Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Údaje o škole
Názov školy
Spojená škola, o. z. Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Vrútky
Adresa školy M. R. Štefánika 1, 03861 Vrútky
Telefón
+421 43 4282119
E-mail
riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
WWW stránka gymvrutky.edupage.org
Zriaďovateľ Mesto Vrútky
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón
e-mail
Riaditeľ PaedDr. Erika Repková 4282119 riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
ZRŠ
Mgr. Beata Tomčíková
beatatomcikova@spojenaskolavrutky.sk

Rada školy
Zasadnutia Rady školy a uznesenia Rady školy:
viď Základná škola.
Funkcia
Titl., priezvisko, meno
predseda
Mgr. Lívia Čechová
pedagogickí zamestnanci Mgr. Anna Mistríková
ostatní zamestnanci
Adriána Jeleňová
zástupcovia rodičov
Peter Kerhat
PhDr. Ľudmila Húsková
Ing. Martina Šimšíková
zástupca zriaďovateľa Ing. JUDr. Jana Rišianová
iní
Ing. Miroslav Mazúr
Mgr. Marián Kráľ
Eva Kačková
Daniela Šestáková

§ 2. ods. 1 b
Údaje o zriaďovateľovi
Názov Mesto Vrútky
Sídlo Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
Telefón 043/4241802

§ 2. ods. 1 c
Činnosť rady školy a poradných orgánov školy
Samosprávne a poradné orgány:
Na škole pracujú školské samosprávne orgány, ktoré sa riadia vlastnými stanovami a
organizačnými dokumentmi a ich partnerom je riaditeľka školy:
1. Rada školy
2. Rada rodičov (Združenie rodičov)
3. Študentská rada
Poradné orgány riaditeľky školy, ktoré sa riadia štatútom vydaným riaditeľom školy,
vlastnými plánmi práce a pokynmi vedenia školy:
1. Gremiálna rada
2. Pedagogická rada
3. Predmetové komisie
4. Prijímacia komisia
Všetky orgány vedú o svojej práci zápisnice, ktoré sú na požiadanie verejnosti prístupné.
Závery a uznesenia sa zverejňujú.
Poradné orgány
Meno a priezvisko
Rodičovská rada
Milan Trebula
Výchovný poradca
Mgr. Denisa Chovancová
Kariérny poradca
Mgr. Denisa Chovancová
Koordinátor prevencie drogových závislostí Mgr. Anna Gregorová
Koordinátor environmentálnej výchovy
Mgr. Vladimír Hariel
Koordinátor finančnej gramotnosti
Mgr. Anna Vondrysková
Koordinátor žiackej školskej rady
Bc. Monika Gunišová
PK humanitné zameranie
PK prírodovedné zameranie

Mgr. Katarína Babková
Mgr. Martin Bačiak

§ 2. ods. 1 d
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 85
Počet tried: 4
Podrobnejšie informácie:
V školskom roku 2020/2021 sa nám podarilo naplniť základné poslanie školy - prípravu na
VŠ. Organizáciu štúdia sme prispôsobili potrebám žiakov.
V 1. a 2. ročníku je zameranie školy všeobecné. Delenie žiakov do skupín sa uskutočňuje v
zmysle Dodatku č. 3 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnázia.
Profilácia je presunutá do 3. a 4. ročníka. Žiaci už majú vyhranený záujem o čom svedčí
výber voliteľných predmetov. Žiaci 3. ročníka si vyberajú 3 semináre s hodinovou dotáciou 2
hodiny týždenne - spolu 6 hodín a žiaci 4. ročníka si vyberajú 3 semináre s v rozsahu 13 hodín
týždenne. Žiaci majú možnosť výberu voliteľných predmetov z nasledujúcich blokov:
prírodovedný blok, technický blok a humanitný blok.
Pri výbere VŠ pomáha kariérový poradca a výchovný poradca.
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A
20
3
II.A 18
1
III.A 20
3
IV.A 27
3

§ 2. ods. 1 e
Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený
úväzok
ZPS
Na dohodu

Počet pedag. Počet nepedag.
Počet úväzkov
prac.
prac.
pedag. prac.
5
2
5
4
0
3

1,5
0

2

2

1

1,5

0
0

0
0

0
0

0
0

§ 2. ods. 1 f
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov
0
9
9
vychovávateľov 0
0
0
asistentov učiteľa 1
0
0
spolu
1
9
9

Počet úväzkov
nepedag. prac.

Predmety vyučované nekvalifikovane
V aktuálnom školskom roku všetky predmety boli vyučované kvalifikovane.
§ 2. ods. 1 g
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa naši žiaci zúčastnili len online olympiády z geografie.
Názov súťaže
Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Geografická olympiáda 4
4
4
-

Aktivity a prezentácia na verejnosti
Aktivity a prezentácia na verejnosti počas tohto roka boli obmedzené. Vzhľadom na súčasnú
situáciu sa z dôvodu Covid 19 v tomto školskom roku uskutočnili len tieto akcie a aktivity:
september -Na kolesách proti rakovine - cyklotúra - 3. ročník
september - terénna prax - 1. ročník
september/október - KOŽaZ - Vysoké Tatry -3.r.
september - účelové cvičenie - 1. a 2. ročník
september -Teambulding - Spoznajme sa - 1. roč.
december - propagácia školy v tlači Nový život Turca
jún - divadelné predstavenie - NS Bratislava - 3. ročník
jún - finančná gramotnosť - aktivity - 3. ročník
jún - Obchodovanie s ľuďmi - beseda - 1. ročník
vydávanie internetového časopisu Macejko

§ 2. ods. 1 h
Projekty
Projekty, do ktorých je škola zapojená:
A) Dlhodobé
Vzdelávajme po novom - počítačom podporované prírodovedné laboratórium. Dňa
28.5.2021 bola schválená posledná následná monitorovacia správa č. 5 k projektu a tým bolo
ukončené následné monitorovacie obdobie projektu.
B) V školskom roku 2020/2021 sa škola nezapojila do žiadnych projektov z dôvodu
pandemickej situácie.

§ 2. ods. 1 i
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: od 2.6.2021 - 8.6.2021
Druh inšpekcie: Následná inšpekcia
Predmet školskej inšpekcie: Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na
gymnáziu.
Závery: Riaditeľka školy akceptovala odporúčania z komplexnej inšpekcie a akceptovala
všetky opatrenia, ktoré boli po komplexnej inšpekcii.
§ 2. ods. 1 j
Materiálno-technické podmienky
Viď základná škola
§ 2. ods. 1 k
Úspechy a nedostatky
SWOOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
-

rodinná atmosféra školy,
možnosť individuálneho študijného plánu - športovci, modeling
vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov
individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
prítomnosť asistentov učiteľa na vyučovacích hodinách
pokračovanie realizácie projektu
dopravná dostupnosť školy
vlastné telocvične, viacúčelové športové ihrisko a vlastná posilňovňa
špeciálny pedagóg, školský psychológ a asistenti učiteľa pôsobiaci na škole
zavedený internet, počítačové učebne, interaktívne učebne, vlastná školská knižnica,
vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými pedagógmi
podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
záujem žiakov z celého okresu o štúdium na gymnáziu
bohatá mimoškolská činnosť
príprava na MS
práca so študentmi vyžadujúcimi ŠVVP

PRÍLEŽITOSTI:
-

tvorba vlastného školského vzdelávacieho programu zodpovedajúceho potrebám
žiakov
zvýšenie záujmu verejnosti o dianie v škole
zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy
ochota pedagógov vzdelávať sa

SLABÉ STRÁNKY

-

nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov, nedostatok finančných
prostriedkov na odmeny pre aktívnych a tvorivých pedagógov
nedostatok finančných prostriedkov na kvalifikovane odučené nadčasové hodiny
slabé zázemie - VÚC Žilina - neprideľovanie počtu študentov pre gymnázium
spolupráca s rodičmi problémových žiakov
ničenie a devastovanie areálu školy
nevyhovujúce technické vybavenie školy

OHROZENIE:
-

reálna hrozba poklesu počtu žiakov v súvislosti s demografickým poklesom populácie,
znižujúca sa kvalita študentov pripravenosti na štúdium a pokles motivácie pre
budúcich prvákov

§ 2. ods. 4 a
ŠVVP na SŠ
Počet žiakov so ŠVVP: 10 žiakov
Trieda Počet ŠVVP
1.A
3
2.A
1
3.A
3
4.A
3

§ 2. ods. 4 b
Prijatí žiaci
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 67
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 17 / 9 dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2021: 12 / 9 dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 13 / 9 dievčat
Gym 4.roč Spolu
prijatí 13
13

§ 2. ods. 4 c
Prihlášky na SŠ
V školskom roku 2020/2021 bolo prihlásených 67 žiakov, z tohto počtu bolo 14 žiakov na 1.
termín a ostatní žiaci na 2. termín.
Počet žiakov prvého ročníka sme naplnili na 76%.

§ 2. ods. 4 d
Prijímacie skúšky
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky v školskom roku 2021/2022: 67
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok do prvého ročníka: 13 / 9
dievčat

§ 2. ods. 4 e
Odbory
Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
III.A 7902J00 gymnázium
IV.A 7902J00 gymnázium
I. A
7902J00 gymnázium
II.A 7902J00 gymnázium

§ 2. ods. 4 f
Klasifikácia tried
Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEO CHE INF MAT NEJ OBN RUJ SEB SED SEG SCH
III.A 2,6 1,95 2,05 2,6 1,9 2
1 2,45 1,89 1,7 1,64 1,8 2
1
1,67
IV.A 2,22
1
1,44
1,82 1,44 2,13 1,28 1,71
I. A
2
1,4 1,9 1,9 1,4 2,1 1 2,4 1,38
1,14
II.A 3,28 2,06 2,28 2,17 1,72 2,44 1,44 2,78 2,18 2,5 1,57

Trieda SEI SEM SJL SVS SPR TSV UMK
III.A 1 2,5 2,3 2,42 1
1
IV.A 1 2,33 1,89 2
1
I. A
1,8
1
1
II.A
2,44
1
1
Prospech žiakov
Trieda Počet
III.A
IV.A
I. A
II.A

20
27
20
18

Vyznamen Veľmi
Prospeli
aní
dobre
5
7
8
14
6
7
5
12
3
2
5
11

Nepros
peli
0
0
0
0

Neklasifi Správa
kovaní
nie 2
0
0
0
0
0
0
0
0

Správa
nie 3
0
0
0
0

Správanie
4
0
0
0
0

§ 2. ods. 4 h
Uplatnenie žiakov
V školskom roku 2020/2021 úspešne zmaturovalo 27 študentov. Prijímacie konania na VŠ
ešte pokračujú, preto ich umiestnenie nie je zatiaľ v plnom rozsahu zistené.

§ 2. ods. 5 a
Finančné a hmotné zabezpečenie
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 204 818,34 €
( mzdy - 188 485 €, prevádzka - 16 333 € )+ lyžiarsky výcvik – 0 €
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – 0 €
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít – 0 €
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa krúžková činnosť nevykonávala.
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných
aktivít – 120 € - príspevok na zverejnenie inzerátu - propagácia školy v novinách Nový život
Turca
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – 0 €
§ 2. ods. 5 b
Voľnočasové aktivity
Krúžková činnosť vzhľadom na danú situáciu sa nevykonávala.
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Vedúci
Fyzikálne experimenty
18
1
Mgr. Martin Bačiak
Programovanie
14
1
Mgr.Miroslava Fegyesová
Športový krúžok
15
1
Mgr. Beata Tomčíková

§ 2. ods. 5 c
Spolupráca školy s rodičmi
Aktívne pracovalo Združenie rodičov a priateľov školy - podieľalo sa na zabezpečení
poistenia žiakov a finančne prispelo na reklamu školy do novín Nový život Turca.
Škola počas školského roka spolupracovala s CPPP v Martine a s Centrom voľného času v
Košťanoch nad Turcom.
§ 2. ods. 5 d
Iné podstatné skutočnosti
Rok 2020/2021 bol rokom, ktorý sa odlišoval od predchádzajúcich. Prerušenie vyučovania v
dôsledku pandémie Covidu -19 priniesol nový spôsob realizácie vyučovania. Premeny,
ktorými prechádzala škola a aj spoločnosť boli výzvou k hľadaniu nových ciest a postupov v
oblasti výchovy a vzdelávania. Napriek zmeneným podmienkam škola zvládla kladené
požiadavky na dištančné vzdelávanie, ktoré sa realizovalo od 12.10.2020 - do 30. 4. 2021.
Miera komunikácie medzi žiakmi a učiteľmi závisela od použitej technológie - google meet,
skype, internet, edupage. Prezenčná forma vyučovania má množstvo výhod oproti dištančnej,
ale aj napriek tejto skutočnosti sa vyučovanie nezastavilo a žiaci a učitelia mali možnosť
pokračovať v edukácií. Dištančná forma vzdelávania naučila žiakov pracovať samostatnejšie,
vlastným pracovným tempom. Žiaci takto mali možnosť pestovať v sebe zodpovednosť,

čestnosť a organizáciu vlastného procesu vzdelávania. Mali príležitosť sa naučiť plánovať
svoj voľný čas a dodržiavať režim dňa.
Dištančné vzdelávanie prinášalo aj mnohé nevýhody a riziká. V prvom rade bolo technicky
náročné - žiaci a učitelia museli mať kvalitné pripojenie na internet a mať hardvérové
vybavenie. Mnohí žiaci mali problémy s pripojením a technologickým vybavením.
Najvýznamnejším nedostatkom bola menšia intenzita sociálnych kontaktov. Nevýhodou
dištančného vzdelávania bolo preverovanie vedomostí žiakov, pretože učiteľ mohol na diaľku
ťažko overiť, či žiak vypracoval test alebo úlohu samostatne.
Výchovno-vzdelávacie výsledky v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli lepšie. Priemerná
známka školy v školskom roku 2020/2021 bola 1,93, kým v predchádzajúcom školskom roku
2,10. Spomínané zlepšenie bolo ovplyvnené práve dištančnou formou vzdelávania a
individuálnym prístupom vyučujúcich pri hodnotení žiaka a jeho výkonu.
Maturanti v školskom roku 2020/2021 dosiahli horší priemer ako v školských rokoch, kde
mali možnosť obhájiť svoje vedomosti ústnou formou IČ MS. V aktuálnom školskom roku sa
ich výsledné hodnotenie vyratúvalo administratívnym priemerom.
V školskom roku sa nám podarilo naplniť základné poslanie školy - prípravu na VŠ.

Záver
Správa prerokovaná v Pedagogickej rade dňa: 30.6.2021
PaedDr. Erika Repková, riaditeľka školy
Správa prerokovaná v Rade školy dňa: 12. 10. 2021
Mgr. Lívia Čechová, predseda Rady školy
Vyjadrenie rady školy
Rada školy pri SŠ , Ul. M.R. Štefánika 1, Vrútky odporúča zriaďovateľovi Mestu Vrútky
schváliť - neschváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach GJCH vo Vrútkach
za školský rok 2020/2021.
Mgr. Lívia Čechová, predseda Rady školy
Schválenie zriaďovateľom školy
Mesto Vrútky

schvaľuje - neschvaľuje

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach GJCH vo Vrútkach
za školský rok 2020/2021.
................................
podpis zriaďovateľa

Vypracovala: Mgr. Beata Tomčíková
V Vrútkach, 28. júna 2021

