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Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Gymnázium Antona Bernoláka  

Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec 

Telefónne číslo: 02/45923261 

Fax:  

Internetová adresa: www.gab.sk 

E-mailová adresa: riaditel@gab.sk, gabsekretariat@gmail.com 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľka školy Zuzana Synaková 

zástupkyňa riaditeľky školy  Tatiana Vietorisová 

vedúca ŠJ Renáta Magulová 

 

Rada školy  

 

Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov po voľbách 22.3.2016. V školskom roku 2018/2019 bolo niekoľko 

zmien v zložení rady školy. Od 1. 10. 2018 nastali zmeny v prípade členov delegovaných  

BSK, rada školy pracovala  v nasledovnom zložení: 

 

Členovia rady školy od 1.10.2018 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1 PaedDr. Zuzana Synaková predseda pedagogických zamestnancov 

2 Ing. Alena Kočalková podpredseda rodičov 

3 Alžbeta Gaálová Tajomník nepedagogických zamestnancov 

4 PhDr. Helena Oberhauserová Člen pedagogických zamestnancov 

5 Ing. Mária Hudáková Člen zriaďovateľa 

6 Ing. Ladislav Gujber Člen zriaďovateľa 

7 Ing. Mgr. Radka Bírová Člen zriaďovateľa 

8 Ing. Gabriela Rebrošová Člen zriaďovateľa 

9 Ing. Jozef Koiš Člen rodičov 

10 Gustav Schmiedl Člen rodičov 

11 Nina Hečková Člen študentov 

 

Členka RŠ, PhDr. Helena Oberhauserová, požiadala o ukončenie členstva v RŠ zo 

zdravotných dôvodov. Z toho dôvodu boli 29.02.2019 uskutočnené doplňujúce voľby do RŠ 

z pedagogických zamestnancov. Novou členkou sa stala Mgr. Bibiána Strivinská. 

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, je iniciatívny 

a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov 

i zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. 

Rada školy sa v školskom roku 2018/2019 stretla na troch plánovaných zasadnutiach. 

Termíny zasadnutí: 25.10.2017, 29.01.2018, 03.04.2018. Zasadnutia sa uskutočnili podľa 

plánu zasadnutí RŠ. 

Predmet rokovaní: 

 Materiálno  - technické problémy a investičné potreby školy 

 Krúžková činnosť na škole 

 Vyhodnotenie prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium 

http://www.gab.sk/
mailto:riaditel@gab.sk


 Schvaľovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy za školský rok 2017/2018 

 Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov a dochádzky za 1. polrok školského 

roka 2018/2019 

 Informácia o čerpaní rozpočtu za kalendárny rok 2018 a o schválenom rozpočte na 
rok 2019 

 Výročná správa rady školy za rok 2018 a schvaľovanie plánu práce na rok 2019 

 Kritériá prijímacích pohovorov v obidvoch formách štúdia na školský rok 2019/2020 

 Aktualizácia štatútu rady školy 

 Určenie termínu výberového konania 

25.3.2019 vyhlásil zriaďovateľ školy výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy 

samosprávneho kraja. Termín výberového konania bol 15.5.2019. Prípravné stretnutie rady 

školy k výberovému konaniu sa uskutočnilo pred výberovým konaním 15.5.2019. Nakoľko 

sa predsedníčka rady školy, PaedDr. Zuzana Synaková, prihlásila do výberového konania, 

bolo jej dňom doručenia prihlášky pozastavené členstvo v rade školy. Vedením rady školy 

bola preto poverená Ing. Alena Kočalková, podpredsedníčka rady školy. Po uskutočnení 

výberového konania, v ktorom uspela PaedDr. Zuzana Synaková, bola 1.7.2019 vymenovaná 

do funkcie riaditeľky školy a novou členkou rady školy za pedagogických zamestnancov sa 

stala Mgr. Lucia Nemečková, ktorá v posledných voľbách do RŠ získala druhý najväčší 

počet hlasov.  

Na poslednom zasadnutí 27.8.2019 bola Mgr. Lucia Nemečková zvolená za predsedníčku 

rady školy. 

 

Členovia rady školy od 27.8.2019 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1 Mgr. Lucia Nemečková predseda pedagogických zamestnancov 

2 Ing. Alena Kočalková podpredseda rodičov 

3 Alžbeta Gaálová tajomník nepedagogických zamestnancov 

4 Mgr. Bibiána Strivinská člen pedagogických zamestnancov 

5 Ing. Mária Hudáková člen zriaďovateľa 

6 Ing. Ladislav Gujber člen zriaďovateľa 

7 Ing. Mgr. Radka Bírová člen zriaďovateľa 

8 Ing. Gabriela Rebrošová člen zriaďovateľa 

9 Ing. Jozef Koiš člen rodičov 

10 Gustav Schmiedl člen rodičov 

11 Nina Hečková člen študentov 

 

Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci 

školy, v tomto školskom roku nemusela riešiť žiadne sťažnosti ani závažné podnety zo strany 

rodičov.  

 

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 

 

Predmetová komisia:                          Predseda: 

Slovenského jazyka                               Mgr. Monika Áčová 

Anglického jazyka                                 Mgr. Danka Knutová 

Nemeckého jazyka                                 Mgr. Lucia Nemečková 

Človek a spoločnosť                              Mgr. Tatiana Vietorisová 

Človek a príroda                                    PaedDr. Zuzana Synaková 

Matematika a práca s inform.      Mgr. Alena Balúchová 

Telesnej a športovej výchovy                Mgr. Ján Šimulčík 

Výchovných predmetov                         Mgr. Bibiána Strivinská 

 



Predmetové komisie pracovali v súlade s plánmi, ktoré členovia vypracovali na svojich 

úvodných stretnutiach. Plány práce vychádzali zo štátneho a školského vzdelávacieho 

programu a z pedagogicko – organizačných pokynov pre školský rok 2018/2019. Predmetové 

komisie na svojich zasadnutiach riešili aktuálne problémy svojich predmetov, kontrolovali 

plnenie plánov, zostavili plán exkurzií a aktivít, ktoré usporiadali. Členovia PK zabezpečili 

usporiadanie školských a okresných kôl predmetových olympiád a rôznych súťaží, venovali 

sa práci s talentovanými žiakmi, ktorých zapájali do súťaží, projektov a reprezentácií školy. 

Slabo prospievajúcim žiakom zabezpečovali individuálny prístup. Členovia PK slovenského 

jazyka a literatúry a PK matematika a práca s informáciami pripravili úlohy na prijímacie 

skúšky. Všetky PK zostavili a schválili aktuálne zadania na ÚFIČ MS. Členovia PK sa 

zúčastňovali školení a niektorí si zvyšovali kvalifikáciu absolvovaním atestácií.     

 

 

Počet žiakov školy za školský rok 2018/2019 

 
Gymnázium 4 – ročné   
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho 

integrovaných 

 

1. 
1 24 0 1 22 0 

 

2. 
1 19 0 1 19 0 

 

3. 
1 24 0 1 23 0 

 

4. 
1 23 0 1 23 0 

 

Spolu 
4 90 0 4 87 0 

 
Gymnázium 8 – ročné 

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho 

integrovaných 

 

1. 
1 32 0 1 31 0 

 

2. 
1 29 0 1 29 0 

 

3. 
1 29 0 1 29 0 

 

4. 
1 30 0 1 30 0 

 

5. 
1 25 0 1 25 0 

 

6. 
1 23 0 1 22 0 

 

7. 
1 23 0 1 22 0 

 

8. 
1 25 0 1 25 0 

 

Spolu 
8 216 0 8 213 0 

 

 

 

 

 

 



Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 

Do ročníka 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 

úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Počet prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

príma 116 115 24 24 0 

I.A 77 72 30 30 11 

 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 

Ročník 
Počet prijatých 

žiakov 
Z ktorej školy 

2. 0  
3. 1 Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava 
4. 0  
Sekunda 0  
Tercia 0  
Kvarta 0  
Kvinta 0  
Sexta 0  
Septima 0  
Oktáva 0  

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
Koncoročná klasifikácia 
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I. A 22 9 8 5 0 0 0 1,75 

II. A 19 6 4 9 0 0 0 1,86 

III. A 23 12 7 4 0 0 1 1,64 

IV. A 23 7 10 6 0 0 0 1,78 

príma 31 31 0 0 0 0 0 1,03 

sekunda 29 29 0 0 0 0 0 1,05 

tercia 29 26 3 0 0 0 0 1,15 

kvarta 30 27 3 0 0 0 0 1,14 

kvinta 25 12 10 3 0 0 1 1,53 

sexta 22 11 9 2 0 0 0 1,49 

septima 22 14 6 2 0 0 0 1,43 

oktáva 25 6 11 6 0 2 0 1,81 

12 300 190 71 37 0 2 2 1,47 

 

 

 

 

 



Maturitné skúšky 2018/2019 

 
 4. A oktáva 

Počet žiakov prihlásených na MS 23 24 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 1 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 23 24 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 23 24 

Počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú skúšku EČ 0 0 

Počet žiakov, ktorí mali povolené opakovať celú MS (reprobovaní) 0 0 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravnú skúšku UFIČ – február 2019 0 0 

Priemer triedy na ÚFIČ 1,380 1,375 

Percento úspešnosti 100 % 100% 

 

Externá časť maturitnej skúšky 2018/2019 

 

 

Predmet 

Počet žiakov 

prihlásených 

na MS 

z toho písalo 

EČMS 

Φ žiakov 

školy v % 

Φ žiakov 

školy v 

% 

Úroveň 

B1 

Φ žiakov 

školy v 

% 

Úroveň 

B2 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

47 47 70,26 - - 

Anglický jazyk 47 47 69,24 - 69,24 

Matematika 13 13 56,66 - - 

 

Ústna maturitná skúška 2018/2019 

 

      PFEČ PFIČ Ústna skúška 

predmet úroveň počet M Ž priemer počet priemer  počet 1 2 3 4 5 priemer počet 

ANJ B2 47 26 21 69,24% 47 78,51% 47 25 14 8 
 

  1,64 47 

BIO   20     9     11             18 2   
 

  1,10 20 

DEJ   10 6 4         7 1 2     1,50 10 

FYZ   4 4 0         4 
  

    1,00 4 

GEG   14 7 7         10 4 
 

    1,29 14 

CHE   11 5 6         7 3 1 
 

  1,45 11 

INF   9 9 0         7 2 
 

    1,22 9 

MAT   13 11 2 56,66% 13     8 2  1     1,36 11 

NEJ B1 5 0 5         5   
 

    1,00 5 

OBN   10 3 7         5 3 1 1   1,80 10 

SJL   47 26 21 70,26% 47 78,34% 47 32 11 3 1   1,43 47 

priemer                           1,40   

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2018/2019 
Trieda Študijný odbor, zameranie 

I. A 7902 J 00 gymnázium  

II. A    7902 J 00 gymnázium 

III. A 7902 J 00 gymnázium 

IV. A 7902 J 00 gymnázium 

Príma 7902 J 00 gymnázium 

Sekunda 7902 J 00 gymnázium 

Tercia 7902 J 00 gymnázium 

Kvarta 7902 J 00 gymnázium 

Kvinta 7902 J 00 gymnázium 

Sexta 7902 J 00 gymnázium 

Septima 7902 J 00 gymnázium 

Oktáva 7902 J 00 gymnázium 



Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
 

Zamestnanci školy spolu  

Počet pedagogických 26 

Z toho:  

- kvalifikovaní 24 

- nekvalifikovaní 2 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 13 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik 5 

- školská kuchyňa a jedáleň 5 

- administratívni pracovníci 3 

 

Spolu počet zamestnancov SŠ 

38 

 

Z toho pedagogických 

26 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

Mgr. Monika Áčová SJL - NBV 

Mgr. Alena Balúchová MAT - INF 

Mgr. Jarmila Čierna  

Mgr. Silvia Drobná ANJ - MAT 

Mgr. Alžbeta Durayová SJL - NEJ 

Mgr. Jozef Dúc NBK 

Mgr. Agnesa Frčová LTC – ETV – SJL 

Mgr. Mária Hrozáňová ANJ - NEJ 

Mgr. Alžbeta Ivanová MAT – FYZ - INF 

Mgr. Tibor Jančík NBE 

Mgr. Danka Knutová ANJ – SJL 

PaedDr. Martina Kobolková MAT – INF 

Mgr. Dagmar Lenártová SJL – DEJ 

Mgr. Jozef Lesay NEJ – OBN – ANJ 

Mgr. Adriana Macková MAT - FYZ 

Mgr. Slavomír Maľa DEJ – OBN 

Mgr. Viktória Modrocká CHE 

Mgr. Lucia Nemečková NEJ – OBN 

PhDr. Helena Oberhauserová RUJ – DEJ – NEJ 

RNDr. Jozef Radzo MAT – FYZ 

Mgr. Bibiána Strivinská  BIO - HUV 

PaedDr. Zuzana Synaková CHE – FYZ 

Mgr. Ján Šimulčík TSV – BIO 

Mgr. Emília Šupalová ANJ – DEJ – RUJ 

Mgr. Tatiana Vietorisová BIO - GEO 

Mgr. Martina Brveníková GEO – CHE  (MD) 

 

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2018/2019 

 

TSV bola vyučovaná jednou vyučujúcou neodborne a CHE od 1.2.2019 bola jednou 

vyučujúcou vyučovaná neodborne, zastupovaním počas MD. 



Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2018/2019 

 
Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 
predatestačné 2 2 0 0 

funkčné 2 0 0 2 

inovačné 1 0 1 1 

1. atestácia 5 3 2 2 

2. atestácia 2 2   

 

Okrem uvedeného sa učitelia zúčastňovali rôznych seminárov a konferencií, napr. Šoltésove 

dni, kurz „Rešpektovať a byť rešpektovaný“, Mentoring, Dva dni so slovenskou literatúrou 

(SAV), Školenie v rámci projektu Zelená škola: Metodika zvládnutia získania certifikátu 

Zelenej školy, Informačný seminár k výzve OP Ľudské zdroje NFP EÚ na tému Čitateľská, 

finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Imatrikulácia Týždeň vedy a techniky - výtvarná súťaž 

Deň otvorených dverí pre žiakov 9. roč. ZŠ Súťaž mladých záchranárov CO 

Deň otvorených dverí pre žiakov 5. roč. ZŠ Súťaž družstiev prvej pomoci  

Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov ZŠ Oslavy Svetového dňa 1. pomoci 

Vianočná výzdoba školy Belasý motýľ - charitatívna zbierka 

Vianočný koncert  Návrhy pohľadníc s témou SČK  

Mestský šachový turnaj Maľované hudbou - výtvarná súťaž 

Vydávanie školského časopisu Gymkáč Biela noc 

Záložka do knihy spája školy  Noc literatúry 

Mestský šachový turnaj Senecké leto – maskoti mesta Senec 

SCRABBLE, súťaž seneckých ZŠ a OGY Deň župných škôl AVION BA, SC 

Účelové a aplikačné cvičenia Náboj Junior – fyzikálna súťaž 

Ročníkové práce kvarty Náboj a Matboj - matematická súťaž družstiev 

Deň jazykov Fyzikálny náboj 

Cinema Nacht Turnaj mladých fyzikov 

Školské a okresné kolo Pytagoriády „Shakespeare Memorial“ -  prednes anglickej 

poézie a prózy 

Školské kolo Geografickej olympiády Festival Slobody“ kino Lumiére Bratislava 

Školské a okresné kolo Chemickej olympiády MATIK, PIKOMAT, MAKS – matematické 

korešpondenčné súťaže 

Školské kolo Biologickej olympiády Hľadá sa energia – súťaž ZSE 

Školské a okresné kolo Matematickej 

olympiády 

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku 

Školské kolo Olympiády slovenského jazyka Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 

Školské a okresné kolo Olympiády v 

anglickom jazyku 

Sústredenie talentovaných žiakov pred OAJ 

Školské a okresné kolo Olympiády v 

nemeckom jazyku 

Sústredenie talentovaných žiakov pred ONJ 

Školské kolo Dejepisnej olympiády Kráľ detských čitateľov v MsKS Senec 

Školské kolo Technickej olympiády  Školská basketbalová liga Pezinok 

Prednášky ku Dňu Zeme a ku Dňu vody Tvorivý workshop – YOUNG ECO 

Výtvarné práce s environmentálnou tematikou  Dekanátne kolo biblickej olympiády 

OK v stolnom tenise žiakov SŠ Geografická olympiáda – OK, KK, 

celonárodné kolo, medzinárodné kolo 

Súťažné stretnutia basketbalistov ŠŠK  Chemická olympiáda – krajské kolo 



Regionálna súťaž v basketbale „O pohár 
predsedu BSK“  

Biologická olympiáda – okresné, krajské kolo 

Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ a OGY  Vráťme knihy do škôl 

LVVK v SKI Zábava Hruštín tercia, kvinta, 

1.A 

Veľký senecký karneval –  Obrazáreň GABu 

Letný kurz v Dolnom Kubíne, Vrátna dolina Cezpoľný beh žiakov ZŠ a OGY/SŠ 

KOŽaZ v Habovke – Západné Tatry 
Divadelný festival v Nitre s predstavením 

„Zázračné stretnutie“ v ANJ 

Európsky týždeň športu Beh zdravia 

Akadémia VAPAC – prezentácia VŠ Senecká latka 

FCHPT STU – info o VŠ štúdiu Športová olympiáda žiakov seneckých škôl 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 
Okresné kolo, krajské kolo Olympiády 

slovenského jazyka 

Šaliansky Maťko - školské kolo Literárna súťaž „Hodžov novinový článok“ 

Workshop Micro:bit pre dievčatá 
Matematická olympiáda, krajské kolo A, C, 

Z9 

Shakespeare Memorial školské kolo iBobor – informatická súťaž 

 
First Lego League – robotická súťaž 

 

 
Imagine Logo Cup a Scratch Cup – súťaže v 

programovaní 

 Python  cup – súťaž v programovaní 

 Ekotopfilm 

 Okresné kolo Technickej olympiády 

 Jazykohranie – Jazyková škola Andantino 

 
„Slnečný festival“ – festival pouličných 

divadiel 

 Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska 

 Vedomostná TV súťaž -  Daj si čas 

 Do práce na bicykli 

 Do školy na bicykli 

 
PIKOPRETEK – matematicko-športová súťaž 

družstiev 

 Matematický KLOKAN 

 Jablkové hodovanie 

 Študentské voľby 

 Astroprednášky SOLAR Senec   

 Beh oslobodenia mesta Senec 

 OK vo volejbale žiakov ZŠ a OGY, SŠ 

 OK vo florbale žiakov ZŠ a OGY, SŠ 

 Midicool volejbal ZŠ a OGY 

 OK v stolnom tenise ZŠ a OGY 

 OK vo futsale a veľkom futbale žiakov SŠ 

 
Follower Easy robotická súťaž – Trenčiansky 

robotický deň 

 Hviezdoslavov Kubín ZŠ aj SŠ – OK, KK 

 BSK Tech Day 

 

Okrem aktivít uvedených v tabuľke sme zorganizovali koncoročné výlety do rôznych častí 

Slovenska a tematické exkurzie. So žiakmi sme navštívili: 

 Hájovňa na Rovniach (expozícia diela Hájnikova žena a spisovateľa Mila Urbana) 

 Slovenský orloj v Starej Bystrici 

 Pamätná izba I. Kraska v Piešťanoch 

 Balneologické múzeum v Piešťanoch 

 Pamätná izba Jána Hollého, Dobrá Voda 



 Pamätná izba Juraja Fándlyho, Naháč 

 Trnava – historické centrum mesta 

 Nitriansky hrad 

 Mestská knižnica v Senci – projekt Čítanie je in! 

 Mestské múzeum Senec – aktuálne tematické výstavy 

 NP Malá Fatra –  NCH Jánošíkove diery vo Vrátnej doline 

 Múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej 

 Splav rieky Orava 

 Oravská lesná a Kysucká úvraťová lesná železnica 

 JAVYS Jaslovské Bohunice 

 Noc výskumníkov 

 Náučný chodník  Roháčské plesá 

 Viedeň – Prírodovedné múzeum, Technické múzeum, Schönbrunn, Schlosshof 

 Viedeň – ZOO, Vianočné trhy, zámok Belvedere 

 Kittsee – čokoládovňa 

 Haus des Meeres 

 Aurélium – zážitkové centrum vedy 

 Fyzikálne merania na FEI STU pre maturantov z fyziky 

 Fyzikálno – geografická exkurzia CERN Švajčiarsko 

 Mincovňa a múzeum NBS Kremnica – mincové kovy a ťažba kovov 

 SAV výpočtové stredisko – expozícia dejín výpočtovej techniky 

 Výstava mestskej organizácie  Slovenského zväzu drobnochovateľov v Senci 

 Koncoročné školské výlety: Železná studienka, Bojnice, Ekopark Čierna Voda, Ranč 
na Striebornom jazere v Galante 

 Bratislavský lesopark – Partizánska lúka 

 Krakow, Oswienčim, Wieliczka 

 Klin na Orave – socha Krista 

 Viedeň – FliP (ErsteFinancialLife Park) 

 Sereď – Múzeum holokaustu 

 MONDI SCP Ružomberok 

 Liptovské múzeum 
 

Výstavy v mestskej galérii Labyrint v Senci: 

 Výstava prác žiakov seneckých škôl „Maľované hudbou“   

 Výstava prác žiakov SZUŠ Madarászovej “A dali nám farby“  

 Výstava fotografií  amatérskych umelcov 

 Výstava prác žiakov ZUŠ Fándlyho 

Expozícia v mestskom múzeu: „Johann Nepomuk Humell“ - život a dielo skladateľa 

 

MsKS Senec: 

 Krajská prehliadka detských divadelných súborov „Stretnutie s malou Táliou“ 

 

Koncerty: 

 tanečný koncert SZUŠ Madarászovej – Charlieho továreň na čokoládu 

 

Besedy: 

 Sebapoznanie = teambuilding – so školským psychológom, rôzne triedy 

 Profesijná orientácia - so školským psychológom, 3.A a septima 

 Psychohygiena, ako sa učiť a zvládať stres – so školským psychológom, rôzne triedy 

 Pavol Vítek z CENACOLA – Pravda o drogách  

 beseda s verbistami v rámci Misií v Senci 

 s členkou hnutia FRIDAYS FOR FUTURE SLOVAKIA 



 Beseda s prof. Rajedra Shrikrishna Khairnar, dekanom School of Physical Sciences 
University Nanaded India na tému Physics Curriculum in India, ktorá sa uskutočnila 

v spolupráci s našou bývalou absolventkou RNDr. E. Vigľašovou PhD. 

 Beseda s bývalou študentkou L. Poórovou o možnostiach štúdia v zahraničí 

 Interstudy – štúdium v zahraničí v slovenskom a anglickom jazyku 
 

Divadelné predstavenia: 

 Ťapákovci  (Divadlo J. Palárika v Trnave) 

 Malý princ (Divadlo J. Palárika v Trnave) 

 Ujo Váňa, Zdravý nemocný(Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava v Bratislave) 

 The Online – anglicko-slovenská inscenácia v MsKS Senec 

 One Day in London – anglické vzdelávacie predstavenie v MsKS Senec 

 Pygmalion – Teatre Wustenrot v Bratislave (v ANJ)  

 divadelné predstavenie ZUŠ Fándlyho 
 

 

Školské filmové podujatia: 

  „Svet okolo nás“ – Kuba, filmový vzdelávací program 

 filmový dokument v rámci Slnečného festivalu – Cesta do školy 
 „Bohemian Rapsody“ v MsKS Senec 

Okrem týchto aktivít prispievame článkami o akciách školy do miestnych a regionálnych 

novín – SENČAN, SENECKO a do TV SENEC. Akcie školy propagujeme aj na sociálnych 

sieťach facebook a instagram. 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Názov súťaže Umiestnenie 

Olympiáda zo SJL SŠ  3. m.    

Hviezdoslavov Kubín 

ZŠ próza 

1.m. 

 

    

Hviezdoslavov Kubín 

SŠ próza 

1. m.  

 

3. m. 

 

   

Hviezdoslavov Kubín 

SŠ poézia 

2.m.     

Hodžov novinový 

článok 

  3. m.   

GEO olympiáda kat. E 1.m., 2.m. 

 

1. m. 

 

 

 

 

  

GEO olympiáda kat. B  1.m. 1.m. iGeo – 

medzinárodné kolo 

Geografickej 

olympiády 

bronzová 

medaila 

Medzníky druhej 

svetovej vojny 

 1. m. 4. m.   

Olympiáda v NEJ kat. 

1A 

1.m., 2.m.     

Olympiáda v NEJ kat. 

1B 

1.m., 2.m.     

Olympiáda v NEJ kat. 

2A 

1.m., 2.m.     

Olympiáda v NEJ kat. 

2B 

2.m., 3.m.     

Olympiáda v ANJ 2×1.m.     

Shakespeare Memorial   2×1.m.   

Biol. olympiáda kat. D 2.m.     

Biol. olympiáda kat. C 1.m.     



Chem. olympiáda kat. D 2.m.     

Chem. olympiáda kat. B  1.m.    

Fyz. olympiáda kat. F 1.m.     

Turnaj mladých fyzikov  Zvláštna 

cena 

a postup 

do 

celosl. 

kola 

   

Pytagoriáda P6 3. m.     

Pytagoriáda P7 1.m., 2.m.      

Pytagoriáda P8 3. m.     

MO Z6 1. m.     

MO Z8 1. m.     

MO Z9 1. m.     

KLOKAN   1.-7. m.   

Finančná olymp.   Postup do 2. 

Kola 

  

PIKOMAT korešp. 

Kateg. Prima 

  1.m.   

PIKOMAT korešp. 

Kateg. Kvarta 

  1.m.   

iBobor  kateg. Benjamín   1.-508.m.   

iBobor  kateg. Kadet   1.-527.m.   

iBobor  kateg. Junior   1.-102.m.   

First Lego League 

(robotická súťaž) 

3. m. 
(1.m. 

v kategórii 

tímová 

spolupráca, 

2.m. 

v kategórii 

výskumný 

projekt) 

    

    Follower Easy 

(robotická súťaž) 

3.m, 4.m. 

Družstvá 1. pomoci 

SČK 

 1.m.    

Biblická olympiáda 3.m.     

Maľované hudbou 2.m.     

Cezpoľný beh SŠ 

chlapci 

2.m.     

Cezpoľný beh SŠ 

dievčatá 

2.m.     

Cezpoľný beh ZŠ 

a OSG chlapci 

2.m.     

Cezpoľný beh ZŠ 

a OSG dievčatá 

1.m.     

XXVIV. ročník Behu 

zdravia 

3x1.m.     

Obvodné kolo v stolnom 

tenise žiakov  ZŠ a OSG 

chlapci 

3.m.     

Obvodné kolo v stolnom 

tenise žiakov  ZŠ a OSG 

dievčatá 

3.m.     

Obvodné kolo 

v basketbale žiakov ZŠ 

a OSG chlapci 

2.m.     

Obvodné kolo vo 

florbale žiakov ZŠ 

3. m.     



a OSG chlapci 

Obvodné kolo 

v basketbale žiakov SŠ  

chlapci 

O Pohár predsedu BSK 

1. m. 3. m.    

Obvodné kolo 

v basketbale žiakov SŠ 

dievčatá O Pohár 

predsedu BSK 

 1. m.     

Florbalový turnaj 

O Pohár predsedu BSK 

dievčatá 

3. m.     

Florbalový turnaj 

O Pohár predsedu BSK 

Chlapci 

2. m.     

Obvodné kolo v stolnom 

tenise žiakov  SŠ 

Chlapci 

1.m. 2.m.    

Obvodné kolo v stolnom 

tenise žiakov  SŠ 

Dievčatá 

2. m.     

Turnaj  vo futsale 

žiakov SŠ  O Pohár 

predsedu BSK  chlapci 

1. m.     

Obvodné kolo vo 

volejbale  žiačok ZŠ 

a OSG  

2. m.     

Obvodné kolo vo 

volejbale  žiačok SŠ 

1. m.     

Obvodné kolo vo 

volejbale  žiakov SŠ 

4. m.     

Turnaj  vo veľkom 

futbale žiakov  SŠ  

O Pohár predsedu BSK 

– chlapci 

2. m.  

 

    

Školská basketbalová 

liga - Pezinok 

3. m.     

XXXIV. ročník 

„Seneckej latky“ žiakov 

seneckých škôl 

 

2.m, 

2x3.m. 

    

XVI. ročník Seneckej 

olympiády, volejbal 

diev. 

2.m.     

XVI. ročník Seneckej 

olympiády, basketbal 

chl. 

1.m.     

XVI. ročník Seneckej 

olympiády, vybíjaná, 

diev. 

2.m.     

XVI. ročník Seneckej 

olympiády, florbal chl. 

3.m.     

XVI. ročník Seneckej 

olympiády, atletika 

4x1.m.     

XVI. ročník Seneckej 

olympiády, plávanie 

5x1.m.     

 

 

 

 



Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Záložka do knihy spája 

školy 

Október 2017 každoročne v októbri Záložky do knihy 

Vráťme knihy do škôl December 2017  Každoročne dec. – 

mar. 

Zvýšenie čitateľ. 

gramotnosti 

DofE Október 2017 trvá Udelenie bronzových 

ocenení 15 študentom. 

Zelená škola 1.9.2017 trvá Druhá úroveň 

Škola škole 1.4.2019 31.7.2019 Rollup a brožúra, 

prezentácie oboch škôl 

na spoločnej vyuč. 

hodine 

Otvorená škola oblasť 

športu 1. fáza 

19.10.2018 12.12.2018 Exteriérové fitnes prvky 

v športovom areáli 

Otvorená škola oblasť 

športu 2. fáza 

19.10.2018 31.7.2019 Dresy 

Otvorená škola – 

otvorené ihriská 

1.4.2019 31.10.2019 Otvorenosť areálu 

v mimovyučovacom 

čase pre verejnosť 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 

Dňa 20.11.2018 bola vykonaná inšpekcia ŠIC Bratislava, predmetom ktorej bola kontrola 

počtu žiakov prijatých do 1. ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom vo 

vzťahu k počtu žiakov, ktorých bolo možné prijať na základe rozhodnutia OÚ v sídle kraja 

pre školský rok 2018/2019. Výsledkom bolo prijať konkrétne opatrenia vedením školy na 

odstránenie zistených nedostatkov: 

1) Do 1. ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom prijímať žiakov 

prestupom z inej školy len v zmysle § 35, ods. 6 zák. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. 

len vo výnimočných prípadoch. 

2) Správu o splnení prijatého opatrenia 1) po prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020 

predložiť ŠIC Bratislava do 30.9.2019. 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 

Škola má optimálne priestorové podmienky: 

12 kmeňových učební, 4 učebne cudzích jazykov, chemické laboratórium, biologické 

laboratórium, odborné učebne fyziky, biológie, 2 učebne informatiky, 2 multimediálne 

učebne a učebňu pre kolaboratívne interaktívne vyučovanie. Laboratóriá a odborná učebňa 

fyziky sú vybavené meracím systémom VERNIER. Robotická učebňa pre krúžok robotiky 

je vybavená súpravami Lego Mindstorms. Žiacka knižnica je vybavenú knižničným 

systémom Proflib, priestory knižnice sú však nevyhovujúce. 

Pre účely telesnej výchovy slúžia 2 telocvične, minifutbalové ihrisko s umelým trávnikom 

a osvetlením,  hádzanárske ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením, na ktorom sú priečne 2 

basketbalové ihriská, sektor pre vrh guľou a 200 m trojdráhový tartanový bežecký ovál. Pre 

výchovné predmety a voľnočasové aktivity slúži klubovňa v podkroví s rozlohou 180 m2. 

V škole je inštalovaný elektronický dochádzkový a stravovací systém,  wifi sieť a optický 

internet zo SANETu.  Žiaci majú k dispozícii kopírovací stroj. Škola prevádzkuje školskú 

kuchyňu a jedáleň, platba za obedy je možná internetbankingom a výdaj obedov je 

realizovaný čipovou kartou. Kuchyňa spolu s telocvičňami slúži aj pre Spojenú školu 

s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá sídli v budove. Pre zlepšenie vybavenosti učební 

a laboratórií sme mali vypracované  viaceré projekty za účelom získania finančných 



prostriedkov. Využívame vybavenie laboratórií získané v projekte OPV „Učíme moderne, 

učíme (sa) radi“ zameraného  na  modernizáciu vyučovania prírodovedných predmetov. 

Z prostriedkov BSK bola uskutočnená sanácia omietky v priestoroch kuchyne a jedálne, 

namontovaná vzduchotechnika v kuchyni, odvetranie šatní a sociálneho zariadenia 

a skladových priestorov v trakte kuchyne, zatemňovacie rolety strešných okien 

v podkrovných učebniach jazykov a v školskej knižnici, výlez na strechu a uskutočnila sa 

tiež nová povrchová úprava stĺpov pred vstupom do budovy školy. V celej budove boli 

vymenené radiátory, rekonštruované bleskozvody na elokovanej telocvični. V školskom roku 

2018/2019 boli zrekonštruované sprchy pri telocvični v budove školy a vymenené 

prechodové protipožiarne dvere na chodbách. 

Nezastupiteľnú úlohu pri modernizácii vyučovania má aj Rodičovské združenie pri GAB 

a sponzori, ktorí prispievajú finančne aj materiálne na rozvoj školy. 
 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok je uvedená ako príloha správy. 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
Úlohy školy pre šk. rok 2018/2019 

1. Venovať systematickú pozornosť kvalite vyučovania slovenského jazyka a literatúry 

ako dôležitému nástroju výchovy k slovenskému národnému povedomiu a štátnosti, 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť a dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov. 

2. V oblasti výuky CJ organizovať mimo-vyučovacie aktivity pre žiakov za účelom 

rozvoja ich jazykových kompetencií. 

3. Zorganizovať a uskutočniť poznávaciu exkurziu do CERN – u. 

4. Pokračovať v zapájaní žiakov do vzdelávacieho programu DofE. 

5. Motivovať žiakov k vysokoškolskému štúdiu technického a IT zamerania: 

a. posilnením vyučovania finančnej gramotnosti – exkurzie, krúžky, nepovinný 

predmet 

b. rozvojom programátorských zručností v jazyku PYTHON 

c. robotickým krúžkom 

Plnenie cieľov: 

Ad1) 

V rámci PK SJL sme sa aj tento školský rok zameriavali na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Zapájali sme žiakov do jazykových a literárnych súťaží. Išlo predovšetkým o olympiádu zo 

SJL s výbornými výsledkami na okresnej i krajskej úrovni – 3. miesto KK). 

V tomto šk. roku stúpol záujem o umelecký prednes. Naši žiaci sa zapojili do 

celoslovenských súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko. Úspechy sme dosiahli v 

okresných – 1. miesto OK próza, 2. miesto OK (poézia), 3. miesto KK (próza). 

Projekty: 

Záujem o čítanie kníh sme aj v tomto šk. roku podporili aktívnou účasťou v projekte Vráťme 

knihy do škôl. 

Tvorivému písaniu sa venovali žiaci v celoslovenskej súťaži Hodžov novinový článok, kde 

Veronika Horváthová (kvinta) získala 3. miesto v zlatom pásme. 

V spolupráci s Mestskou knižnicou v Senci sme absolvovali prednášku v rámci projektu 

Čítanie je in! Aj tento rok sme sa zapojili do Noci literatúry. 

V rámci projektu Škola škole sme vstúpili do spolupráce so Spojenou školou s vyučovacím 

jazykom maďarským v Senci. Predmetom spolupráce bolo predstavenie osobností, ktoré sú 

súčasťou názvu oboch škôl. V našom prípade išlo o A. Bernoláka, Spojená škola nám 

predstavila Alberta Molnára Szenciho. Projekt sa realizoval v niekoľkých etapách: 



1. Vzájomné stretnutie študentov obidvoch škôl v priestoroch klubovne nášho gymnázia 

(15. 5. 2019) – študenti kvinty si pripravili prezentáciu o A. Bernolákovi, študenti 

Spojenej školy zasa informovali našich študentov o živote a tvorbe A. Molnára 

Szenciho. 

2. V rámci projektu sa triedy I.A a kvinta zúčastnili tematickej exkurzie Po stopách 

bernolákovcov, kde získali podklady pre spracovanie témy o bernolákovcoch. 

3. Výstupom projektu bolo spoločné vytvorenie informačnej brožúry a informačného 

roll-upu o A. Bernolákovi. 

Tento projekt posilnil vzťahy so susednou školou a zároveň otvoril možnosti ďalšej 

spolupráce. 

Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali súťaž v slovnej hre Scrabble, do ktorej sa 

zapojili žiaci seneckých základných škôl. 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 

V šk. r. 2018/2019 sme sa zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do 

knihy spája školy. Projekt sa realizoval v septembri 2018, do konca októbra si partnerské 

školy vymenili záložky. Naším partnerom bolo české Gymnázium na Ul. Svatopluka Čecha 

683 v Kojetíne. Žiaci tvorili záložky na tému „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy 

nepoznajú hranice“. Do projektu sa zapojili žiaci prímy a sekundy, ktorí na hodinách SJL, 

VYV vyrábali záložky. Vedúce projektu z oboch partnerských škôl sa skontaktovali 

prostredníctvom elektronickej pošty a dohodli sa na spôsobe práce, upresnili počty 

zapojených žiakov a vymenených záložiek. Koncom októbra sme najvydarenejšie záložky 

poslali partnerskej škole. Záložky, ktoré vyrobili deti z partnerskej školy, si rozdelili žiaci 

prímy a sekundy. 

V tomto školskom roku vyšli 2 čísla študentského časopisu Gymkáč. 

Ad2) 

Veľkým prínosom pre žiakov sú každoročne divadelné a filmové predstavenia, ktoré pre nich 

nie sú len kontaktom s jazykom, ale aj s kultúrou a reáliami anglicky a nemecky hovoriacich 

krajín. Aktívne sme sa zapojili do osláv Dňa jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na 

dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a podporovať rozvoj viacjazyčnosti a kultúrnej 

rozmanitosti. Hlavnou súčasťou boli interaktívne nástenky a v rámci tzv. Čaju o piatej rôzne 

aktivity a súťaže doprevádzané hudbou. 

Aktívne sme sa zúčastnili Jazykohrania, akcie ktorú už po tretíkrát zorganizovala senecká 

jazyková škola Andantino. 

Naši študenti sa každoročne zúčastňujú súťaže Shakespeare Memorial – celoslovenská súťaž 

v recitácii prózy a poézie v anglickom jazyku, autorov z anglicky hovoriacich krajín a 

vlastnej tvorby v anglickom jazyku. 

Sekcia nemeckého jazyka organizuje Cinema Nacht s prípravou študentského filmu v 

nemeckom jazyku a podporovala žiakov zapojených do programu DofE v plnení ich 

osobných cieľov spojených so štúdiom cudzích jazykov. 

Ad3) 

Exkurzie do CERNu sa zúčastnilo 40 žiakov z tried kvarta až oktáva, I.A až IV. A. Žiaci mali 

možnosť navštíviť vedecké interaktívne fyzikálne múzeum Technorama vo Winterthure, kde 

skúšali interaktívne exponáty, absolvovali návštevu CERNu s odborným výkladom 

a návštevou detektora ATLAS, absolvovali prehliadku Paláca národov OSN a mesta Ženeva, 

Mesta Bern a návštevu Einsteinovho múzea v Berne. Exkurzia bola prepojením poznatkov 

fyziky, geografie, občianskej náuky a bola pre žiakov mimoriadnym prínosom. 

Ad4) 

Do programu DofE bolo zapojených 20 študentova program absolvovalo a ukončili 18 z nich 

na bronzovej úrovni. Jedna študentka začala plniť ciele zlatej úrovne. 

Študenti si rozvíjali osobnosť rozličnými spôsobmi a vyberali si ciele v oblasti talentu ako 

napr. učenie sa cudzích jazykov, pletenie, kuchárstvo. V športových cieľoch dominovalo 

plávanie a posilňovanie. Študenti so záujmom plnili aj ciele v dobrovoľníckej činnosti, napr. 



vypomáhaním v neziskových organizáciách. Úspešne absolvovali aj zážitkové cvičné a 

kvalifikačné expedície v Malých Karpatoch. 

Ad5) 

- posilnením vyučovania finančnej gramotnosti – exkurzie, krúžky, nepovinný predmet: 

 krúžok finančnej gramotnosti, 5 študentov získalo certifikát programu Viac ako 
peniaze ( JA Slovensko, n. o.) 

 interaktívna exkurzia do FLIP Viedeň 

 Exkurzia Kremnica - mincovňa, múzeum mincí a medailí 

 predseminár z informatiky 
- rozvojom programátorských zručností v jazyku PYTHON: 

 na hodinách informatiky vyučujeme od kvarty v rámci programovania nový 
programovací jazyk PYTHON 

- exkurziami a besedami súvisiacimi s vyučovaním informatiky: 

 SAV Bratislava – stála expozícia dejín výpočtovej techniky, superpočítač AUREL 

- robotickým krúžkom a súťaže, ktorých sa členovia krúžku zúčastnili 

 bežali 2 krúžky, zapájali sme sa do súťaží Follower Easy a First Lego League. 
 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení 

 
SWOT analýza školy: 

Silné stránky: 

 kvalifikovanosť pedagogického zboru 

 odborná úroveň vyučovania 

 ochota pedagógov ďalej sa vzdelávať 

 zapájanie sa pedagógov do projektových výziev 

 dlhodobo výborné výsledky v EČ MS v cudzích jazykoch a SJL 

 dlhodobo výborné výsledky v predmetových olympiádach z ANJ, NEJ, CHE, BIO, 
MAT, TECH, OLP 

 dlhodobo vysoká úspešnosť prijatia absolventov na VŠ štúdium (> 96%) 

 stabilný záujem o štúdium na škole 

 optimálne priestorové podmienky 

 zriadená multimediálna učebňa 

 zriadená učebňa kontinuálneho vzdelávania 

 vybavenie laboratórií novým laboratórnym nábytkom 

 kmeňové učebne vybavené didaktickou technikou 

 dobre vybavená žiacka knižnica 

 dobrá spolupráca s  

- Rodičovským združením pri GAB Senec 

- vedením mesta 
- regionálnymi printovými médiami  

- Mestskou knižnicou v Senci 

- Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie v Senci 

- Mestským kultúrnym strediskom 

-  Mestským múzeom 

 dobrá spolupráca so spoločenskými organizáciami (MO Matice slovenskej, Spolok 

seneckých podnikateľov, ...) 

Slabé stránky: 

 zastaralý školský nábytok v triedach – lavice, stoličky, tabule 

 chýbajúce ozvučenie interiéru školy 

 chýbajúce učebne cudzích jazykov, zbierky úloh 



Príležitosti: 

 zapojenosť do e-testovania NUCEMu 

 medzinárodná spolupráca v Programe celoživotného vzdelávania Erasmus+ 

 medzinárodná spolupráca v programe E-Twinning 

 tvorba projektov vo vyhlasovaných grantoch: Otvorená škola oblasť športu, Nadácia 
Pontis, ... 

 čerpanie dotácií mesta Senec 

 Príprava študentov na skúšky ECDL 

 členstvo v ACES 

 členstvo v SANETe  

 WiFi pripojenie na internet v celej budove 

 kabinet učiteľov vybavený VT –  7 ks PC s pripojením na internet 

 existencia školskej klubovne 

 Školský športový klub GAB Senec, o. z. 

 zapájanie sa  rodičov do života školy – práca v ŠŠK, organizácia plesu, 
zamestnanecký sponzoring, sponzorovanie tlače školského časopisu, ... 

 využívanie vzdelávacích poukazov na mimoškolskú činnosť podľa záujmu študentov 

 využívanie kultúrnych poukazov na filmové a divadelné predstavenia, výchovné 
koncerty   

 vydávanie školského časopisu Gymkáč 

 možnosti štúdia študentov v zahraničí 

Riziká:  

 nedostatočné investičné prostriedky 

 silnejúci vplyv negatívnych patogénnych javov na mládež 

 dobrá dostupnosť iných stredných škôl v regióne, keď ponuka zo strany stredných 
škôl prevyšuje dopyt  

 obmedzené možnosti čerpania finančných prostriedkov z ESF v regióne BSK 

 zníženie hodinových dotácií v cudzích jazykoch v ŠVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 

 
Umiestnenie žiakov Gymnázia Antona Bernoláka 

na vysokých školách v školskom roku 2019/2020 

 

Vysoká škola IV.A + oktáva  

(40 prijatých 

žiakov) 
UNIVERZITA   KOMENSKÉHO   V  BRATISLAVE  13 

Filozofická fakulta 3 

Fakulta manažmentu 1 

Lekárska fakulta 2 

Pedagogická fakulta 2 

Právnická fakulta 3 

FTVŠ 1 

Prírodovedecká fakulta 1 
TRNAVSKÁ  UNIVERZITA 3 

Pedagogická fakulta 1 

Právnická fakulta 1 

Filozofická fakulta 1 

EKONOMICKÁ   UNIVERZITA  V  BRATISLAVE 6 

Fakulta podnikového manažmentu 3 

Fakulta aplikovaných jazykov 1 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 11 

FIIT 3 

FCHPT 3 

Stavebná fakulta 3 

FEI 1 

Fakulta architektúry 1 

POLICAJNÁ AKADÉMIA V BRATISLAVE 2 
KARLOVA UNIVERZITA V PRAHE 1 

Prírodovedecká univerzita 1 
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAHE 1 

MASARYKOVA   UNIVERZITA   V   BRNE 3 

VUT  BRNO 5 

Fakulta informačných technológií 4 

Fakulta elektrotechnických a komunikačných technológií 1 

VETERINÁRNA FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA V BRNE 1 

AALBORG UNIVERSITET ESBJERG V DÁNSKU 1 

SPOLU 47  

 
Štatistické vyhodnotenie úspešnosti prijatia študentov: 

V triede IV.A maturovalo v školskom roku 2018/ 2019  23 študentov. Všetci žiaci sa hlásili 

na VŠ.  Prijatí boli tiež všetci študenti, čo je 100% úspešnosť. 

V triede Oktáva maturovalo 24 študentov / 1 žiak v zahraničí/. Všetci sa hlásili na vysokú 

školu a všetci boli prijatí, čo je 100% úspešnosť. 

Spolu maturovalo  v školskom roku 2018/2019  47 študentov. Všetci boli prijatí na vysoké 

školy , čo je 100% úspešnosť. 



Na základe merania NÚCEMu za obdobie 2015 – 2019, t.j. na základe výsledkov v testoch 

EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov v štvorročnej forme štúdia ich výsledkov 

v T9 zo SJL v r. 2015, sa pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete SJL našej školy 

nachádza v kategórii nad úroveň očakávania. 

Ďalšie informácie o škole: 
 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Počas výchovno-vzdelávacieho procesu aj mimoškolskej činnosti sa škola snaží vytvárať 

vhodné podmienky vo všetkých priestoroch. Pri tvorbe rozvrhu sa zohľadňovali 

psychohygienické podmienky. Objekt školy je riadne označený zákazom fajčenia. Na 

začiatku školského roka boli žiaci oboznámení s vnútorným poriadkom školy a oboznámení 

o BOZ pri práci. Žiaci majú vytvorený v rozvrhu priestor na obedňajšiu prestávku, stravujú 

sa v školskej jedálni, k dispozícii majú automat s bagetami, nápojmi a sladkosťami. Pri 

obidvoch telocvičniach majú žiaci k dispozícii sprchy a sociálne zariadenia. 

 

Voľnočasové aktivity školy 

Po skončení vyučovania žiaci navštevovali ZUŠ v Senci, súkromné jazykové školy, športové 

tréningy, ale tiež krúžky, ktoré sme im v rámci uplatnenia vzdelávacích poukazov poskytli. 

188 žiakov uplatnilo svoje vzdelávacie poukazy na našej škole. Žiaci na krúžkoch rozvíjali 

svoju tvorivosť, talent a rozvíjali tiež svoje nadanie. Na niektorých krúžkov sa pripravovali 

na rôzne súťaže a olympiády, čo sa odzrkadlilo na dosiahnutých výsledkoch a úspechoch. 

 

 Názov krúžku Vedúci 

1. Dejepisný krúžok Maľa 

2. Krúžok latinčiny Frčová 

3. Robotika pre pokročilých  Kobolková 

4. Robotika pre začiatočníkov Ivanová 

5. Geocaching Drobná 

6. Fyzikálny krúžok Macková 

7. Debatný klub Macková 

8. Florbal, stolný tenis Šimulčík 

9. Krúžok finančnej gramotnosti Balúchová 

10. Praktická psychológia Lesay 

11. Chemicko-fyzikálny krúžok Synaková 

12. Matematický krúžok Balúchová 

13. Krúžok anglického jazyka  Knutová 

14. Seminár z informatiky (septima) Balúchová 

 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

 

Finančné prostriedky získané od rodičov sa využívajú na skvalitnenie vyučovacieho procesu, 

nákup pomôcok, kníh, preplácanie cestovného žiakom na súťaže, odmeny na konci školského 

roka a tiež na modernizáciu učební. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

Vzťahy školy s rodičmi sú dobré, škola spolupracovala s rodičmi pri riešení výchovných aj 

vzdelávacích problémov. Rodičov sme pravidelne informovali o výchovno-vyučovacích 

výsledkov detí prostredníctvom Edu Page, mailom alebo osobne. Škola úzko spolupracovala 

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Senci, ktoré nám poskytuje služby 

psychológa, aby sme mohli realizovať prednášky na témy týkajúce sa problémov s učením, 

vzájomnej komunikácie, profi orientácie a iné.  

 

 

 



 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2018/2019 
 

 

 

Prehľad dochádzky, obdobie: celý šk. rok 2018/2019 
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I. A 22 9 13 2821 128,23 2818 128,09 3 0,14 

II. A 19 9 10 3399 178,89 3399 178,89 0 0,00 

III. A 23 10 13 3801 165,26 3700 160,87 101 4,39 

IV. A 23 11 12 2746 119,39 2739 119,09 7 0,30 

príma 31 15 16 2744 88,52 2744 88,52 0 0,00 

sekunda 29 16 13 2578 88,90 2578 88,90 0 0,00 

tercia 29 11 18 2735 94,31 2735 94,31 0 0,00 

kvarta 30 16 14 3388 112,93 3386 112,87 2 0,07 

kvinta 25 16 9 2747 109,88 2724 108,96 23 0,92 

sexta 22 12 10 3252 147,82 3236 147,09 16 0,73 

septima 22 11 11 2304 104,73 2297 104,41 7 0,32 

oktáva 25 16 9 3218 128,72 3191 127,64 27 1,08 

12 300 152 148 35733 119,11 35547 118,49 186 0,62 

 

 

 

 

Trieda príma sekunda tercia kvarta kvinta sexta septima oktáva I. A II. A III. A IV. A 12 

Počet žiakov 31 29 29 30 25 22 22 25 22  19 23 23 300 

Počet chlapcov 15 16 11 16 16 12 11 16 9 9 10 11 152 

Počet dievčat 16 13 18 14 9 10 11 9 13 10 13 12 148 

Prospeli  spolu  31 29 29 30 25 22 22 23 22 19 23 23 298 

s vyznamenaním 31 29 26 27 12 11 14 6 9 6 12 7 190 

veľmi dobre  0 0 3 3 10 9 6 11 8 4 7 10 71 

prospeli 0 0 0 0 3 2 2 6 5 9 4 6 37 

neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Vymeškané hodiny 
spolu  2744 2578 2735 3388 2747 3252 2304 

 
3218 2821 3399 3801 2746 35733 

priemer na žiaka 88,52 88,90 94,31 112,93 109,88 147,82 104,73 128,72 128,23 178,89 165,26 119,39 119,11 

Neospravedlnené  
hodiny  spolu 0 0 0 2 23 16 7 

 
27 3 0 101 7 186 

so zníženým 2. 

stupňom správania 0 0 0 0 1 0 0 
 
0 0 0 1 0 2 

so zníženým 3. 

stupňom správania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Priemerný 
prospech 1,03 1,05 1,15 1,14 1,53 1,49 1,43 

 
1,47 1,75 1,86 1,64 1,78 1,47 



Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 
PaedDr. Zuzana Synaková – riaditeľka školy 

Mgr. Tatiana Vietorisová – zástupkyňa riaditeľky školy 

Alžbeta Gaálová – ekonómka školy 

 

 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 

3. Koncepcie školy na roky 2014 - 2019 

4. Plánu práce školy Gymnázia Antona Bernoláka na školský rok 2018/2019 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

7. Rozpočtu školy na školský rok 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Správa o hospodárení 
 

 

 



 
Prerokované v pedagogickej rade dňa: 22.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

Rada školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci odporúča Bratislavskému 

samosprávnemu kraju schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2018/2019. 

 

Prerokované dňa: 22.10.2019 

 

 

 

……………………….………………………… 

meno a priezvisko – predseda RŠ 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Gymnázia Antona Bernoláka v Senci 

schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2018/2019. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        
                                                                                                               predseda 


