, 

a to v Prešove a v Košiciach. Nebolo to inak ani teraz, 32% všetkých prihlášok smerovalo na 

Prešovskú univerzitu, 24% na UPJŠ a 6% na TUKE. Absolventi prejavili záujem o štúdium aj 

na ďalších slovenských aj českých univerzitách. Medzi vybrané odbory patrili: pedagogika 

(36%), štúdium zdravotníckych odborov (34%),  štúdium cudzích jazykov (7%), informačné 

technológie (5%), prírodné vedy (6%), právo (4%), strojníctvo (2%), geoturizmus (2%), 

logistika (2%) a vojenské spojovacie a informačné systémy (2%).  
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Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 11 3 136 hod 2 

Znížený 

úväzok 
1 

   

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 12 12 

 

Spolupráca školy a verejnosti  

Spolupráca s Nadáciou Partners  

Žiaci  maturitného ročníka absolvovali cyklus Finančnej akadémie. V priebehu 6 

stretnutí im boli lektormi spoločnosti Partners Group odprezentované témy o hospodárení, o 

bývaní, o poistení, o investovaní a o dôchodkoch. Stretnutia prebiehali pod záštitou Nadácie 

Partners. Realizáciou tejto aktivity zvyšujeme finančnú gramotnosť našich žiakov.   

CPPPaP  

Každoročne ponúkame pre žiakov tretieho ročníka v spolupráci CPPPaP v Kežmarku 

test profesijnej orientácie, ktorý ich vie nasmerovať a pomôcť s výberom vhodnej vysokej 

školy a povolania.   

ÚPSVaR 

Zástupcovia ÚPSVaR v Kežmarku žiakom maturitného ročníka aj v tomto školskom 

roku prostredníctvom informačnej a poradenskej služby poskytli poradenstvo zamerané na 

informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách, profesiách preferovaných v 

podmienkach regionálneho trhu práce, podmienkach správnej komunikácie s budúcim 

zamestnávateľom, službách poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a o 

právach a povinnostiach absolventa po ukončení prípravy na povolanie.   

Spolupráca s občianskym združením Aj Ty v IT  

V priebehu školského roka sa naše žiačky  zapojili do aktivity GIRL´S DAY, ktoré 

prepája IT firmy a organizácie so stredoškoláčkami po celom Slovensku. Cieľom aktivity 

je   motivovácia žien k štúdiu informatiky a kariére i podnikaniu v tomto sektore. Aktivity 

prebiehali on line formou.   

V spolupráci s Aj Ty v IT sme zorganizovali workshop na prácu so sadou Smart Home 

Kit, t. j. rozšírením micro:bit. Zapojení žiaci z II.G a III.G v rámci workshopu zrealizovali 

projekt inteligentného zalievania rastlín - za použitia senzorov vlhkosti a čerpadla, ktoré 

reagovalo na danú vlhkosť.  

Spolupráca s  Horskou službou Pieninského národného parku  

V spolupráci s Horskou službou Pieninského národného parku sme zorganizovali 

besedu, na ktorej sa žiaci I.G a II. G dozvedeli nielen o poslaní a aktivitách  horskej  služby, 
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ale získali aj praktické rady ako je potrebné sa správne vystrojiť a čo mať na mysli pri 

plánovaní túry, ako postupovať pri zranení počas pobytu v prírode.   

Spolupráca s policajným zborom  

V rámci prevencie bola zorganizovaná beseda s  kpt. Ing. Milan Ženčuchom z 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni. Cieľom bolo oboznámiť žiakov 

s  problematikou šikanovania, prejavmi  a stupňami šikanovania ako aj metódami a spôsobmi 

riešenia šikany. Žiaci boli upozornení  aj na možné riziká a následky šikanovania.  

Spolupráca s Ústavom geografie PF UPJŠ v Košiciach  

Pod záštitou projektu KEGA sa  uskutočnila exkurzia do krasovej oblasti 

Haligovských skál.   

SCIO - informačný seminár  

Žiaci maturitného ročníka absolvovali online seminár, na ktorom získali informácie o 

národných porovnávacích skúškach, obsahu jednotlivých testov a organizácii testovania.    

Spolupráca s Úradom inšpekčnej služby MV SR  

Na besede zameranej na prevenciu voči korupcii sa zúčastnili žiaci II.G a III.G. 

Prednášajúcim bol mjr. JUDr. Tomáš Mikulec PhD., riaditeľ organizačného odboru Úradu 

inšpekčnej služby MV SR, ktorý má aj dlhoročné skúsenosti s prácou v NAKA. Beseda 

pozostávala z dvoch častí, z prednášky o korupcii a medzinárodnej výstavy kresleného 

humoru na tému Korupcia.  

 

Informácia o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2021/22 škola nemala žiadnu inšpekčnú činnosť. 

 

Propagácia školy 

O aktivitách školy pravidelne  informujeme na: 

 webovom sídle školy (gssvznamky.edupage.sk),  

 facebookovom profile (https://www.facebook.com/GSpisskaStaraVes),  

 instagramovom účte (https://www.instagram.com/instagssv/),  

 v školskom časopise,  

 v občasníku Starovešťan. 

Školský časopis  

Vydávanie školského časopisu bolo obnovené v minulom školskom roku. V tomto 

školskom roku bolo vydaných 5 čísel. V týchto číslach časopis reflektoval na aktuálne témy - 

súťaže, podujatia, vychádzky, ale ponúkol aj zaujímavé rozhovory, informácie o projektoch, 

recenzie kníh a filmov alebo aj diskusie. Školský časopis vychádzal v tlačenej podobe, 

elektronická podoba bola publikovaná na stránke školy a na facebookovom profile školy.  

Starovešťan  

Občasník Starovešťan vydáva Mesto Spišská Stará Ves, ktoré je zároveň 

zriaďovateľom Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi. V občasníku sú uvádzané významné 

úspechy študentov, podujatia organizované školou, zaujímavé články zo života gymnázia a 

tiež rôzne dôležité informácie pre verejnosť.   

 

 

https://www.facebook.com/GSpisskaStaraVes
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Virtuálny DOD  

V tomto školskom roku pandemická situácia nedovolila organizovať Dni otvorených 

dverí prezenčnou formou. Aj my sme sa preto rozhodli prispôsobiť situácii a 

sprostredkovať  prehliadku školy iným spôsobom. Virtuálny DOD je prístupný na: 

https://www.youtube.com/watch?v=dZUkRyUxA8U.  

  

Aktivity školy 

Rozlúčka s absolventmi - Po úspešných maturitných skúškach boli absolventi prijatí 

u p. primátora a absolvovali rozlúčku so školou - po slávnostnom Gaudeamus nasledovali 

príhovory riaditeľky školy, zástupcu absolventov aj budúcich maturantov. Najlepší žiaci si 

odniesli knižné odmeny za výborný prospech a reprezentáciu školy, 3 žiačky Daniela 

Gurecková, Lucia Majerčáková a Veronika Marhefková boli ocenené za výborné študijné 

výsledky a reprezentáciu Cenou riaditeľky školy.  

Active English Course - Žiaci III.G strávili s lektorom 5 hodín denne počas 3 dní. V 

priebehu kurzu absolvovali množstvo zaujímavých aktivít na rozvoj komunikácie. Boli to 

slovné hry, komunikačné dialógy v dvojiciach a skupinách, rolové hry a ilustračné situácie na 

rôzne témy.   

Beseda s laktačnou poradkyňou - Žiačky III.G a IV.G mali možnosť získať 

odpovede na svoje otázky ohľadom dojčenia.  

Lyžiarsky a snowboardový kurz  - Žiaci I.G a II.G absolvovali v týždni 14. – 18. 2. 

2022 dennou formou v Bachledovej doline. Výcvik prebiehal s inštruktormi  z Gorgyho 

lyžiarskej školy.  

Beseda s absolventom školy prof. Ing. Petrom Taušom, PhD. - Žiaci III.G a IV.G si 

vypočuli zaujímavé rozprávanie o  ceste k profesúre, o živote na vysokej škole TUKE - 

fBERG z oboch pohľadov - z pohľadu študenta a z pohľadu pedagóga, o možnostiach a 

víziách Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie, Oddelenie manažérstva zemských zdrojov 

ale i celej fakulty BERG.  

Stužkovanie 2021 - Pandemické opatrenia nedovolili zorganizovať klasickú stužkovú 

slávnosť. Maturantom boli odovzdané symbolické zelené stužky v prítomnosti pedagógov 

školy. Nechýbali ani tradičné príhovory, básničky charakterizujúce každého maturanta a 

rozbíjanie džbána.  

Charitatívna akcia "Akú veľkú krabicu vyskladáme z našej lásky." - V 

predvianočnom čase sa v charitatívnej akcii vyzbierali malé darčeky, drogéria, potraviny a 

i.,  ktoré boli v darčekoch odovzdané dôchodcom v DSS Jasoň.  

Mary’s Meals charitatívny beh- Žiaci gymnázia sa zapojili do akcie „Charitatívny 

beh“, ktorý sa konal v rámci verejnej zbierky pre dielo Mary’s Meals. Spoločne so ZŠ sme 

prispeli sumou 384,30€.   

Cechovačka prvákov- Žiaci III.G pripravili pre prvákov zaujímavé aktivity a 

oficiálne ich prijali do “cechu študentského”.  

Európsky deň jazykov - V týždni od 27.9. do 1.10. boli pre žiakov všetkých tried 

pripravené rôzne aktivity, ktoré poukázali na dôležitosť a rozmanitosť cudzích jazykov 

(anglického a nemeckého) i slovenského jazyka.  

Deň učiteľov- študenti pre učiteľov pripravili milé prekvapenie - poďakovanie za ich 

prácu spojenú s odovzdávaním Oscarov  

https://www.youtube.com/watch?v=dZUkRyUxA8U
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KOŽAZ - v dňoch 8.6. – 10.6.2022 absolvovali žiaci III.G Kurz ochrany života a 

zdravia vo Vysokých Tatrách. Okrem samotnej turistiky navštívili dom horskej služby, kde 

získali cenné informácie.  

Školské turnaje v stolnom tenise a florbale- zapojili do projektu Celosvetového dňa 

stolného tenisu. Víťazi triednych kôl sa stretli v školskom finále a najlepší a najlepšie boli 

odmenení medailou a tričkami s logom projektu. Veľkej obľube, i vďaka novým florbalovým 

hokejkám zakúpených z projektu Niké, sa u nás teší florbal. Bol zorganizovaný turnaj medzi 

triednymi tímami.  

 

Projekty  

Erasmus+  

V školskom roku 2021/2022 sa nám podarilo úspešne ukončiť spoluprácu na projekte 

Erasmus+ Common roots, new routes, ktorá začala ešte v roku 2019. Trvanie projektu bolo 

predĺžené, aby sme mohli uskutočniť fyzické mobility. Tie sa nám však aj napriek veľkej 

snahe nepodarilo uskutočniť, a tak sme sa s partnermi dohodli na virtuálnych mobilitách. 

Každá krajina si pre svoje partnerské školy pripravili bohatý 5-dňový program, ktorý 

prebiehal v online prostredí. Spoznávali sme partnerské krajiny, mestá, vybrané hrady a školy, 

zabávali sa pri množstve zaujímavých aktivít a aj takouto formou rozvíjali naše zručnosti v 

anglickom jazyku.  

 Rozvíjame kompetencie pre školu i život  

Cieľom projektu je rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a učiteľom s dôrazom na 

zvyšovanie čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti žiakov.   

Výmena skúseností a rozvoj kompetencií učiteľov bola realizovaná na stretnutiach 

pedagogických klubov (Klub čitateľskej gramotnosti, Klub prírodovedných predmetov a 

pedagogický klub Úspešný absolvent) a vzdelávaním - bolo realizované 24 hodinové 

vzdelávanie na rozvoj IKT zručností. Žiaci boli zapojení do mimoškolskej činnosti. Mali 

možnosť rozvíjať svoje individuálne potreby v krúžkoch: matematika v prírodovedných 

predmetoch, biológia názorne, šachový krúžok, cesta k záchrane života, čitateľský klub, 

farebná chémia, multimediálna tvorba a fyzika prakticky.  

V priebehu školského roka bolo uskutočnených 6 exkurzií do jaskýň, 2 krát 

Projektový týždeň, Týždeň životného prostredia, 2 krát Tvorivý týždeň, Deň vo svete fyziky a 

vydaných 5 čísel školského časopisu.  

Výzva #zlepšimeto 2022  

Rada mládeže Prešovského kraja a Prešovský samosprávny kraj vyhlásili tretí ročník 

grantového programu #zlepšimeto na podporu fungovania školských parlamentov stredných 

škôl v Prešovskom kraji. Cieľom grantového programu #zlepšimeto je skvalitnenie života 

mladých na stredných školách v Prešovskom kraji prostredníctvom angažovaných školských 

parlamentov (ŠP).  

Náš školský parlament sa zapojil do výzvy v oblasti Zlepšenie prostredia žiakov v 

škole a členovia spolu so svojou koordinátorkou napísali projekt na vytvorenie Oddychovej 

zóny a čitateľského kútika. Hodnotiaca komisia sa rozhodla náš projekt podporiť sumou vo 

výške 450 €.   
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Díky moc – Prečo?  

Víťazným videom z projektu „Prečo?“ sme si zabezpečili kvalitnú kameru a 

mikrofón.  Video bolo zamerané na otužovanie a jeho zdravotné benefity.   

ENTER výzva   

V rámci projektu ENTER, ktorý vyhlásila NADÁCIA POINTS  v spolupráci s 

Telekomom, SPy a Aj Ty v IT,  sme získali 1 000 € na nákup sád micro:bit  a Smart Home 

Kit (senzorov pre programovanie inteligentnej domácnosti), ktoré využívame pri rozvoji 

algoritmického myslenia na vyučovacích hodinách i v mimoškolskej činnosti.  

Projekt VSE   

Projekt s názvom „Oáza duševného zdravia“ bol úspešný  v rámci programu „Na 

pomoc duši i telu“ nadácie VSE. V rámci projektu vybudujeme oddychový areál s veľkým 

záhradným šachom (výška kráľa 65 cm) a lavičkami pre hráčov, ruskými kolkami, hrami 

cornhole, petang (petanque) a záhradnou vežou s rozpočtom 3 500€.  

Projekt Spolu úspešnejší  

V projekte sme boli zapojení v 2 cykloch (1. polrok, 2. polrok). Žiaci mali v 

popoludňajších hodinách zabezpečené doučovanie a individuálne konzultácie vo všetkých 

predmetoch.  

 

Materiálno-technické podmienky 

Vyučovací proces je zabezpečovaný v 6 učebniach. Každá z učební je vybavená  

dataprojektorom a 4 učebne aj interaktívnou tabuľou. Vyučovanie prírodovedných predmetov 

prebieha v odborných učebniach  biológie, informatiky a fyziky. Chemické laboratórium je 

dlhé obdobie mimo prevádzky. V škole je zriadená aj jazyková učebňa, učebňa dejepisu, 

školská knižnica a študovňa. Všetci žiaci i učitelia majú k dispozícii prístup do školskej wifi 

siete, e-learningového portálu a Office 365. Vyučovanie telesnej výchovy je zabezpečené 

v telocvični, posilňovni, športovom areáli a na tenisovom kurte. V priestoroch školy sa 

nachádza sauna.  

V tomto školskom roku bolo zabezpečené tienenie okien v učebniach fyziky, III.G a 

IV.G, zakúpené kvalitné kamery na prenos on line vyučovania z prostredia triedy. 

V budúcnosti je potrebná obmena antuky na školskom ihrisku.  

 

Mimoškolská činnosť 

V mimoškolskej činnosti škola dosahuje dlhodobo dobré výsledky. Žiakov zapájame 

do rôznych súťaží, projektov a aktivít. Cieľom mimoškolskej činnosti je rozvíjať osobnostný 

potenciál každého žiaka, vedomosti a zručnosti podľa potrieb a záujmu o štúdium na vysokej 

škole. Medzi silné stránky školy patrí kvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorý pružne 

reaguje na zmeny, vzdeláva sa v používaní IKT a nových foriem a metód vo vzdelávaní. 

ďalšou silnou stránkou je využívanie informačných systémov – aScAgenda, e-learningového 

portálu i platformy Office365. 

Medzi hrozby školy môžeme zaradiť nepriaznivý demografický vývin v regióne 

a odchod žiakov na stredoškolské štúdium do veľkých miest. 
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Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

 

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE  

Fyziklání:  Družstvo v zložení Samuel Budziňák, Lucia Majerčáková,  Jana 

Tyrpáková, Dávid Rušin  a Ivan Stolár  sa umiestnilo približne v polovici prihlásených tímov. 

V trojhodinovej medzinárodnej internetovej fyzikálnej online súťaži tímovo riešili netradičné 

fyzikálne príklady.   

CELOŠTÁTNE SÚŤAŽE  

JUNIOR INTERNET: V súťaži vyhlásenej občianskym združením  AMAVET v 

kategórii JuniorBlog bol náš tím v zložení Daniela Gurecková a Veronika Marhefková 

pozvaný do finále, kde sme v získali 2. miesto.  

i-Bobor 2021: Úspešnými riešiteľkami v kategórii Seniori boli Lucia Majerčáková s 

percentilom 96,62 a Miriama Ziburová s percentilom 83,63.   

Literárna súťaž: Sekcia slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru 

Konferencie biskupov Slovenska  vyhlásila  literárnu súťaž v písaní spravodajských, 

publicistických aj beletristických žánrov.  Jedna z prác, ktorej autorkou bola Barbora 

Kušniráková, postúpila do finále, kde bola ocenená 5. miestom.  

SOČ: Z krajského kola postúpila  na celoslovenské kolo jedna z prác, ktorej autorkami 

boli Sára Gurovičová a Soňa Simčišinová. Téma práce bola Význam liečivých rastlín. 

Celoslovenské kolo sa uskutočnilo v Bardejove.  

MATBOJ: V súťaži pre štvorčlenné družstvá žiakov stredných škôl a príslušných 

ročníkov viacročných gymnázií, ktorú zastrešuje OZ Strom pod záštitou UPJŠ v Košiciach 

náš súťažný tím v zložení Samuel Budziňák, Lucia Majerčáková, Ján Semančík a Jana 

Tyrpáková skončil zo 45 tímov na 19. mieste.   

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia: Trojčlenné družstvo našich druhákov v 

zložení Katarína Kalafutová, Michaela Šlebodová a Natália Weissová sa v online kole 

umiestnili na 27. mieste  zo 70 družstiev z celého Slovenska.   

KRAJSKÉ SÚŤAŽE  

Chemická olympiáda: Na krajských kolách chemickej olympiády sme mali 

zastúpenie vo všetkých 3 kategóriách - A, B aj C. Úspešného riešiteľa sme mali v kategórii C 

a bola ňou Sofia Čenščáková. V kategórii B nás reprezentoval Tobias Petras a v kategórii A 

Ľubomír Gallik.  

Geografická olympiáda: Našu školu po úspešnom školskom kole v kategórii Z 

reprezentovali ôsmi žiaci: Viktória Gurovičová, Sára Gurovičová, Zuzana Kromková, Klára 

Petrasová, Jozef Pisarčík, Miriam Ziburová, Ján Semančík  a Lucia Majerčáková, z ktorých 

Lucia Majerčáková postúpila na celoslovenské kolo.  

Olympiáda v nemeckom jazyku: V kategórii 2A nás reprezentovala  Katarína 

Kalafutová z II.G, ktorá sa umiestnila na 16. mieste a v kategórií 2B  Lucia Majerčáková zo 

IV.G, ktorá bola vo výsledkovej listine na 11. mieste.  

Olympiáda v slovenskom jazyku: Na krajskom kole sa Daniela Gurecková 

umiestnila na 11. mieste.  

Olympiáda v anglickom jazyku: Na krajskom kole Sára Gurovičová obsadila 9. 

miesto.  
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Stredoškolská odborná činnosť: Na krajskom kole nás reprezentovali 3 práce, z 

ktorých jedna v kategórii poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo s témou „Význam 

liečivých rastlín“ obsadila 2. miesto a postup do celoslovenského kola.  

OKRESNÉ A OBVODNÉ SÚŤAŽE  

Okresné kolo v bedmintone – získali sme 2 strieborné medaily. V kategóriach žiaci 

nás reprezentovali Jozef Pisarčík a Filip Majerčák, v kategórii žiačky Diana Trulíková a 

Katarína Kalafutová.  

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - v kategórii 2A sa na 2. mieste 

umiestnila Katarína Kalafutová z II.G,  Tobiáš Petras obsadil v kategórii 2A 3. miesto. V 

kategórii 2B Lucia Majerčáková obsadila 2. miesto a Katarína Kušníraková zo IV.G 4. 

miesto.   

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku -  Sára Gurovičová z III.G sa stala 

úspešnou riešiteľkou a víťazkou vo svojej kategórii 2B.  Martina Petrasová z II.G sa tiež stala 

úspešnou riešiteľkou a v kategórii 2A obsadila 3. miesto.   

 

Záver: 

Vypracovala: RNDr. Mária Semančíková 

V Spišskej Starej Vsi   16.9.2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 10.10.2022  

Správa prerokovaná v Rade školy dňa 13.10.2022  

Zriaďovateľ správu prijal 14.10.2022 
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