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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 

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 priebehu školského roka, marci 2020, skončilo funkčné 

obdobie rady školy a vo februári a v marci 2020 prebehli riadne voľby členov  za jednotlivé 

stavy do novej rady školy. Ustanovujúca schôdza novej rady školy sa konala z 

dôvodu koronakrízy až 28.5. 2020.   

Členovia rady školy do konca funkčného obdobia:  

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 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 2019/2020 stretla na troch zasadnutiach.  

Termíny zasadnutí: 22.10.2019, 28.1.2020 a ustanovujúca schôdza novej rady školy 

28.5.2020. RŠ bola zriadená 29.6.2020. 

Predmet rokovaní:  

 Materiálno  - technické problémy a investičné potreby školy  

 Krúžková a projektová činnosť na škole  

 Vyhodnotenie prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium  

 Schvaľovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy za školský rok 2018/2019  

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

rok 2020  

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


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

2020  

 Kritériá prijímacích pohovorov v obidvoch formách štúdia na školský rok 2020/2021  

 Voľba predsedu a podpredsedu novovzniknutej rady školy   

   

Členovia rady školy od nového funkčného obdobia:  

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

1  Mgr. Lucia Nemečková  predseda  pedagogických zamestnancov  

2  Ing. Mgr. Radka Bírová  podpredseda  zriaďovateľa  

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. Gabriela Rebrošová  člen  zriaďovateľa  

8  Ing.Monika Pajpachová, PhD.  člen  rodičov  

9  Ing. Jozef Koiš  člen  rodičov  

10  Gustav Schmiedl  člen  rodičov  

11  Tomáš Sárkány  člen  študentov  

   

Na ustanovujúcom zasadnutí 28.5.2020 bola Mgr. Lucia Nemečková zvolená za 

predsedníčku rady školy a Ing. Mgr. Radka Bírová za podpredsedníčku rady školy.  

   

Rada školy sa vyjadrovala v školskom roku 2019/2020 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 2019/2020. Predmetové 

komisie na svojich zasadnutiach riešili aktuálne problémy svojich predmetov, kontrolovali 

plnenie plánov, zostavili plán exkurzií a aktivít, ktoré usporiadali. Vzhľadom na prerušenie 
školského vyučovania v školách vypracovali jednotlivé PK stav plnenia časovo-tematických 

plánov a vo svojich záverečných správach  uviedli opatrenia, akým spôsobom a do kedy bude 

potrebné neprebraté učivo so žiakmi prebrať. Počas prerušeného vyučovania sa členovia PK 

snažili o individuálny prístup a upravili hodnotenie a klasifikáciu v predmete v súlade 

s metodickým pokynom a usmernením MŠVVaŠ SR. Členovia PK slovenského jazyka 

a literatúry a PK matematika a práca s informáciami pripravili úlohy na prijímacie skúšky do 

osemročnej formy štúdia. Všetky PK zostavili a schválili aktuálne zadania na ÚFIČ MS, 

ktorá sa však uskutočnila administratívne.  

 

 

 

 



Počet žiakov školy za školský rok 2019/2020 

 
Gymnázium 4 – ročné   

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho 

integrovaných 

 

1. 
1 30 0 1 30 0 

 

2. 
1 21 0 1 22 0 

 

3. 
1 19 0 1 20 0 

 

4. 
1 23 0 1 23 0 

 

Spolu 
4 93 0 4 95 0 

 
Gymnázium 8 – ročné 

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho 

integrovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho 

integrovaných 

 

1. 
1 24 0 1 24 0 

 

2. 
1 31 0 1 31 0 

 

3. 
1 29 0 1 29 0 

 

4. 
1 28 0 1 28 0 

 

5. 
1 28 0 1 28 0 

 

6. 
1 24 0 1 25 0 

 

7. 
1 22 0 1 22 0 

 

8. 
1 22 0 1 22 0 

 

Spolu 
8 208 0 8 209 0 

 

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

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

V školskom roku 2019/2020 sa prijímacie skúšky do prvého ročníka štvorročnej formy štúdia 

z dôvodu pandémie spôsobenej novým koronavírusom nekonali. Poradie prihlásených 

uchádzačov bolo urobené na základe kritérií, ktoré boli vypracované v súlade s usmernením, 

MŠVVaŠ SR a odsúhlasené pedagogickou radou. Prijímacie skúšky do prvého ročníka 

osemročnej formy štúdia sa konali prezenčne za prísnych hygienických opatrení. 

 

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 110 105 105 25 0 

I.A 96 0 96 30 30 

 

 



 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 

Ročník 
Počet prijatých 

žiakov 
Z ktorej školy 

1. 1 Súkromná OA PROFI-KAMO, Dudvážska, Bratislava 

2. 1 Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 
3. 1 Gymnázium, Bilikova Bratislava 
4. 0  
Sekunda 0  
Tercia 0  
Kvarta 0  
Kvinta 2 Gymnázium F. G. Lorcu BA, Gymnázium, Bilikova BA 
Sexta 1 Súkromné gymnázium Mercury Bratislava 
Septima 0  
Oktáva 0  

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
Koncoročná klasifikácia 
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I. A 30 28 2 0 0 0 0 1,23 

II. A 22 6 13 3 0 0 0 1,56 

III. A 20 7 7 6 0 0 0 1,81 

IV. A 23 11 7 5 0 0 0 1,69 

príma 24 24 0 0 0 0 0 1,01 

sekunda 31 31 0 0 0 0 0 1,04 

tercia 29 29 0 0 0 0 0 1,04 

kvarta 28 25 3 0 0 0 0 1,10 

kvinta 28 26 2 0 0 0 0 1,14 

sexta 25 15 9 1 0 0 0 1,31 

septima 22 12 8 1 0 1 0 1,43 

oktáva 22 18 4 0 0 0 0 1,21 

12 304 232 55 16 0 1 0 1,21 

 

 

Maturitné skúšky 2019/2020 

 

 4. A oktáva 

Počet žiakov prihlásených na MS 23 22 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 2 1 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 23 22 

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 z maturitnej skúšky 1,76 1,30 

Percento úspešnosti 100 % 100% 

 

 



 

Externá časť maturitnej skúšky 2019/2020 

 

EČMS a PFIČ sa v školskom roku 2019/2020 nekonala. 

 

 

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 

45 - - - - 

Anglický jazyk 45 - - - - 

Matematika 12 - - - - 

 

Maturitná skúška vykonaná administratívne 2019/2020 

 

Ústne maturitné skúšky v školskom roku neprebehli, MS bola vykonaná administratívne. 

Ústnu MS vykonali len študenti, ktorí si zvolili piaty maturitný predmet nemecký jazyk 

a chceli mať MS vykonanú. V takom prípade nebolo možné známku vypočítať 

administratívne, ale museli vykonať ÚMS prezenčne.  

 

      PFEČ PFIČ Administratívna skúška 

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

ANJ B2 45 21 24     25 12 6 2   1,67 45 

BIO  19 10 9     16 3    1,16 19 

DEJ  8 2 6     8     1,00 8 

FYZ   3 1 2       1 2 
 

    1,67 3 

GEG   26 11 15       22 3 1     1,19 26 

CHE  10 5 5     4 6    1,60 10 

INF  2 2 0     1 1    1,50 2 

MAT  6 4 2     3 2 1   1,67 6 

NEJ B1 2 1 1     1 1  
 

    1,50 2 

NEJ B2 1 0 1     1     1,00 1 

OBN   13 6 7     5 6 1 1   1,85 13 

SJL   45 21 24     15 26 3 1   1,78 45 

priemer                           1,54   

 

Ústna dobrovoľná maturitná skúška vykonaná prezenčne 2019/2020 

 

      PFEČ PFIČ ÚFIČ skúška 

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

NEJ B1 3 3 0     3 
   

  1,00 3 

priemer                           1,00   

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020 
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 24 

Z toho:  

- kvalifikovaní 24 

- nekvalifikovaní 0 

- 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 

37 

 

Z toho pedagogických 

24 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

Mgr. Monika Áčová SJL - NBV 

Mgr. Alena Balúchová MAT - INF 

Mgr. Silvia Drobná ANJ - MAT 

Mgr. Alžbeta Durayová SJL - NEJ 

Mgr. Agnesa Frčová LTC – ETV – SJL 

Mgr. Veronika Hajzoková NEJ – DEJ 

Mgr. Angelika Horváthová GEO - DEJ 

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. Lucia Nemečková NEJ – OBN 

Mgr. Petra Psotová CHE - BIO 

RNDr. Jozef Radzo MAT – FYZ 

Mgr. Daniel Rehák ETV – TSV 

PhDr. Alexandra Ružanská FRJ – SJL 

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 2019/2020 

 

V školskom roku 2019/2020 bola odbornosť vyučovania 98%. Neodborne vyučované boli 

predmety matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, výtvarná výchova. Z celkového 

počtu hodín 482, bolo neodborne učených 24 hodín. 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2019/2020 

 
Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

adaptačné 1 1 0 0 

funkčné 2 0 2 0 

inovačné 1 1 0 0 

aktualizačné 24 24 0 0 

 

Okrem uvedeného sa učitelia zúčastňovali rôznych vzdelávaní, seminárov a konferencií, 

napr. Šoltésove dni, Train the Trainer (AmCham), Oprava maturitných slohových prác, 

Spielerisch lernen – seminár pre učiteľov nemeckého jazyka, DofE – školenie školiteľov a 

hodnotiteľov dobrodružných expedíci a školenie vedúcich, Vanovičove dni, Učíme online – 

tipy, triky, zásady-webinár (Babylon Education), Refresh - školenie pre koordinátorov 

žiackych školských rád, webináre firmy Microsoft k online vyučovaniu, Elektronické 

vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi , 

Školenie - Zákon o sťažnostiach,  

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila  

Imatrikulácia  Filmárska súťaž MEDart  

Deň otvorených dverí pre žiakov 9. roč. ZŠ  Návrhy pohľadníc s témou SČK   

Deň otvorených dverí pre žiakov 5. roč. ZŠ  Maľované hudbou - výtvarná súťaž  

Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov 5. 

roč. ZŠ  

Biela noc  

Vianočná výzdoba školy  Deň župných škôl AVION BA, SC  

Koncert k 70. výročiu založenia GAB   Náboj Junior – fyzikálna súťaž  

Mestský šachový turnaj  Náboj a Matboj - matematická súťaž 

družstiev  

Vydávanie školského časopisu Gymkáč  Fyzikálny náboj  

Záložka do knihy spája školy   MATIK, PIKOMAT, MAKS – matematické 

korešpondenčné súťaže  

Účelové a aplikačné cvičenia  Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku  

 Deň jazykov  Sústredenie talentovaných žiakov pred OAJ  

Školské  kolo Pytagoriády  Sústredenie talentovaných žiakov pred ONJ  

Školské kolo Geografickej olympiády  Tvorivý workshop s karikaturistami  

Školské a okresné kolo Chemickej 

olympiády - okresné kolo prebehlo online 

formou  

Školská basketbalová liga Pezinok  

Školské kolo Biologickej olympiády  Geografická olympiáda – OK, KK - online, 

celonárodné kolo - online  

Školské a okresné kolo Matematickej 

olympiády Z9  

Chemická olympiáda – krajské kolo  

Školské kolo Olympiády slovenského jazyka  Biologická olympiáda – okresné   

Školské a okresné kolo Olympiády v 

anglickom jazyku  

Vráťme knihy do škôl  

Školské a okresné kolo Olympiády v Cezpoľný beh žiakov ZŠ a OGY/SŠ  



nemeckom jazyku  

Školské kolo Dejepisnej olympiády  Beh zdravia  

Výtvarné práce s environmentálnou 

tematikou   

 Okresné kolo, krajské kolo Olympiády 

slovenského jazyka  

OK v stolnom tenise žiakov SŠ  Matematická olympiáda Z9  

Súťažné stretnutia basketbalistov ŠŠK   iBobor – informatická súťaž  

Regionálna súťaž v basketbale „O pohár 

predsedu BSK“   

First Lego League – robotická súťaž  

  

Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ a OGY   
Imagine Logo Cup a Scratch Cup – súťaže v 

programovaní  

LVVK v SKI Zábava Hruštín tercia, kvinta, 

1.A  
Python  cup – súťaž v programovaní  

Európsky týždeň športu  Ekotopfilm  

Advent na GABe  
„Slnečný festival“ – festival pouličných 

divadiel  

Školské kolo Biblickej olympiády  Do práce na bicykli  

Workshop Deti na nete  Do školy na bicykli  

Školské kolo Olympiády ľudských práv  Matematický KLOKAN - online Klokan  

Školské kolo Pytagoriády  Jablkové hodovanie  

Školské kolo Fyzikálnej olympiády E, F  Študentské voľby  

Školské kolo Matematickej olympiády Z6, Z7, 

Z8, B, C 

Astroprednášky SOLAR Senec    

Valentínska pošta  Midicool volejbal ZŠ a OGY  

 OK vo futsale a veľkom futbale žiakov SŠ  

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo  Hviezdoslavov Kubín  SŠ – OK  

Šaliansky Maťko - školské kolo  BSK Tech Day  

 
Senecké pero - literárna súťaž mesta Senec  

  Rozlet - celoslovenská literárna súťaž  

 
Čítanie s Mrkvičkom - čitateľská akcia 

Mestskej knižnice v Senci  

 Záložka do knihy spája školy   

 

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

a tematické exkurzie. So žiakmi sme navštívili:  

 Viedeň – Prírodovedné múzeum 

 Viedeň – ZOO, Vianočné trhy, zámok Belvedere  

 Aurélium – zážitkové centrum vedy  

 Viedeň – FliP (ErsteFinancialLife Park)  

 Sereď – Múzeum holokaustu  

 Bratislava - Židovský cintorín  

 

Koncerty: 

 výchovný hudobný koncert: Kyberšikana 
 

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 

 S reportérom denníka N p. Vladimírom Šnidlom na tému: Nástrahy internetu  

 Beseda s bývalým študentom Martinom Kostičom, 

šéfom spoločnosti EMARK, s.r.o.  o podnikaní  na Slovensku.  

 Workshop: v spolupráci s CPPPaP téma: Otvorene o partnerstve a sexe 

 Beseda s generálnym riaditeľom O2, Mgr. Petrom Gažíkom cez Nadáciu Pontis: 
Generácia 3.0 

 



Divadelné predstavenia: 

1. Natálka – extrémizmus (Bratislava) 

2. Jack and Joe – prevencia násilia, v ANJ 
 

 

Školské filmové podujatia: 

  November 1989 

 Svet okolo nás - Irán 

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

novín – SENČAN 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  

Hviezdoslavov Kubín SŠ poézia  2.miesto          

GEO olympiáda kat. E  1.miesto          

Olympiáda v NEJ kat. 1A  1.miesto          

Olympiáda v NEJ kat. 1B  1.miesto          

Olympiáda v NEJ kat. 2A  1.miesto  2.miesto        

Olympiáda v NEJ kat. 2B  1.miesto  3.miesto        

Olympiáda v ANJ kat. 2A  1.miesto          

Olympiáda v ANJ kat. 2B  1.miesto          

Shakespeare Memorial      1.miesto      

Jesenný šampionát Wocabee  1.miesto          

Biol. olympiáda kat. C  2.miesto  

3.miesto  

        

Chem. olympiáda kat. D  1.miesto  

2.miesto  

 ÚR       

MO Z9  2.m          

KLOKAN       ÚR     

PIKOMAT korešp. Kateg. sekunda      2.m, 4.m,       

PIKOMAT korešp. Kateg. Kvarta      5.m      

iBobor  kateg. Benjamín      82.-247.      

iBobor  kateg. Kadet      1.-65.      

iBobor  kateg. Junior      159.-315.      

iBobor  kateg. Senior  

  

    35.-39.      

First Lego League (robotická 

súťaž)  

  4.m.        

Súťaž Python Cup      11.m.      

Súťaž JA Innovation Camp          2.m 

JA Innovation Camp   

Slovensko  

    1.,2.,3.m.      

Rozlet, celoslovenská literárna 

súťaž  
    1.,2.,3.miesto      

Cezpoľný beh SŠ chlapci  2.miesto          

Cezpoľný beh SŠ dievčatá  2.miesto          

Cezpoľný beh ZŠ a OSG chlapci  2 .mesto          

Cezpoľný beh ZŠ a OSG dievčatá  3.miesto          

XXVIV. ročník Behu zdravia  1.miesto          

Obvodné kolo v basketbale žiakov 

ZŠ a OSG chlapci  

3.miesto          

Obvodné kolo v basketbale žiakov 

SŠ  chlapci  

1.miesto          



O Pohár predsedu BSK  

Obvodné kolo v basketbale žiakov 

SŠ dievčatá O Pohár predsedu 

BSK  

2.miesto          

Florbalový turnaj O Pohár predsedu 

BSK  

Chlapci  

2.miesto          

Obvodné kolo v stolnom tenise 

žiakov  SŠ  

Chlapci  

2.miesto          

Obvodné kolo v stolnom tenise 

žiakov  SŠ  

Dievčatá  

2.miesto          

Turnaj  vo futsale žiakov 

SŠ  O Pohár predsedu 

BSK  chlapci  

1.miesto          

Obvodné kolo vo volejbale  žiačok 

SŠ  

1.miesto          

Obvodné kolo vo volejbale  žiakov 

SŠ  

4.miesto          

XXII. Ročník Olympiády ľudských 

práv  

  7. 

miesto  

2.miesto      

 

Konanie súťaží a účasť študentov na nich bola ovplyvnená pandemickou situáciou. 

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu  Termín začatia 

realizácie projektu  

Termín ukončenia 

realizácie projektu  

Výsledky  

Záložka do knihy spája 

školy  

september  2019  každoročne v októbri  Záložky do knihy  

Vráťme knihy do škôl  december 2019  každoročne v marci  Zvýšenie čitateľ. 

gramotnosti  

DofE  Október 2017  trvá   

Zelená škola  1.9.2017  trvá  Druhá úroveň ukončená. 

Začiatok tretej . 

Škola škole   Termín posunutý   November 2020   

Otvorená škola oblasť 

športu 1. fáza  

December 2019      

Otvorená škola oblasť 

športu 2. fáza  

  August 2020  Dotácia  2276,- eur  

Erasmus+ november 2019 marec 2020 Mobilita učiteľov 

Zamestnanecký projekt 

Nadácie Volkswagen  

marec 2019  november 2019  Finančný príspevok 1000 

EUR  

 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 

V dňoch 5.11. – 11.11.2019 bola vykonaná komplexná inšpekcia ŠŠI, ktorej predmetom bol 

stav a úroveň pedagogického riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu. 

Výsledkom bolo uplatnenie nasledovných opatrení voči vedúcemu zamestnancovi: 

1. ŠŠI odporúča: 

1.1. Rozpracovať a implementovať verziu 1.2 NŠFG v súlade s jeho metodikou 

implementácie v aktuálnych ročníkoch. 

1.2. Do katalógových listov žiakov zaznamenávať všetky požadované údaje vrátane 

rozhodnutí riaditeľa školy a rozhodnutí o komisionálnych skúškach. 



1.3. Zefektívniť činnosť PK. 

1.4. Zaradiť do práce výchovného poradenstva aktivity ovplyvňujúce pozitívny rozvoj 

vzájomných vzťahov medzi žiakmi v škole. 

1.5. V oblasti prevencie realizovať monitoring zameraný na sociálnu klímu a vzťahy 

v škole. 

1.6. Zriadiť pozíciu kariérneho poradcu. 

1.7. Rozvíjať poznávacie, občianske a sociálne kompetencie žiakov vo výchovo-

vzdelávacom procese. 

1.8. Vytvárať podmienky na rozvíjanie hodnotiacich a samohodnotiacich zručností 

žiakov a ich schopnosti argumentácie. 

2. ŠŠI ukladá: 

2.1. Prijať konkrétne opatrenie na odstránenie zistenie zisteného nedostatku týkajúceho 

sa nedodržania dĺžky prestávky po tretej vyučovacej hodine. 

 

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 bolo uskutočnené havarijné čistenie kanalizačnej šachty a odtoku, 

generálne čistenie kanalizačných šácht a odtokov v celom areáli školy a vyspravenie dna 

šachty, servis okien a okenných žalúzií a na všetky okná boli namontované bezpečnostné 

lanká, oprava športového telovýchovného náradia po revízii. 

Ďalšie práce, ktoré boli realizované v kuchyni: výmena výlevky v kuchyni, doplnenie 

inventára kuchyne z dôvodu epidemiologických opatrení, pokládka dlažby v sklade potravín, 

obklad stien v miestnosti na biologický odpad, hĺbkové prečistenie kanalizácie a výlevky 

v kuchyni. 

V rámci údržby školy sa uskutočnilo maľovanie dvoch tried, ktoré boli vybavené novými 

lavicami a stoličkami a telocvične na Športovej ulici. Z dôvodu zabezpečenia hygienických 

opatrení boli nakúpené a namontované zásobníky na dezinfekčné mydlá a papierové utierky 

vo všetkých triedach, učebniach, telocvičniach, sociálnych zariadeniach. 

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 2019/2020 

1. Orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť i  voľno-časové aktivity žiakov na 

rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.  

2. Uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť 

a tvorivý prístup k práci. 

3. Venovať sa talentovaným žiakom a zapájať ich do reprezentácie školy. 

4. Aktívne sa zapájať do propagácie školy na verejnosti,  

5. Naďalej sa zapájať do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná cena 

vojvodu z Edinburghu. 

6. Podľa odporúčaní POP rozvíjať „Zdravý životný štýl“ v zmysle holistického prístupu 

k zdraviu a zdravému životnému štýlu, rozvíjať aktivity prevencie rasizmu, násilia, 

kyberšikany a drog.  

 

Plnenie cieľov: 

Vzhľadom na situáciu spôsobenú ochorením COVID – 19 a následným uzatvorením škôl od 

13.3.2020 do 22.6.2020 bolo splnenie stanovených úloh problematické a nepodarilo sa ich 

splniť v plnej miere 

Ad1) 

Na podporu vyššie uvedených gramotností začleňujú učitelia do vyučovacích hodín vhodné 

formy a metódy výučby. Na prírodovedných predmetoch rozvíjali prírodovednú gramotnosť 

počas laboratórnych cvičení využitím bádateľsky orientovaných aktivít. Na podporu 

čitateľskej gramotnosti boli žiaco zapájaní do rôznych projektov, napr. Záložka do knihy 

spája školy ale tiež ponúkli žiakom z nižších ročníkov Čitateľský krúžok, žiakom z vyšších 

ročníkov Krúžok tvorivého písania. Matematickú a finančnú gramotnosť si  študenti rozvíjali 

v rámci cvičnej firmy , ktorú si založili v rámci projektu JA FIRMA a tiež na krúžku 

aplikovaná ekonómia. Na podporu týchto gramotností boli absolvované exkurzie a besedy, 

napr. Viedeň FLIP, Beseda s absolventom školy o podnikaní na Slovensku, Čítanie 

s Mrkvičkom, beseda s generálnym riaditeľom O2  cez nadáciu Pontis – generácia 3.0 

Ad2) 

Inovatívne metódy a ich uplatňovanie v rámci výchovno-vyučovacieho procesu sledovali aj 

vedúci PK a vedenie školy v rámci hospitácií. Učitelia využívali bádateľsky orientované 

aktivity, skupinovú prácu a samostatnosť študentov bola vo väčšej miere rozvíjaná po 

prerušení vyučovania v školách v dôsledku pandémie. Žiaci si mnohé učebné materiály 

museli sami vyhľadať, naštudovať, odprezentovať. Vo veľkej miere učitelia využívali 

inovatívne prístupy počas online výučby, čo si vyžadovala samotná situácia. 

Ad3) 

Talentovaní žiaci mali možnosť pripravovať sa na rôzne súťaže a predmetové olympiády. 

Učitelia sa týmto žiakom venovali počas krúžkovej činnosti alebo individuálne po vyučovaní. 

Veľké množstvo súťaži sa v tomto školskom roku neuskutočnilo, nakoľko boli kvôli 

pandémii zrušené, niektoré prebiehali online. Aj do online priebehu súťaží sa mnohí naši 

študenti zapojili. 

Ad4) 

V rámci propagácie školy na verejnosti sme uskutočnili niekoľko akcií: v decembri to bola 

akcia Advent na GABe, kde si naši žiaci pripravili rôzne výrobky a ozdoby s vianočnou 

tematikou a mohli ich za symbolickú cenu predávať počas tejto akcie. Na akciu mali prístup 

rodičia, priatelia školy ale aj široká verejnosť. V novembri sme usporiadali slávnostnú 

akadémiu pri príležitosti 70. výročia založenia školy s kultúrnym programom, kde boli 



pozvaní mnohí hostia, rodičia a tiež verejnosť. Ďalej sme uskutočnili Deň otvorených dverí 

pre žiakov ZŠ zo Senca aj okolia. Všetky naše aktivity, úspechy, akcie sme propagovali na 

web stránke školy, facebooku školy a instagrame školy.  

Ad5) 

V školskom roku 2019/2020 sa 27 študentov zapojilo do získania bronzovej a zlatej úrovne 

DofE. Pre pandémiu program neukončili, predĺženie do 20.9.2020. 

 

 

 

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 

 zapojenosť do projektu Erasmus+ 

 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 

 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) 

Slabé stránky: 

 zastaralý školský nábytok v niektorých triedach – lavice, stoličky, tabule 

 chýbajúce ozvučenie interiéru školy 

 chýbajúce učebne cudzích jazykov, zbierky úloh 

 zastaralé IKT 

Príležitosti: 

 zapojenosť do e-testovania NUCEMu 

 medzinárodná spolupráca v Programe celoživotného vzdelávania Erasmus+ 

 zapojenosť do NP IT Akadémia 

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

VW 

 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   

   
UNIVERZITA   KOMENSKÉHO   V  BRATISLAVE      

Filozofická fakulta  2  

Fakulta manažmentu  1  

Lekárska fakulta  2  

Právnická fakulta  1  

FTVŠ  1  

Prírodovedecká fakulta  4  

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  1  

TRNAVSKÁ  UNIVERZITA     

Pedagogická fakulta  1  

Filozofická fakulta  1  

EKONOMICKÁ   UNIVERZITA  V  BRATISLAVE     

Fakulta podnikového manažmentu  3  

Obchodná fakulta  2  

Fakulta aplikovaných jazykov  1  

Národohospodárska fakulta  1  

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA     

FCHPT  1  

Stavebná fakulta  1  

Strojnícka fakulta  1  

Fakulta architektúry  1  

KARLOVA UNIVERZITA V PRAHE     

Prírodovedecká univerzita  4  

PANEURÓPSKA UNIVERZITA     

Fakulta masmédií  2  

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA     

Odbor diplomovaný fyzioterapeut  1  

MASARYKOVA   UNIVERZITA   V   BRNE     

Prírodovedecká fakulta  1  

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE     

Fakulta zdravotných vied  1  

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE     

Filozoficka fakulta  1  

UNIVERSITY OF ST. ANDREWS V ŠKÓTSKU     

Faculty of Art  1  

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA      

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  3  

ŽILINSKÁ UNIVERZITA     

Fakulta riadenia a informatiky  1  

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNE     

Hudební fakulta  1  

UNIVERSITY OF WARWICK  1  

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI     

Filozofická fakulta  1  

Fakulta anglistiky a amerikanistiky  1  

SPOLU  44  

 



Štatistické vyhodnotenie úspešnosti prijatia študentov: 

V triede IV.A maturovalo v školskom roku 2019/ 2020  23 študentov. 22 študentov sa hlásilo 

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

V triede oktáva maturovalo 22 študentov. Všetci sa hlásili na vysokú školu a všetci boli 

prijatí, čo je 100% úspešnosť. 

Spolu maturovalo  v školskom roku 2019/2020  45 študentov.  

 

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. 

136 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. 

Krúžková činnosť bola ukončená v marci z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID 

– 19, počas pandémie fungovali 4 kúžky 

 

  Názov krúžku  Vedúci  

1.  Príprava na chemickú olympiádu  Psotová  

2.  Krúžok nemeckého jazyka I  Hrozáňová  

3.  Krúžok nemeckého jazyka II  Hrozáňová  

4.  Praktická psychológia  Lesay  

5.  Matematický krúžok  Balúchová  

6.  Krúžok Aplikovanej ekonómie, JA Firma  Balúchová  

7.  Krúžok robotiky  Ivanová  

8.  FLL, Robotika pre pokročilých  Kobolková  

9.  Geocaching  Drobná  

10.  Florbal, bedminton  Šimulčík  

11.  Dejepisný krúžok  Maľa  

12.  Španielčina pre začiatočníkov  Hajzoková  

13.  Fyzikálny krúžok  Macková  

 Basketbalový  Ing. Rebrošová 

14.  Blogilates  Macková  

 

 

 

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 2019/2020 

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

Počet žiakov  30 22 20 23 24 31 29 28 28 25 22 22 304 

Počet dievčat  17 14 10 13 9 16 13 17 11 10 10 11 151 

Počet chlapcov 13 8 10 10 15 15 16 11 17 15 12 11 153 

Prospeli spolu  30 22 20 23 24 31 29 28 28 25 21 22 303 
s 
vyznamenaním  28 6 7 11 24 31 29 25 26 14 12 18 231 

veľmi dobre  2 13 7 7 0 0 0 3 2 9 6 4 53 

Prospeli 0 3 6 5 0 0 0 0 0 2 2 0 18 

Neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

dvojky zo 
správania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Priemerný 
prospech 1,23 1,56 1,81 1,69 1,01 1,03 1,04 1,1 1,14 1,3 1,43 1,21 1,3 

 

 

Prehľad dochádzky, obdobie: celý šk. rok 2019/2020 
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I. A 30 17 13 1987 66,23 1987 66,23 0 0 

II. A 22 14 8 1898 89,38 1894 89,19 4 0,19 

III. A 20 10 10 2068 103,4 2049 102,45 19 0,95 

IV. A 23 13 10 1862 80,96 1826 79,39 36 1,57 

príma 24 9 15 835 34,79 835 34,79 0 0 

sekunda 31 16 15 1570 50,65 1570 50,65 0 0 

tercia 29 13 16 1111 38,31 1111 38,31 0 0 

kvarta 28 17 11 1758 62,79 1758 62,79 0 0 

kvinta 28 11 17 2024 72,29 2022 72,21 2 0,07 

sexta 25 10 15 1977 82,38 1972 82,17 5 0,21 

septima 22 10 12 1572 82,74 1567 82,47 5 0,26 

oktáva 22 11 11 1590 72,27 1585 72,05 5 0,23 

12 304 151 153 20252 69,6825 20176 69,39167 76 0,29 

 



 

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 2019 - 2024 

4. Plánu práce školy Gymnázia Antona Bernoláka na školský rok 2019/2020 

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 2019/2020 

8. Rozhodnutí a usmernení MŠVVaV SR vydaných počas prerušenie vyučovania v školách 

z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID – 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  Správa o hospodárení 

   
  Správa o priebehu dištančnej výučby na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

počas prerušenej výučby na školách v školskom roku 2019/2020 z dôvodu pandémie 

spôsobenej novým koronavírusom. 

 

 

 
Prerokované v pedagogickej rade dňa: 08.09.2020 



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 2019/2020. 

 

Prerokované dňa: 08.09.2020 

 

 

 

……………………….………………………… 

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 2019/2020. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        
                                                                                                               predseda 

  



Správa o priebehu dištančnej výučby na Gymnáziu Antona Bernoláka 

v Senci počas prerušenej výučby na školách v školskom roku 

2019/2020 z dôvodu pandémie spôsobenej novým koronavírusom. 

Výučba na škole bola prerušená: 

 Od 9.3.2020 do 13.3.2020 zriaďovateľom školy, BSK. 

 Od 16.3.2020 do 29.3.2020 Usmernením MŠVVaŠ SR. 

 Od 30.3.2020 do odvolania Rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/10610:1-A1030. 

Od 22.6.2020 bolo školské vyučovanie obnovené Rozhodnutím ministra školstva č. 

2020/12836:1-A2110 

1. Priebeh online vyučovania 

S online výučbou začali niektorí učitelia už pred zatvorením školy, nakoľko sa niektorí žiaci 

maturitných ročníkov po jarných prázdninách vrátili z rizikových oblastí Talianska a po 

dohode s riaditeľkou školy zostali v domácej izolácii. Z toho dôvodu maturitné semináre 

prebiehali cez aplikácie Skype, Messenger, WhatsApp, Viber, aby sa mohli žiaci pripojiť. 

Pred samotným uzatvorením školy zriaďovateľom sa všetci učitelia zúčastnili dňa 6.3.2020 

školenia s aplikáciou MS Teams, ktoré viedla vyučujúca informatiky PaedDr. Martina 

Kobolková. Túto aplikáciu môžu využívať všetci učitelia aj žiaci, nakoľko naša škola využíva 

ako školskú poštu Office 365. Učiteľom, ktorí nemajú vlastné počítače alebo notebooky, boli 

zapožičané služobné tablety, prípadne notebooky, aby mohli učiť dištančne z domu. 

Riaditeľka školy odporučila učiteľom používať prednostne MS Teams a EduPage, a to 

z dôvodu, aby neboli žiaci zaťažovaní veľkým počtom aplikácií, ktoré by sa museli naučiť 

používať. Počas celého obdobia sa viacerí učitelia aktívne zúčastňovali webinárov 

zameraných na využívanie rôznych aplikácií MS Office 365. Postupne začali používať okrem 

Teams aj Forms na zadávanie testov a písomiek, SharePoint na zdieľanie dokumentov, 

OneNote, WhiteBoard ako tabuľu, OneDrive a ďalšie. Z ďalších online materiálov učitelia 

využívali materiály z portálov Planéta vedomostí, Zborovna.sk, Wocabee. Na hodinách 

informatiky  programovali s mladšími žiakmi online na scratch.mit.edu, so starším používali 

zdieľané elektronické učebnice pre Python od Petra Kučeru. K dispozícii tiež boli online 

pracovné zošity firmy TAK TIK. 

Triedni učitelia zisťovali stav technického vybavenia žiakov, aby sme vedeli, kto by mohol 

mať prípadné technické problémy. Žiaci poskytli spätnú väzbu, že sa dokážu pripojiť k online 

výučbe. Niektorí mali k dispozícii počítač, tablet, niektorí sa pripájali pomocou smartfónov. 

Bližšie zhodnotenie uvádzame v priloženom výsledku dotazníka. 

Oznamom riaditeľky školy cez EduPage bolo žiakom oznámené, že čas uzatvorenia školy nie 

je časom školských prázdnin a žiaci sú povinní v rámci svojich technických možností, 

okolností a tiež zdravotného stavu pripájať sa na online výučbu, aktívne sa zúčastňovať 

vyučovania a riadne a včas odovzdávať úlohy zadané učiteľmi. 

V období od 9.3.2020 do 30.4.2020 prebiehala výučba podľa platného rozvrhu s výnimkou 

výchovných predmetov a laboratórnych cvičení z predmetov chémia, biológia, fyzika. 

Z výchovných predmetov učitelia zadávali žiakom prácu cez EduPage. Úlohy museli žiaci do 

stanoveného termínu odovzdať.  



Od 1.5.2020 bol upravený rozvrh školy, v ktorom sme zohľadnili pomerne vysoké tempo 

a náročnosť online výučby a obmedzili sme počty hodín jednotlivých predmetov. Touto 

úpravou sme chceli obmedziť čas, ktorí študenti venovali online výučbe a následne príprave 

na vyučovanie na nasledujúci deň. Upravený rozvrh je súčasťou príloh. Vyučovanie začínalo 

druhou vyučovacou hodinou a každá trieda mala denne maximálne štyri vyučovacie hodiny. 

2. Hodnotenie žiakov 

Každá predmetová komisia upravila kritériá hodnotenia žiakov v súlade so stále platným 

Metodickým pokynom č. 22/2011 a novým Usmernením na hodnotenie žiakov strednej 

školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Rešpektovali sme, že hodnotenie a klasifikácia nemôžu byť znížené len na základe neplnenia 

požiadaviek z objektívnych príčin.  

V prípade, ak niektorým žiakom nefungoval mikrofón, alebo mali dlhodobejšie resp. 

krátkodobejšie problémy s pripojením, bolo prihliadané na danú situáciu a hľadali sa iné 

formy práce napr. samostatná práca, projekty, plnenie dištančných úloh spracovaných  

počas domácej prípravy. Každý učiteľ si určil termíny odovzdania prác, ktoré by mali byť 

s prihliadnutím na danú situáciu dodržané. Dôraz sa kládol na individuálny prístup. 

Pri priebežnom hodnotení učitelia poskytli žiakom spätnú väzbu, ktorá mala motivačný 

charakter, pomenúvali chyby, ak boli a snažili sa navrhovať postupy pri ich odstraňovaní. 

Žiaci boli motivovaní ich v ďalšej práci pochvalami  a ak sa im nedarilo povzbudením. 

Zameriavali sme sa na hodnotenie vytvoreného portfólia: projektov, úloh, prezentácií, 

pracovných listov, využívali sme ústne skúšanie a tiež písomky a testy zadávané cez EduPage 

a Forms. 

Na pracovnej porade dňa 7.4.2020 bolo odsúhlasené v pedagogickej rade, že telesná 

a športová výchova nebude klasifikovaná známkou z dôvodu nemožnosti naplnenia 

výchovno-vzdelávacích cieľov predmetu. Žiaci budú mať hodnotenie absolvoval rovnako ako 

v prípade náboženskej a etickej výchovy. Klasifikácia zostala zachovaná v predmetoch 

umenie a kultúra, výtvarná výchova a hudobná výchova. O tejto skutočnosti boli 

informovaní rodičia prostredníctvom EduPage do 30.4.2020 v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR. 

Na tejto porade tiež informovali triedni učitelia o žiakoch, ktorí majú technické problémy 

s pripojením, ale aj o žiakoch, ktorí sa nepripájajú na vyučovanie zo subjektívnych príčin. 

Riaditeľka školy odporučila triednym učiteľom kontaktovať žiakov aj ich rodičov a upozorniť 

ich na možnosť preskúšania žiaka pred komisiou v prípade, že sa nebudú pripájať na online 

výučbu. 

Koncoročná hodnotiace pedagogická rada maturujúcich tried sa uskutočnila online 

5.5.2020. Vyučujúci skonštatovali, že všetci žiaci spĺňajú podmienky, aby mohli vykonať 

maturitnú skúšku.   

3. Plnenie časovo-tematických plánov 

Na niektorých predmetoch sa nepodarilo dodržať v plnej miere stanovené časové 

rozvrhnutie prebratia učiva v danom ročníku. Z toho dôvodu sa jednotlivé predmetové 

komisie dohodli na individuálnych postupoch. V prírodovedných predmetoch sa laboratórne 



cvičenia presunú do nového školského roka a v mesiacoch september až október sa cvičenia 

uskutočnia. V prípade, že trieda už daný predmet nemá (maturanti), tí študenti, ktorí 

z daného predmetu maturujú absolvujú cvičenia v rámci seminárov z daných predmetov. 

V cudzích jazykoch sa učivo doberie rovnako v prvých dvoch mesiacoch nového školského 

roka.  

4. Maturita 

Predmaturitná príprava žiakov prebiehala online počas seminárov z jednotlivých 

maturitných predmetov. 

Opatrením MŠVVaŠ SR bola EČ MS a PFIČ MS zrušená. ÚFIČ MS sa Rozhodnutím ministra 

školstva č. 2020/9826:7-A2200 konala administratívne. Všetci žiaci súhlasili 

s administratívne stanovenou známkou. Prezenčne maturovali traja žiaci z predmetu 

nemecký jazyk, nakoľko si zvolili tento predmet ako piaty maturitný predmet. Podľa 

pokynov MŠVVaŠ SR v takomto prípade nebolo možné administratívne vykonanie 

maturitnej skúšky. 

5. Prijímacie konanie do štvorročnej formy štúdia 

Prijímacie konanie prebiehalo od 19. mája do 30. júna 2020 a riadilo sa Rozhodnutím 

ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200. Prijímacie skúšky sa neuskutočnili. 

Upravené kritériá prijímacieho konania boli schválené v pedagogickej rade online dňa 

4.5.2020 a následne do 7.5.2020 zverejnené na stránke školy. V súlade so stanovenými 

kritériami bolo prijatých 30 uchádzačov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia. 

6. Prijímacie konanie do osemročnej formy štúdia 

Prijímacie konanie prebiehalo od 15. júna do 30. júna 2020 a riadilo sa Rozhodnutím 

ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200. Prijímacie skúšky prebiehali prezenčne. 

Upravené kritériá prijímacieho konania boli schválené v pedagogickej rade online dňa 

26.5.2020 a následne do 29.5.2020 zverejnené na stránke školy. Prijímacie skúšky prebiehali 

za prísnych epidemiologických opatrení prezenčne. Na základe výsledkov prijímacích skúšok 

bolo prijatých 25 žiakov do 1. ročníka osemročnej formy štúdia. 

Prílohy:  Rozvrh od 1.5.2020 

Dotazník pre žiakov, Dotazník pre rodičov 

  Zhodnotenie výučby za jednotlivé PK 

V Senci dňa 31.8.2020       PaedDr. Zuzana Synaková 

          riaditeľka školy 

 


