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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

Názov školy:  Gymnázium 

Adresa školy: Metodova 2, 821 08 Bratislava 

Telefónne číslo:  02/ 50 10 24 12                      faxové číslo: 02/ 55 64 30 04 

Internetová adresa:  www.gmet.sk                  e-mailová adresa: office@gmet.sk 

Zriaďovateľ:  Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

 

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 

Meno a priezvisko Funkcie 

Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 

Mgr. Bronislava Jedličková  zástupkyňa  riaditeľky školy  

PaedDr. Tamara Karelová zástupkyňa riaditeľky školy  

Mgr. Hana Kubalová zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Rudolf Reháček koordinátor VVP 

Ing. Erika Štrbová vedúca ŠK a ŠJ 

 

ÚDAJE O RADE ŠKOLY A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠKOLY 

RADA ŠKOLY 

Rada školy pri Gymnáziu, Metodova 2, Bratislava (ďalej len „rada školy“) bola ustanovená 

podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade 

s ustanovením § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., 

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení. Funkčné obdobie Rady školy je na obdobie 4 rokov. 

Zloženie rady školy po voľbách zo dňa 22.októbra 2014: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. JUDr. Igor Sidorjak predseda rodičov 

2. Klaudia Padáčová   
podpredseda  
tajomník 

nepedagogických zamestnancov 

3. Ing. Miroslav Mihalík člen rodičov 

4. JUDr. Milan Valašik člen rodičov 

5. Mgr. Lucia Bujnová člen pedagogických zamestnancov 

6. PaedDr. Jozef Varga člen pedagogických zamestnancov 

7. Mgr. Martin Benkovič člen zriaďovateľa - OÚ Bratislava 

8. PaedDr. Igor Mariančík člen zriaďovateľa - OÚ Bratislava 

9. Mgr. Bc. Miriam Valašiková člen zriaďovateľa - OÚ Bratislava 

10. Ing. Margita Zátorská člen zriaďovateľa - OÚ Bratislava 

11. Gleb Anna Mária člen žiakov 
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INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

správu vypracoval JUDr. Igor Sidorjak, PhD., predseda Rady školy 

V priebehu školského roka 2016/2017 Rada školy zasadala trikrát a to 10.10.2016, 31.1.2017 

a 1.6.2017 a dvakrát vykonala kontrolu v školskej jedálni a to 21.11.2016 a 10.4.2017.  Na svojich 

stretnutiach sa zaoberala aktuálnymi problémami školy súvisiacimi s výchovno - vzdelávacím 

procesom ako aj s priamym chodom školy. 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru člena Rady školy p. Slobodovej, zástupcu 

nepedagogických členov, sa uskutočnili 6. októbra 2016 voľby, kde si nepedagogickí zamestnanci 

zvolili svojho zástupcu v Rade školy p. Padáčovú, ktorá bola Radou školy zvolená aj za člena 

stravovacej komisie. 

Rada školy sa vyjadrovala dňa 10. októbra 2016, 31. januára 2017 a 1. júna 2017  k návrhom 

riaditeľky školy  Ing. Zuzany Vaterkovej a to: 

1. školskému poriadku, 

2. správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa 

§ 14 ods. 5 písm. d) zákona, 

3. školskému vzdelávaciemu programu, 

4. návrhu rozpočtu, 

5. informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

6. počtom prijímaných žiakov a počtom tried na nový školský rok, 

7. správe o výsledkoch hospodárenia školy, 

8. koncepčných zámeroch rozvoja školy, 

Návrhy schválila s pripomienkami o čom pri každom zasadnutí bola vyhotovená zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy, ktorá bola predložená zriaďovateľovi. 

 

STRAVOVACIA KOMISIA RADY ŠKOLY 

1. Klaudia Padáčová, za nepedagogických zamestnancov 

2. Ing. Miroslav Mihalík, za rodičov 

3. Sára Bartalská, za  žiakov 

Stravovacia komisia rady školy vykonala kontrolu v školskej jedálni v prítomnosti vedúcej 

školskej jedálne Daniely Škridlovej dňa 21. novembra 2016 a 10. apríla 2017 v prítomností novej 

vedúcej školskej jedálne Ing. Eriky Štrbovej, o každej kontrole vyhotovila zápis, ktorý predložila rade 

školy.  
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ÚDAJE O PREDMETOVÝCH KOMISIÁCH 

- PORADNÝCH ORGÁNOCH RIADITEĽA ŠKOLY 

 
Komisie sa zúčastňujú na rozhodovacej, výkonnej činnosti manažmentu školy, metodicky 

usmerňujú, pomáhajú zabezpečovať vzdelávanie členov PK, plánujú a organizujú vlastnú činnosť 

komisií, záujmovú činnosť žiakov, realizujú kompetencie delegované vedením školy.  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 PRACOVALI PREDMETOVÉ KOMISIE: 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

(VO) 
PREDMET 

VEDÚCI PK / UČITEĽ 

ZODPOVEDNÝ ZA PREDMET 

Jazyk a komunikácia I 

(vyučovací jazyk) 
slovenský jazyk a literatúra PhDr. Adelaida Mezeiová 

Jazyk a komunikácia II  

(cudzie jazyky) 

            / 

druhý vyučovací jazyk** 

(pre bilingválnu sekciu) 

anglický jazyk Mgr. Agáta Lintnerová 

francúzsky jazyk Mgr. Oľga Janků 

francúzsky jazyk a literatúra** Mgr. Zuzana Hianiková 

nemecký jazyk Mgr. Dana Bernátová 

španielsky jazyk Mgr. Martina Obertová 

Človek a príroda 

fyzika  

Mgr. Erika Očková 

Mgr. Iveta Obšivanová 

(pre bilingválnu sekciu) 

chémia 

RNDr. Marta Murányiová 

Ing. Michal Falath 

(pre bilingválnu sekciu) 

biológia 

Mgr. Lucia Križanová 

Mgr. Katarína Fraňová 
(pre bilingválnu sekciu) 

Človek a spoločnosť 

dejepis Mgr. Juraj Šuchter 

geografia Mgr. Blanka Machová 

občianska náuka Mgr. Mária Popluhárová-Fábryová  

ekonomika Ing. Martin Grešš 

Človek a hodnoty 

etická/ náboženská výchova   Mgr. Lucia Križanová 

psychológia Mgr. Michal Hacaj 

Umenie a kultúra 

výtvarná výchova  

umenie a kultúra 

dejiny umenia 

PaedDr. Jarmila Javorková 

hudobná výchova Mgr. Eva Štulajterová 

Človek a svet práce technika Mgr. Erika Očková 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 

Mgr. Eva Majerová 

RNDr. Silvia Dingová 

(pre prírodovedné predmety a pre 

MAT bilingválnej sekcie) 

informatika Mgr. Marek Farkaš 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova  Mgr. Libor Meravý 
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SPRÁVY PREDMETOVÝCH KOMISIÍ (PK) ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA I 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) 

správu vypracovala vedúca predmetu PhDr. Adelaida Mezeiová 

Členovia predmetovej komisie pracovali v zložení R. Beutelhauser, G. Bajzová, A. Mezeiová, 

D. Plichtová, E. Štulajterová, A. Vančová, J. Vaňová.  

Plnenie školského vzdelávacieho programu prebiehalo podľa stanoveného plánu.  

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry vyučujúci viedli žiakov k systematickému čítaniu, 

k rozvíjaniu čitateľských, interpretačných a komunikačných zručností. Venovali zvýšená pozornosť  

čítaniu s porozumením – umeleckých, vecných, odborných súvislých a nesúvislých textov. Rozvíjali 

vzťah žiakov k umeleckej literatúre. Vyučujúci kládli dôraz na rozvoj kultivovaného jazykového 

prejavu žiakov, na rozvoj argumentačných zručností i na prácu s informáciami. Na túto činnosť 

využívali medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Bola podporovaná vlastná tvorba žiakov.  

V priebehu roka aktualizovali maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v súlade 

s platným vzdelávacím štandardom a koncepciou maturitnej skúšky. Ďalšia inovácia prebehne podľa 

vyhodnotenia skúseností. Členovia PK sa podieľali na vypracovaní testov na rozdielové skúšky 

a pracovných listov na špecifické témy exkurzií. 

V spolupráci so školským psychológom boli vypracované osobitné plány a metodické postupy 

pre vzdelávanie žiakov s poruchami učenia. 

Žiaci majú k dispozícii školskú knižnicu.  

V rámci ďalšieho vzdelávania sa členovia PK SJL zúčastnili na vybratých školeniach 

a vzdelávaniach (finančná gramotnosť).  

Členovia PK sledovali zmeny v ŠVP a uskutočnili zapísanie informácií do systému DIGI 

škola. 

Priebežne sledovali najnovšie poznatky prostredníctvom odborných časopisov (napr. Jazyk 

a literatúra, Revue svetovej literatúry). V súvislosti s POP v rámci prierezových tém sa zaoberali aj 

témami xenofóbie, netolerancie, ochrany ľudských práv, genderovej rovnosti a témam z oblasti 

migrácie, na rozšírenie a utvrdenie čitateľskej gramotnosti využili v nižších ročníkoch 8-ročného 

štúdia príručky PISA a ŠPÚ z portálu www.stadpedu.sk.  

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA II 

ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Agáta Lintnerová 

Prvoradým cieľom práce predmetovej komisie ANJ (PK ANJ) bolo zabezpečiť kvalitnú 

výučbu ANJ na našej škole, motivovať žiakov k takým výsledkom, aby dokázali samostatne 

komunikovať a vyjadriť svoj názor v cudzom jazyku a dosiahnuť úroveň B2 Spoločného európskeho 

referenčného rámca Rady Európy. Tento cieľ sa nám podarilo dosiahnuť. 
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Členky PK ANJ v rámci činnostne orientovanej výučby anglického jazyka,  preferujúcej 

aktivizujúce metódy, uplatňovali interaktívny aspekt, t.j. diskusné metódy, hranie rolí, simulačné 

metódy, projektové metódy, didaktické hry. Vo veľkej miere bola využitá auditívna didaktická 

technika (magnetofóny, CD prehrávače), ale aj vizuálna didaktická technika- spätný projektor. Učivo 

bolo často prezentované multimediálne prostredníctvom audiovizuálnych interaktívnych programov na 

CD, DVD, elektronických kníh, ako aj interaktívnych prezentácií v programe PowerPoint. 

Ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu prispelo aj sebahodnotenie žiaka a hodnotenie 

učiteľa, ktoré v PK ANJ kontinuálne prebiehalo počas celého školského roka. 

Podľa plánu hlavných úloh školy sa zasadnutia PK ANJ konali v mesiacoch september, 

február, apríl, jún a operatívne podľa potreby. V priebehu septembra sa konalo zasadnutie PK ANJ, na 

ktorom sa zostavil plán práce ako aj plány učiva pre jednotlivé skupiny študentov podľa úrovne 

jazykových zručností. 

Členky PK ANJ spolupracovali s vydavateľstvom časopisu Friendship a vo februári poskytli 

hlavnej redaktorke spomenutého časopisu priestory na otvorenú hodinu pre učiteľov stredných škôl. 

Témou otvorenej hodiny bola ukážka práce s časopisom Friendship na hodine anglického jazyka. 

Konkrétna hodina bola zameraná na efektívne spôsoby fixovania novej slovnej zásoby v kontexte 

a zúčastnila sa jej trieda Tercia A. 

Členky PK ANJ v spolupráci s predstaviteľom neziskovej študentskej organizácie FOCUS, 

pánom Douglasom Meyerdirkom, zorganizovali pre študentov tretích a štvrtých ročníkov stretnutie 

s americkými vysokoškolákmi, ktorí im v rámci hodín anglického jazyka predstavili zaujímavé miesta 

na území USA a diskutovali s nimi na rôzne témy týkajúce sa americkej kultúry, histórie, ale aj 

životného štýlu súčasnej americkej mládeže. 

Stretnutie s ambasádormi pokračovalo dvomi následnými besedami za účasti vybraných 

študentov a riaditeľov stredných škôl. Besedy sa zúčastnili zakladatelia slovenskej softvérovej firmy 

ESET, ktorí oboznámili študentov o možnostiach získania finančných zdrojov na štúdium v zahraničí.  

Členky PK ANJ celoročne zabezpečovali objednávku kníh a časopisov, ich pravidelnú 

distribúciu, ako aj zapožičanie beletrie v anglickom jazyku študentom. 

Členky PK ANJ aktualizovali maturitné zadania a obrázky im zodpovedajúce. 

Členky PK ANJ zostavili, dozorovali a opravili porovnávacie koncoročné testy v triedach 

Príma A, Príma B, Sekunda A a Sekunda B. Následne vyhodnotili výsledky a zostavili porovnávaciu 

tabuľku v rámci jednotlivých ročníkov. 

Členky PK ANJ pripravili zaraďovacie testy a poskytli podklady pre rozdelenie tried 

novoprijatých žiakov. 

V oblasti profesijného rastu sa členky PK ANJ priebežne venovali najmä mladým kolegyniam, 

zúčastňovali sa na hospitáciách, niektoré vykonávali funkciu fakultného učiteľa. Niektoré členky PK 

ANJ sa zúčastnili na odborných seminároch a v rámci modernizácie výuky angličtiny na hodinách 

používali IKT, najmä za účelom prezentácií v programe PowerPoint.  
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FRANCÚZSKY JAZYK (FRJ) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Oľga Janků 

Vyučovanie francúzskeho jazyka bolo zamerané na rozvíjanie a aktívne zvládnutie rečových 

zručností, akými sú písomný prejav, ústny prejav, čítanie a počúvanie, s cieľom dosiahnuť úroveň B2 

Spoločného európskeho rámca Rady Európy.  

V školskom roku 2016/2017 pracovali vyučujúci predmetu francúzsky jazyk podľa plánu 

činností predmetovej komisie (PK). Zasadnutia PK prebiehali v súlade s pokynmi riaditeľstva 

a plánom školy, ale aj podľa potreby, najmä v súvislosti s písomnými, ako aj ústnymi maturitnými 

skúškami.  

Členovia PK aktualizovali školský vzdelávací program pre 8-ročné a 4-ročné gymnázium 

v súlade so štátnym vzdelávacím programom, na základe ktorého pripravili a schválili časovo–

tematické plány pre jednotlivé ročníky. Vyučovací proces prebiehal v súlade s tematickými plánmi, 

ktoré boli splnené.  

Do výchovno-vzdelávacieho procesu podľa školského vzdelávacieho programu boli 

zapracované prierezové témy ako multikultúrna výchova, environmentálna výchova, mediálna 

výchova. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa členovia PK snažili vytvárať multikultúrne prostredie, 

viesť žiakov k odstraňovaniu predsudkov a podporovať vzájomnú toleranciu. Zamerali sa aj na 

komunikáciu a prehlbovanie vedomostí v oblasti kultúry a civilizácie. Členovia PK využívali na 

vyučovaní projektové vyučovanie a interaktívnu tabuľu, čo inovovalo vyučovanie cudzieho jazyka. 

Členovia PK vypracovali v súlade s cieľovými požiadavkami maturitné zadania a aktualizovali 

obrazový materiál v maturitných zadaniach.  

Ďalej členovia PK pripravovali žiakov na jazykový diplom DELF, ktoré boli organizované 

v spolupráci s bilingválnou sekciou a Francúzskym inštitútom. 

 

NEMECKÝ JAZYK (NEJ) 

správu vypracovala Mgr. Dana Bernátová 

V školskom roku 2016/2017 pracovali vyučujúce predmetu nemecký jazyk podľa plánu 

hlavných úloh školy. Predmetová komisia zasadala podľa potreby. Analyzovali sa žiacke práce, 

diskutovalo sa o zlepšení výučby nemeckého jazyka a členovia PK si vymieňali poznatky získané 

z rôznych kurzov a školení, ktoré absolvovali v novom školskom roku.  

Hlavným cieľom práce PK NEJ bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu NEJ na našej škole 

a motivovať žiakov ku každodennej komunikácii v CJ na všetkých úrovniach Spoločného európskeho 

referenčného rámca Rady Európy.  

Bol zostavený Plán práce a časovo-tematické plány pre jednotlivé ročníky osemročného 

a štvorročného Gymnázia.  

Učitelia absolvovali viaceré kurzy a školenia a žiaci sa zúčastnili zaujímavých akcií, počas 

ktorých prišli do kontaktu s rodenými hovoriacimi a okrem jazykových zručností získali aj prehľad 

o súčasnom dianí v Európe.  
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PK NEJ zabezpečila objednávku kníh, pracovných zošitov, časopisov a ich pravidelnú 

distribúciu pre všetky ročníky. Takisto zorganizovala aj Predvianočnú výstavku nemeckej literatúry 

spojenú s jej predajom.  

Vyučujúci sa zúčastnili na Konferencii učiteľov NEJ, seminári v Goethe inštitúte, absolvovali 

úspešne celoročný vzdelávací kurz (Gold DSD 1) pre učiteľov nemeckého jazyka a zúčastnili sa na 

jednodňovom seminári k písomnej časti nemeckého jazykového diplomu DSD II.  

Vyučujúci v spolupráci s nemeckou lektorkou pripravovali žiakov na jazykový diplom 

„Deutsches Sprachdiplom Stufe I“, ktorý vydáva Ministerstvo kultúry SRN. Všetci žiaci úspešne 

zvládli ústnu časť skúšky na úrovni B1. Vyučujúci NEJ sa pravidelne zúčastňovali na hodinách 

nemeckej lektorky Esther Herrig za účelom skvalitniť svoju prácu na hodinách NEJ. 

Žiaci mali možnosť zúčastniť sa skúšobnej prípravy na konverzačnú súťaž „Jugend debattiert 

international“, ktorá sa konala v Goethe inštitúte pod vedením nemeckých lektorov. Žiaci si rozšírili 

slovnú zásobu k aktuálnym témam. Koncom školského roka sa zúčastnili žiaci Kvinty B na 

celoslovenskom finále debatnej súťaže „Jugend debattiert international“. Vďaka nášmu záujmu sme 

boli oficiálne pre školský rok 2017/2018 zaradení do vyššie uvedenej súťaže.  

V rámci dňa otvorených dverí bola zorganizovaná prezentácia učebníc NEJ a otvorenú hodinu 

v obidvoch budovách. 

V rámci modernizácie výučby CJ sa na hodinách nemčiny využívali prostriedky IKT.  

V budúcom školskom roku bude pokračovať príprava žiakov na DSD I a DSD II pod vedením 

Mgr. Kristíny Poláčkovej, Mgr. Dany Bernátovej a nemeckého lektora Franka Blocha. Systematicky 

budú pripravovať žiakov aj ostatní vyučujúci. 

V rámci medzinárodného programu „Kulturweit“ sa podarilo pre školský rok 2017/2018 

získať dobrovoľníčku z Nemecka, ktorá sa bude zúčastňovať na vyučovacích hodinách 

a mimoškolských aktivitách žiakov, čím sa bude zlepšovať ich konverzačná úroveň v NEJ. 

 

ŠPANIELSKY JAZYK (SJA) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Martina Obertová 

Cieľom práce predmetovej komisie španielskeho jazyka bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu 

španielskeho jazyka, aby žiaci dosiahli požadované vedomosti a zručnosti, dosiahli schopnosti, ktoré 

umožňujú konkrétnu komunikáciu v rôznych situáciách v španielskom jazyku s dosiahnutím úrovne 

B1 a B2 Spoločného referenčného rámca Rady Európy. Pri výučbe sa členovia predmetovej komisie 

zameriavali hlavne na komunikatívnu stránku v súlade s multikultúrnou výchovou. K dosiahnutiu 

daného cieľa členovia predmetovej komisie v rámci prípravy a výučby španielskeho jazyka využívali 

informačné technológie, okrem iného aj za účelom zvýšenia efektívnosti a modernizácie metodických 

postupov s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Predmetová komisia zorganizovala nákup 

učebníc Aventura 1, Aventura 2, Drago 1. 

Predmetová komisia vypracovala tematické plány podľa platných učebných osnov, 

vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek.  
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Predmetová komisia zorganizovala návštevu filmového predstavenia Divoké historky.  

PK zorganizovala školské kolo olympiády v španielskom jazyku.  

 
FYZIKA (FYZ) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Erika Očková 

V školskom roku 2016/2017 členovia predmetovej komisie aktualizovali úlohy a ciele 

predmetu v školskom vzdelávacom programe v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím 

programom a vyučovací proces prebiehal podľa neho. 

V rámci vyučovacích hodín sa vyučujúce zamerali na porozumenie a vysvetlenie fyzikálnych 

javov s dôrazom na rozvíjanie zručností v skupinovej práci na experimentoch a prezentácií výsledkov.  

Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti študentov  sa používali uvoľnené úlohy PISA i skúsenosti 

z absolvovaného vzdelávania Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole, 

organizovaného Metodicko-pedagogickým centrom. Rozvoj enviromentálnej výchovy bol realizovaný 

ako súčasť rozvoja osobnosti detí s vedením k uvedomelej spotrebe zdrojov energie, k separácii 

odpadov, k vytváraniu správnych postojov k životnému prostrediu. 

Počas celého roka realizovali členovia PK vzájomné hospitácie s cieľom výmeny skúseností 

a skvalitnenia výučby. 

P. Camara a p. Očková sa zúčastnili odbornej konferencii Šoltésove dni na FMFI UK 

v Bratislave, ktorá sa už tradične uskutočnila formou tvorivých dielní doplnených prednáškami. 

Osvojené poznatky a získané zručnosti interným vzdelávaním priblížili ostatným členom PK tak, že 

boli podnetom a inšpiráciou pre prácu so žiakmi v každom ročníku. 

 

BIOLÓGIA (BIO) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Lucia Križanová 

V školskom roku 2016/2017 PK zapracovala inovovaný ŠVP pre sekundy a druhý 

ročník do ŠkVP a vyučovací proces prebehol vo všetkých ročníkoch v súlade s ním.  

V rámci vyučovacích hodín členovia PK pokračovali v prehlbovaní aktivít zameraných na 

rozvoj tvorivosti a samostatnosti žiakov. Na zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovania boli využívané 

prostriedky IKT v učebniach biológie. 

PK aktualizovala maturitné zadania a doplnila k nim obrazový materiál. 

P. Košiarová organizovala na škole Deň narcisov. Vybrané študentky sa zúčastnili na seminári 

organizovanom Ligou proti rakovine. PK sa zapojila do DOD školy otvorenými hodinami s ukážkami 

pokusov z učiva biológie človeka pre štvorročné gymnázium a ukážkami prvej pomoci pre osemročné 

gymnázium. 

P. Košiarová celý rok spolupracovala s Ligou proti rakovine a zúčastnila sa na seminári 

organizovanom Červeným krížom. 
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Členky PK p. Puterková a p. Križanová boli fakultnými učiteľkami Prírodovedeckej 

fakultyUK. 

CHÉMIA (CHE) 

správu vypracovala vedúca predmetu RNDr. Marta Murányiová 

Členovia PK za chémiu uskutočňovali výuku chémie v prvom, druhom, treťom a štvrtom 

ročníku klasického všeobecného gymnázia, v 1. ročníku bilingválneho gymnázia, pre žiakov 5. 

ročníka bilingválneho gymnázia, ktorí si vybrali slovenský seminár z chémie, a v tercii a kvarte 

osemročného gymnázia podľa tematických plánov vytvorených v súlade so ŠkVP a novými 

požiadavkami na reformu vzdelávania.  

Maturitné zadania boli upravené podľa nových cieľových požiadaviek vydaných MŠ. Študenti 

boli k maturitným skúškam dobre pripravení. 

Pri vyučovaní chémie členovia PK za chémiu využívali chemické pokusy, počítačovú 

techniku, počítačové programy, internet, multimediálnu učebňu, nové učebnice, kvalitnú a novú 

odbornú literatúru.  

Členovia PK za chémiu svoje výchovné pôsobenie zamerali aj na prevenciu proti civilizačným 

ochoreniam, na správnu životosprávu, na podporu zdravého životného štýlu a prevenciu proti 

experimentovaniu s drogami v rôznej podobe. Zamerali sa na prevenciu proti alkoholizmu, fajčeniu, 

užívaniu mäkkých, či tvrdých drog a škodlivosti neúmerného užívania liekov.  

Viedli žiakov k ochrane životného prostredia, zvýšeniu povedomia v oblasti separácie odpadov. 

Zvyšovali informovanosť žiakov o toxických, rádioaktívnych a škodlivých látkach pre živé 

organizmy. Na túto problematiku robili študenti rôzne prezentácie a projekty, ktoré potom 

prezentovali na hodinách chémie, prípadne na nástenkách. 

Členovia PK za chémiu sa zúčastňovali na vzdelávacích aktivitách organizovaných FCHPT 

STU, MPCMB a Prir.Fak.UK ( prednášky z rôznych oblastí chémie). Zúčastnili sa národnej 

konferencie ZUCH (Združenie učiteľov chémie ) v Banskej Bystrici.  

Počas celého roka viedli pedagogickú prax z chémie študentov 3.,4.,5. ročníka 

Prírodovedeckej fakulty UK a DPŠ.  

Zúčastnili sa na aktivitách Ligy proti rakovine ( Deň narcisov), navštívili múzeum SPP, 

veterné mlyny a čokoládovňu v Rakúsku, kde sa oboznámili s výrobou čokolády. 

V Novej tržnici sa zúčastnili na Noci výskumníkov. 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY, UMENIE A KULTÚRA 

DEJEPIS (DEJ) 

správu vypracoval vedúci predmetu Mgr. Juraj Šuchter 

Členovia predmetovej komisie (ďalej PK) počas celého školského roka plnili stanovené úlohy. 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti prebiehala výučba dejepisu podľa cieľových požiadaviek. Žiaci na 

hodinách dejepisu aktívne pracovali s historickými prameňmi, dokumentmi, mapami a obrazovým 
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materiálom. V prvom a v druhom ročníku a v príme a sekunde sa vyučovalo podľa inovovaného ŠVP, 

v ostatných ročníkoch prebiehala výuka podľa doteraz platného ŠVP. Dôraz bol kladený na čítanie 

s porozumením, prácu s historickým prameňmi a na analyzovanie textov. 

V predmete členovia PK vytvárali medzipredmetové vzťahy – multikultúrna a mediálna 

výchova, posilňovanie multiperspektívnych pohľadov na udalosti. Táto časť práce bola sťažená takmer 

nulovým prepojením učiva slovenskej literatúry a dejepisu, keďže po prijatí štátneho vzdelávacieho 

programu sa zmenila obsahová náplň jednotlivých ročníkov. Členovia PK absolvovali v priebehu 

školského roka vzájomné hospitácie s cieľom skvalitnenia vyučovania predmetu dejepis. 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia jednotliví členovia využívali prístupné disky 

školského serveru na variovanie hodín a poskytnutie študijného materiálu žiakom. Prostredníctvom 

spoločného disku vytvorili databázu dokumentov, ktorá bola využívaná tak pri bežnom vyučovaní, ako 

aj pri inovovaní maturitných zadaní.  

Pri výuke dejepisu sa v šk.r. 2016/17 mimoriadne osvedčila dobudovaná učebňa humanitných 

predmetov a hlavne používanie dataprojektora prepojeného na internet. 

 

GEOGRAFIA (GEG) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Blanka Machová 

Predmetová komisia pracovala podľa plánu činnosti. Bol vypracovaný školský vzdelávací 

program v druhom ročníku osemročného štúdia a v druhom ročníku štvorročného štúdia.. Členovia 

predmetu pripravili a schválili maturitné zadania podľa cieľových požiadaviek. Študenti všetkých tried 

boli na začiatku školského roka oboznámení s  vypracovaným hodnotiacim portfóliom žiaka. Všetci 

vyučujúci postupovali pri hodnotení žiakov jednotne s  cieľom o  čo najobjektívnejšie hodnotenie. 

Študenti na hodinách geografie pracovali s atlasmi, rôznymi odbornými schémami a obrázkami, 

pracovnými zošitmi. Učitelia aj študenti (pri prezentovaní projektov) na hodinách geografie využívali 

IKT pomôcky.  

 

OBČIANSKA NÁUKA (OBN) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Mária Popluhárová - Fábryová 

V školskom roku 2016/2017 pracovala predmetová komisia podľa plánu činnosti predmetovej 

komisie. V súlade s požiadavkami inovovaného štátneho vzdelávacieho programu členovia 

predmetovej komisie upravili školský vzdelávací program. 

Vyučujúci zodpovední za vypracovanie inovovaného školského vzdelávacieho programu: 8-ročné 

gymnázium - Mgr. V. Porgesová, 4-ročné gymnázium - Mgr. M. Popluhárová-Fábryová a bilingválna 

sekcia – Mgr. Gabriela Bajzová 

Počas celého školského roka sme pripravovali žiakov 4.ročníka klasického gymnázia, oktávy 

8-ročného gymnázia a 5. ročníka bilingválnej sekcie na maturitnú skúšku. Maturitné zadania sme 

pripravili podľa cieľových požiadaviek a boli prerokované a schválené na PK 20.3.2017.  
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Počas celého školského roka sme viedli žiakov k pochopeniu a osvojeniu si ľudských práv 

a slobôd. 

Zamerali sme sa na prácu s dokumentmi, na vnútroštátny i medzinárodný spôsob ochrany 

ľudských práv, na výchovu žiakov k dodržiavaniu ľudských práv a slobôd, viedli sme žiakov 

k tolerancii. Počas celého školského roka sme sa snažili vytvárať na škole multikultúrne prostredie, 

viesť žiakov k odstraňovaniu predsudkov a podporovať vzájomnú toleranciu a úctu. 

V máji 2017 sme pripravili pre 2. ročník gymnázia prednášky o bankách a bankových produktoch, čím 

sme rozvíjali ich finančnú gramotnosť. 

Učitelia občianskej výchovy sa zúčastnili vzdelávania organizovaného Metodicko-

pedagogickým centrom mesta Bratislavy na tému Boj proti extrémizmu, xenofóbii a domácemu 

násiliu, kde mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími poznatkami odborníkov na extrémizmus. 

 

ETICKÁ VÝCHOVA (ETV) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Lucia Križanová 

V školskom roku 2016/2017 napĺňali členovia PK v jednotlivých ročníkoch školský 

vzdelávací program pre predmet etická výchova.  

V nižších ročníkoch 8-ročného gymnázia používali učitelia individuálnu aj skupinovú prácu žiakov, 

diskusiu, hravé formy práce, uvádzanie príkladov z praktického života. 

Na hodinách etickej výchovy vo vyšších ročníkoch učitelia využívali najmä diskusiu, dialóg 

a konfrontáciu názorov, dokumentárne filmy občianskeho združenia Človek v ohrození aj 

s pracovnými listami, absolvovali aktivitu so psychologičkami z centra pre rodinu Kvapka i exkurziu 

vo Volkswagene. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VYV), 

UMENIE A KULTÚRA (UKL), DEJINY UMENIA (DEU) 

správu vypracovala vedúca predmetu PaedDr. Jarmila Javorková 

Počas školského roku 2016/2017 pracovala predmetová komisia podľa plánu činnosti a PK 

a plnila stanovené úlohy. Študentov štvrtého a piateho ročníka sme pripravovali na maturitnú skúšku. 

Tento školský rok maturovali študenti podľa novokoncipovaných maturitných zadaní. 

Na vyučovacích hodinách UKL a DEU členky PK využívali dostupné materiálno – technické 

vybavenie školy: interaktívnu tabuľu, v multimediálnej učebni dataprojektor a počítač s využitím 

pripojenia školy na internet. Členky PK aktualizovali databázu vizuálov využívanú pri teoretických 

vyučovacích hodinách. Vďaka spolupráci s redakciami umeleckých a kultúrnych časopisov stále 

rozširujeme zbierku umeleckých a kultúrnych časopisov, ktoré využívame na hodinách UKL. 

Počas celého školského roka sme sa zamerali v PK na plnenie prierezových tém v intenciách 

polyestetickej výchovy. Na hodinách VYV sme kládli dôraz na rozvoj schopnosti, analytického 

myslenia a schopnosť sebavyjadrovania žiaka cez precítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu a radosť 

z tvorby. Hodiny UKL boli zamerané na rozvoj mediálnych kompetencií - naučiť študentov orientovať 
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sa v komunikačnom prostredí kultúry, kriticky posudzovať šírené posolstvá a vytvoriť si vlastný 

názor. Tvorbou projektov a recenzií si študenti zlepšovali schopnosť získať a vyhodnocovať 

informácie z rôznych zdrojov mediálnej prevádzky. Hodiny DEU boli zamerané na multikultúrnu 

výchovu s cieľom rozvíjať poznanie kultúr a schopnosť pochopenia pre odlišnú kultúru a odlišný štýl, 

a tým rozvíjať tolerantné postoje k iným kultúram pri uvedomovaní si a zachovávaní vlastnej kultúrnej 

identity.  

Členky PK zorganizovali počas školského roka pre študentov odborné exkurzie a návštevy 

umeleckých výstav.  

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA (HUV) 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Eva Štulajterová 

V školskom roku 2016/2017 E. Štulajterová vypracovala časovo-tematické plány v súlade so 

vzdelávacím štandardom. 

Vo všetkých ročníkoch: príma - tercia boli realizované a overované osnovy a časovo- 

tematické plány vypracované v zmysle požiadaviek školského vzdelávacieho programu a platného 

vzdelávacieho štandardu.  

Na hodinách HUV sa rozvíjala hudobná aktivita žiakov vo viacerých hudobných činnostiach, 

konkrétne vo vokálnych, inštrumentálnych a percepčných. 

Žiaci spoznávali hudbu rôzneho typu, žánru, boli vedení k spoznávaniu hudby svojho a iných 

národov. Verbálne i neverbálne vyjadrovali svoj názor a zážitok z počúvania hudby. 

Na hodinách HUV sa rozvíjali medzipredmetové vzťahy (literatúra, dejepis, výtvarná 

výchova, anglický jazyk, nemecký jazyk). 

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

TECHNIKA 

správu vypracovala Mgr. Erika Očková 

Činnosť PK v predmete Technika prebiehala v školskom roku 2016/2017 v súlade s cieľovými 

požiadavkami ŠkVP.   

Zasadnutia PK sa uskutočňovali  podľa vypracovaného plánu práce školy. 

Vyučujúcimi predmetu boli RNDr. Eva Bališová, Mgr. Miriam Janíková, Mgr. Erika Očková 

a vyučovanie tohto predmetu prebiehalo po jednej hodine týždenne v ročníkoch tercia a kvarta. 

Vzdelávanie sa realizovalo rozdelením obsahu do piatich tematických okruhov: Človek a technika, 

Grafická komunikácia, Materiály a technológie, Elektrická energia, Technika – domácnosť – 

bezpečnosť. 

V tercii sa žiaci učili o vedcoch a vynálezcoch so slovenskými koreňmi s dôrazom na 

historický a geografický kontext doby, v ktorej žili, s cieľom zvyšovania národného povedomia 

a hrdosti na svojich krajanov. Žiaci vypracovali skupinové projekty a prezentovali svoje práce pred 

spolužiakmi. 
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Svoje teoretické vedomosti o vlastnostiach technických materiálov, vlastnú kreativitu 

a zručnosť prakticky predviedli pri výrobe periskopu, spektroskopu a mnohých pomôcok, ktoré využili 

na hodinách fyziky pri praktických pokusoch. 

Žiaci kvarty realizovali akčný výskum týždennej spotreby elektrickej energie a vody 

v domácnosti, číselne ju vyjadrili a po rozhovore s členmi v domácnosti hľadali možnosti úspor. 

Precvičili si tak svoje vedomosti z finančnej gramotnosti, ekológie i komunikačné zručnosti. Koncom 

roka obe triedy absolvovali aj vyučovanie pomocou exkurzie v SPP s využitím medzipredmetových 

vedomostí z  chémie a fyziky. 

Okrem učebníc žiaci pracovali aj s odbornou literatúrou a s prostriedkami IKT s dôrazom na 

kritické myslenie a výber dôveryhodných zdrojov informácií.  

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 

správu vypracovala vedúca PK Mgr. Eva Majerová 

V školskom roku 2016/2017 členovia predmetovej komisie pracovali podľa upravených 

tematických plánov, ktoré vypracovali v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom. 

Upravili zadania na ústnu maturitnú skúšku v súlade s jej cieľovými požiadavkami. 

Zasadnutia PK sa uskutočňovali podľa vypracovaného plánu práce školy. 

Vyučujúcimi predmetu boli RNDr. Eva Bališová, RNDr. Mário Boroš, RNDr. Jana Borovanská, 

Mgr. Miriam Janíková, Mgr. Blanka Machová, Mgr. Eva Majerová, Mgr. Erika Očková, Mgr. Martina 

Vrabčeková. 

V 1. ročníkoch štvorročného gymnázia a v triedach Kvinta A a Kvinta B sa realizovali vstupné 

previerky s cieľom porovnať vedomosti žiakov v jednotlivých triedach a taktiež s ich výsledkami 

Testovania v 9. ročníku ZŠ a na prijímacích pohovoroch. Zároveň bolo dôležitým cieľom zistiť úroveň 

vedomostí žiakov po ukončení základnej školy, na ktoré v 1. ročníku nadväzuje stredoškolské učivo. 

Úspešnosť bola nasledujúca: Kvinta A (74, 84%),  Kvinty B (68,44%), I. A (64,83%), I. B (63,31%). 

V rámci profesionálneho rastu si učitelia zvyšovali kvalifikáciu prostredníctvom individuálneho 

štúdia. Učitelia si vzájomne odovzdávali skúsenosti a vylepšovali uplatnenie informačných technológií 

vo vyučovacom procese. Vhodne využívali pri výuke interaktívnu tabuľu. 

Erika Očková a Martina Vrabčeková sa zúčastnili školenia o projekte VEDOMAT, garantom 

ktorého je FMFI UK. Projekt sa zaoberá metódou adaptívneho učenia – riešenie pre každého žiaka bez 

ohľadu na jeho schopnosti a možnosti. Rieši možnosti vyučovať matematiku na 2. stupni pomocou 

výpočtovej techniky. 

Žiaci všetkých tried boli na začiatku školského roka oboznámení s vypracovaným 

hodnotiacim portfóliom žiaka. Všetci vyučujúci postupovali pri hodnotení žiakov jednotne s cieľom 

o čo najobjektívnejšie hodnotenie.  
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INFORMATIKA 

správu vypracoval vedúci PK Mgr. Marek Farkaš 

Predmetová komisia pracovala podľa plánu činnosti na školský rok 2016/2017, počas ktorého 

sa komisia stretávala na plánovaných aj operatívnych stretnutiach. Z každého plánovaného stretnutia je 

urobený zápis.  

Členovia predmetovej komisie v súlade s platným ŠVP a inovovaným ŠVP vypracovali 

časovo-tematické plány a zapracovali do nich aj prierezové témy tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti. Hlavným cieľom práce predmetovej komisie Informatiky bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu 

predmetu, viesť žiakov vhodne a efektívne využívať výpočtovú techniku, k samostatnej práci pri 

riešení úloh, samostatne či v skupinách nachádzať algoritmické riešenia problémov, tvorbe projektov, 

rozvoj čítania s porozumením pri vyhľadávaní informácií na internete a schopnosť argumentovať 

svoje riešenia, rozumieť rizikám spojeným s používaním internetu. Zároveň sme žiakov viedli k tomu, 

aby si vytvárali portfólio, ktoré by mohli ďalej využívať pri svojom štúdiu. 

Členovia PK navštevovali podujatia klubu Informatiky v Bratislave - Programovanie v jazyku 

Python a postupne sme tento programovací jazyk zaviedli do výuky pre všetky triedy gymnázia 

(4. roč, 5.roč aj 8.roč Kvinta-Oktáva) 

Začali sme overovať spoločné portfólio pracovných, didaktických materiálov s cieľom 

zjednotiť hodnotenie a výstupy v jednotlivých tematických celkoch. 

Členovia PK spolupracovali pri zavádzaní IKT v rámci medzipredmetových vzťahov, 

s triednymi učiteľmi a žiakmi. Pokračovali v konzultáciách o používaní IKT (konzultácie pre žiakov 

a učiteľov) a v konzultáciách k IS školy a implementácii IS. 

Naďalej prebiehala u vybranej časti študentov tretieho a štvrtého ročníka implementácia časti 

obsahu učiva zo sieťového programu Cisco Network Academy ( ďalej CA) do výuky. V závere 

školského roka sme v rámci CA získali možnosť rozšíriť portfólio ponúkaných kurzov o kurzy 

CCNA1.  

Úspešne sme zapojili žiakov do súťaží iBobor, Korešpondenčný seminár z programovania, 

Stredoškolskej odbornej činnosti a projektu „Aj ty v IT“.  

  

ZDRAVIE A POHYB 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (TSV) 

správu vypracoval vedúci predmetu Mgr. Libor Meravý 

V školskom roku 2016/17 pracovalo v PK TSV 8 učiteľov s potrebnou kvalifikáciou, vrátane 

nového učiteľa Matúša Genčúra s aprobáciou Tv-Geo. Tematické výchovno-vzdelávacie plány boli 

splnené. Pri vyučovaní TSV boli využívané tri telocvične, posilňovňa, pohybové štúdio a športový 

areál. Na vyučovanie telesnej výchovy sú vytvorené výborné podmienky. Výchovno-vzdelávací 

proces bol realizovaný v neustále lepšiacich sa podmienkach – opravy hracích plôch, sietí, telocviční. 
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Školský vzdelávací program v predmete telesná a športová výchova bol vypracovaný pre 1.až 4.ročník 

klasickej sekcie a pre osemročné gymnázium. V rámci pohybových aktivít v prírode so zameraním na 

zimné športy boli zorganizované tri lyžiarske kurzy. Aktivity členov PK TSV boli zamerané na 

prípravu a realizáciu účelových cvičení, lyžiarskych kurzov, Kurzu na ochranu života a zdravia, 

Letného kurzu pohybových aktivít v prírode, športových súťaží, reprezentáciu školy v medziškolských 

súťažiach. 

Práca členov PK TSV súvisela s materiálno – technickým zabezpečovaním školy, úpravou 

športového areálu školy a krúžkovou činnosťou. 

 

PSYCHOLÓGIA (PSY) 

správu vypracoval vedúci predmetu Mgr. Michal Hacaj 

V školskom roku 2016/2017 napĺňali členovia PK tematické výchovno-vzdelávacie plány 

v súlade s požiadavkami školského vzdelávacieho programu.  

Žiakom poskytli informácie zo všetkých prierezových tém, ktorými boli základy: Všeobecnej 

psychológie, Sociálnej psychológie, Vývinovej psychológie a Psychológie osobnosti. Prierezové témy 

doplnili o témy, ktoré sú v dnešnej dobe aktuálne a potrebné pre žiakov k splneniu prijímacích konaní 

na VŠ: Psychológia práce a reklamy, Psychológia zdravia, Poradenská psychológia a rôzne druhy 

psychologických terapií. Žiaci si prakticky vyskúšali napr. pracovný pohovor, asertívne správanie, 

niektoré diagnostické metódy. Informácie a študijné materiály žiaci čerpali z textov odbornej literatúry 

používanej na vysokých školách. Ďalšie študijné materiály sme získavali a čerpali z odborných 

internetových stránok, odborných časopisov a zo seminárov a vzdelávaní, ktoré vyučujúci počas roka 

absolvovali.  

Výučba prebiehala v tematických blokoch, ktoré trvali 3 vyučovacie hodiny. Tieto bloky 

kopírovali požiadavky k maturite. V jednom bloku sme prebrali jednu maturitnú tému. Výučba 

prebiehala formou výkladu učiva, dialógu, diskusie, prezentácie žiakov, praktického nácviku. Žiaci si 

prakticky vyskúšali rôzne druhy psychologických testov, vedenie rozhovoru, pracovné interview 

a formy komunikácie, ktoré prispejú k asertívnemu riešeniu konfliktov. Tiež si prakticky vyskúšali 

testy na kognitívne procesy, ako pozornosť alebo pamäť. Hodnotenie žiakov prebiehalo priebežne 

formou písomných prác a ústnych odpovedí. 

Žiaci mali možnosť dvoch diskusií s odborníkmi z praxe. Tieto diskusie slúžili k tomu, aby 

mali žiaci lepší prehľad ako fungujú psychológovia v praxi. Ročník bol ukončený úspešnou 

maturitnou skúškou všetkých maturujúcich žiakov. 

 

PREDMETOVÉ KOMISIE BILINGVÁLNEJ SEKCIE 

PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY VYUČOVANÉ VO FRANCÚZSKOM JAZYKU 

správu vypracovala vedúca PK Mgr. Silvia Dingová 

Predmetová komisia si počas celého roka plnila stanovené úlohy. Zasadnutia PK sa konali 

pravidelne a zúčastňovali sa ich všetci členovia PK. 
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Všetky tematické výchovno-vzdelávacie plány boli vypracované podľa platných učebných 

osnov, vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek jednotlivých vyučovacích predmetov 

v súlade so ŠkVP. Vyučujúci jednotlivých predmetov pravidelne navzájom konzultovali učebné 

obsahy a metódy práce a spolupodieľali sa i na organizácii mimoškolskej činnosti žiakov. 

Členovia PK navzájom vykonávali hospitačnú činnosť. Pravidelne sa stretávali na poradách 

PK, analyzovali výsledky žiakov, porovnávali a hodnotili ich výkony. Snažili sa ich motivovať 

k lepším výkonom, podporovali ich účasť v predmetových súťažiach. Počas celého šk. roka 

dodržiavali dohodnutý spôsob hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa platnej stupnice prírodovedných 

predmetov na bilingválnej sekcii .  

Zodpovedne pripravili žiakov na maturitnú skúšku z prírodovedných predmetov, čo sa 

preukázalo na výsledkoch, kde bilingválna sekcia Gymnázia Metodova patrila k najlepším spomedzi 

česko-slovenských bilingválnych sekcií. 

Členovia PK využívali IKT zatiaľ len pilotne pre 5. ročník, čo prinieslo urýchlenie 

a skvalitnenie práce. Na základe pozitívnych skúseností  je v pláne budúci šk. rok využívať IKT pre 

všetky ročníky. 

Členovia PK  sa zúčastnili všetkých plánovaných stretnutí medzi česko-slovenskými 

gymnáziami. Zúčastnili sa aj opráv maturitných písomných prác. 

Viacerí členovia PK sa podieľali na príprave a realizácii výmenných pobytov vo Francúzsku.  

 

PK FRANCÚZSKEHO JAZYKA BILINGVÁLNEJ SEKCIE 

FRANCÚZSKY JAZYK A LITERATÚRA 

správu vypracovala vedúca predmetu Mgr. Zuzana Hianiková  

Predmetová komisia počas celého školského roka plnila stanovené úlohy. Zasadnutia 

predmetovej komisie sa konali pravidelne a zúčastňovali sa ich všetci vyučujúci. 

Všetky tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých ročníkov boli upravené podľa platných 

učebných osnov, vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek v súlade so ŠkVP k dátumu 

14. október 2016. Vyučujúci prvého ročníka sa pravidelne stretávali za účelom prípravy spoločného 

testu na konci mesiaca. Ostatní vyučujúci pravidelne tímovo konzultovali učebné obsahy a metódy 

práce a spolupodieľali sa i na organizácii mimoškolskej činnosti žiakov.  

Bronislava Jedličková a Zuzana Hianiková pravidelne vykonávali hospitačné hodiny u Lucii 

Minárikovej. Pravidelne spolu konzultovali priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. Katarína 

Holecová pravidelne navštevovala hodiny pre druhý ročník, ako prípravu pre šk rok 2017/2018.  

Hospitácie sa vykonávali aj u ostatných členov Predmetovej komisie.  

22. - 23. Septembra 2016 sa Matthias Quemener a Zuzana Hianiková zúčastnili na výbere 

dokumentov k ústnej časti maturity. Táto schôdza sa konala v Banskej Bystrici. Rovnaký typ schôdze 

sa uskutočnil aj 26. a 27. februára 2017 v Trenčíne.  

26. septembra 2016 sa prvé ročníky zúčastnili Dňa európskych jazykov a návštevy mediatéky 

Francúzskeho inštitútu. 
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V dňoch 29. - 30. septembra 2016 sa konala porada lektorov v Bratislave, na ktorej sa 

zúčastnili kolegovia Stéphanie Gregor, Gwenael Gobert a Matthias Quemener. 

5.- 7. 10. 2016 bol v Bratislave seminár prípravy skúšajúcich pre diplom DELF (A1-B2), za 

sekciu boli prítomné Martina Králiková, Katarína Holecová a Zuzana Hianiková. 

V novembri organizoval Francúzsky inštitút ateliér poetickej tvorby, na ktorom sa v sprievode 

G. Goberta zúčastnili žiaci druhého ročníka. 

Výber koncoročných testov pre 1. a 2. ročník sa konal 2. decembra 2016 v Košiciach, za našu 

sekciu boli prítomné Martina Králiková a Stéphanie Gregor. 

V dňoch 12.-13. januára 2017 sa v Prahe uskutočnil výber maturitných zadaní, ktorého sa za 

našu sekciu zúčastnila Lucia Bujnová. 

V tomto roku prebehla po prvýkrát inovovaná forma ústnych maturít. Skúšajúci ako aj 

predsedovia poroty u nás aj v ostatných bilingválnych gymnáziách sú názoru, že táto zmena je veľmi 

pozitívna. Žiaci sú nútení spontánnejšie reagovať, argumentovať a tak nie sú vedení k memorovaniu, 

ale naopak k samostatnému premýšľaniu a kritickému mysleniu. Bola upravená aj hodnotiaca 

stupnica. Jazykové schopnosti z nej predstavujú 10 bodov z celkových 25.  

Vo februári 2017 sa Zuzana Hianiková a Bronislava Jedličková zúčastnili viacerých 

prípravných schôdzí aktivít konajúcich sa v rámci Mesiaca frankofónie.  

Opravy písomných maturitných skúšok sa konali 16.-19. 5. 2017 na Gymnáziu Metodova 

a zúčastnili sa ich Lucia Bujnová, Bronislava Jedličková, Zuzana Hianiková, Martina Králiková, 

Katarína Holecová, Matthias Quéméner, Gwenael Gobert a Stéphanie Gregor. Organizačný priebeh 

zabezpečili Zuzana Hianiková a Bronislava Jedličková.  

Za Bratislavu v písomnej skúške uspeli všetci študenti. 

Ústne maturitné skúšky sa konali v dňoch 20.-23. júna 2017. Traja žiaci neuspeli a budú konať 

opravné skúšky v septembri 2017. Dvaja žiaci sa nedostavili na maturitnú skúšku pre zdravotné dôvod 

a bude im stanovený náhradný termín maturitnej skúšky. 

V prvých ročníkoch prebiehala výučba francúzštiny podľa metód Latitudes I. Latitudes II. 

a Alter Ego Plus 1,2. 

V druhom ročníku sme si tvorili vlastný pedagogický materiál, ktorý by najviac zodpovedal 

našim potrebám. Prioritne sme sa opierali o učebnice Nouvel Edito I. a Nouvel Edito II. Pri ponechaní 

učebných materiálov máme ale záujem zmeniť postup vyučovania v druhom ročníku. Viac sa venovať 

prehlbovaniu jazykových schopností, aby sme zlepšili celkovú jazykovú úroveň našich žiakov. 

Uvažujeme aj o zmene koncoročného testu v tomto ročníku. Pravdepodobne už nebude obsahovať 

literárne otázky, ale len otázky týkajúce sa žurnalistického textu a gramatiky.  

Rovnako ako v šk roku 2015/2016 sa naše gymnázium aj v tomto školskom roku stalo 

miestom na vykonávanie skúšok DELF. Zorganizovali a pripravili sme študentov na dve skúšobné 

obdobia: 14. - 15. februára a 6. - 7. júna. Zúčastnilo sa ich dohromady 20 študentov pre úroveň A1 – 

A2, 24 študentov pre úroveň B1 a 22 študentov pre úroveň B2.  
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Zuzana Hianiková sa 26. júna 2017 zúčastnila a zabezpečila organizačný priebeh stretnutia 

zástupcov slovenských a českých bilingválnych sekcií v Bratislave. Na stretnutí sa diskutovalo 

o výsledkoch maturitných skúšok, o zmenách v ústnych maturitných skúškach, ktoré vstúpili do 

platnosti v tomto školskom roku, ako aj stanovenie termínovníka testov, porád a maturitných 

písomných a ústnych skúšok. V jej náplni bola i koordinácia všetkých vyučujúcich bilingválnych 

sekcií na Slovensku. Za české gymnáziá bola prítomná iba koordinátorka prostredníctvom skype 

rozhovoru.  

Na poslednom stretnutí PK FJL, ktoré sa konalo 30.06.2016 sme hodnotili školský rok 

2016/17 a rozhodli sme sa, vychádzajúc zo skúseností v 1. ročníku, že v nasledujúcom školskom roku 

budeme okrem učebnice Alter Ego Plus objednávať pre každého žiaka aj naďalej Grammaire 

Progressive, vynikajúci študijný materiál, ktorý nám umožní znížiť náklady na fotokópie. Zároveň 

objednáme novú metódu: Tendance, ktorú sme vyhodnotili ako aktuálnejšiu a prínosnejšiu 

v porovnaní s metódou Latitudes. Naďalej budeme používať aj program Alter Ego Plus pre 

Interaktívne tabule.  

Jednotlivé triedy prvých, druhých a tretích ročníkov boli na výmenných pobytoch podľa 

harmonogramu, ktorý pre tento účel vypracoval RNDr. Émile-Noël Kindji, CSc. a PhDr. Adelaida 

Mezeiová. Na hodinách francúzskeho jazyka prebiehala aktívna príprava na výmenné pobyty nielen 

v prvých, ale aj v druhých ročníkoch, nielen po jazykovej stránke, ale študentom boli predložené 

základné informácie o mieste pobytu, ako aj o spôsobe života ich francúzskych korešpondentov. Po 

návrate z výmenného pobytu spracovali študenti svoje zážitky formou výstavy fotiek a prezentácií.  

 

OKREM PREDMETOVÝCH KOMISIÍ NA ŠKOLE PRACOVALI: 

VÝCHOVNÝ PORADCA  

správu vypracovala Mgr. Lucia Križanová 

Činnosť výchovnej poradkyne prebiehala v súlade s plánom práce, výchovná poradkyňa sa 

pravidelne zúčastňovala na stretnutiach výchovných poradcov v CPPPaP.  

Počas úvodných vstupov do tried boli študenti v prvých ročníkoch informovaní o možnostiach 

konzultácií u výchovnej poradkyne a aj o finančnej podpore študentov v odôvodnených prípadoch. Vo 

štvrtých ročníkoch štvorročného štúdia a piatych ročníkoch bilingválneho štúdia študentom poskytla 

informácie o podávaní prihlášok na VŠ, termínoch prijímacích pohovorov a získavaní informácií 

o VŠ.  

V tretích ročníkoch absolvovala konzultácie v triedach pred výberom seminárom pre štvrtý 

ročník. 

Výchovná poradkyňa absolvovala konzultácie so študentmi s individuálnym vzdelávaním. 

Na školu prichádzalo počas školského roka množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných 

inštitúcií, ponúk kurzov a pod. Študentov s nimi výchovná poradkyňa oboznamovala prostredníctvom 

nástenky vo vestibule školy, distribúciou do tried, ako aj priamo v miestnosti výchovného poradcu. 

Materiály boli pravidelne obmieňané a aktualizované a študenti boli priebežne informovaní 
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o možnostiach štúdia na vysokých školách. Mnohí využívali aj možnosť osobných konzultácií 

i mailovej komunikácie.  

Na škole sa v spolupráci s PK anglického jazyka uskutočnila prezentácia VŠ z Veľkej 

Británie. 

 

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG 

správu vypracoval Mgr. Michal Hacaj 

V školskom roku 2016/2017 pracoval na škole, Mgr. Michal Hacaj, podľa plánu práce 

školského psychológa.  

So žiakmi v prvých ročníkoch pracoval na adaptácii v novom prostredí. Zážitkovými 

aktivitami v prvom školskom týždni sa snažil žiakom pomôcť pri vytváraní nového kolektívu. 

S prvákmi ďalej pracoval na témach efektívneho učenia. V priebehu roka sa venoval v tomto ročníku 

preventívnym diskusiám na témy „obchodovanie s ľuďmi“ a „sexuálna výchova“. 

V druhých ročníkoch prebiehal preventívny program o drogách „The Dark Trip“. Ide o divadelné 

predstavenie, kde hlavný protagonista hrá svoj príbeh. Následne diskutoval so žiakmi na túto tému 

v triedach. Diskusie v druhých ročníkoch sa venovali témam „Bezpečnosť na internete“.  

V tretích ročníkoch prebiehala od decembra do apríla voľba budúceho povolania. Žiaci 

absolvovali testy a následne individuálne konzultovali výsledky a možnosti uplatnenia.  

Vo štvrtých ročníkoch diskutoval aj na tému „Život vysokoškoláka“, kde sa snažil žiakom priblížiť 

fungovanie vysokej školy so zreteľom na zodpovednosť za dodržanie termínov, prípravu rozvrhu, 

možnosti cestovania a iné.  

V nižších ročníkoch osemročného gymnázia pracoval na adaptácii žiakov prímy v novom 

školskom prostredí. Preventívne témy v týchto ročníkoch sa týkali šikany a bezpečnosti na internete. 

Pri individuálnom poradenstve so žiakmi riešil: osobnostné ťažkosti, úzkostné stavy, 

neurotické ťažkosti, problémy so začlenením sa, vzťahové problémy, problémy s rodičmi a spôsoboch 

prípravy do školy, príprava na maturitu. Individuálne návštevy a poradenstvo poskytoval aj rodičom 

a pedagógom.  

S integrovanými žiakmi riešil výučbové ťažkosti, poruchy pozornosti. Pri integrácii žiakov 

s poruchami učenia spolupracoval so špeciálnym pedagógom prideleným v CPPPaP a s učiteľmi pri 

vytváraní individuálnych študijných plánov.  

V oblasti prevencie sa v tomto roku žiaci druhého ročníka zúčastnili na divadelnom 

predstavení The Dark Trip a Moc Médií. Žiaci prímy, sekundy a druhých ročníkov sa zúčastnili 

preventívnych prednášok na tému kyberšikana. Žiaci kvarty a kvinty absolvovali besedy o škodlivosti 

drog. Tieto prednášky boli organizované priamo v škole pod vedením školského psychológa. Počas 

celého roka úzko spolupracoval s pracovníkmi CPPPaP BA 2. Pracovníci centra pomáhali 

psychológovi riešiť triednu klímu priamo v centre, kde trieda absolvovala celodennú prácu so 

psychológmi. Od CPPPaP BA 2 dostával aj metodickú a supervíznu podporu. Počas roka sa školský 
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psychológ aktívne vzdelával aktívnou aj pasívnou účasťou na konferenciách, účasťou na supervíznych 

skupinách a na programoch akreditovaného vzdelávania. 

 

KOORDINÁTOR PRE ENVIROMENTÁLNU VÝCHOVU 

správu vypracovala RNDr. Soňa Puterková 

Environmentálna výchova je súčasťou školského vzdelávacieho programu Gymnázia 

Metodova 2, Bratislava ako prierezová téma a premieta sa do jednotlivých predmetov v ŠkVP. 

V týchto predmetoch prierezovo vytvárame u žiakov vzťah k životnému prostrediu, k jeho diverzite 

a k snahe o jej zachovanie. Formujeme ich hodnotový systém tak, aby boli ochotní preberať 

zodpovednosť za svoje konanie a prijímať spôsob života únosne zaťažujúci životné prostredie. 

Kľúčovými témami v tomto školskom roku boli: 

odpad, jeho recyklácia, triedenie, racionálne využívanie prírodných zdrojov a možnosti revitalizácie, 

znečisťovanie, zachovanie biodiverzity, životný štýl, civilizačné ochorenia, finančná gramotnosť 

spojená s nakladaním s prírodnými zdrojmi, odpadmi a alternatívne možnosti, správanie sa v škole 

a v domácnosti, šetrenie energiou, vodou. 

Koordinátorka na začiatku šk. roka spolupracovala s učiteľmi pri tvorbe ŠkVP, pri 

implementácii prierezovej témy ENV do ŠkVP. Na hodinách chémie, biológie, fyziky a geografie sa 

realizovali žiacke projekty na témy Voda, Vzduch, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, 

Alternatívne zdroje energie, Biodiverzita, Odpady, Životný štýl. V rámci chémie sa žiaci zúčastnili 

exkurzie do čističky odpadových vôd.  

V priebehu roka bola koordinátorka v kontakte s organizáciami pôsobiacimi v oblasti ENV 

(Strom života, Živica a ďalšie), ktoré na škole zorganizovali prednášky na témy Voda, Biodiverzita.  

Koordinátorka sa zúčastnila neformálnych vzdelávaní a aktivít v oblasti environmentálnej výchovy 

a vzdelávania. 

Priebežne sme sa spolu s kolegami snažili viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k svojmu 

okoliu, žiaci sa zapojili do triedeného zberu odpadu (separovaný zber papiera, plastov a batérií). 

Žiakov sme prostredníctvom triednych učiteľov viedli ku kultivácii svojho prostredia, tried a školy, 

k ohľaduplnému správaniu sa k nemu. Žiaci sa dobrovoľnícky vo svojom voľnom čase zapojili do 

aktivít v rámci Bratislavy, napr. Zelenej hliadky. 

 

KOORDINÁTOR PRE FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ 

správu vypracovala RNDr. Soňa Puterková 

Finančná gramotnosť na našej škole bola realizovaná v súlade s obsahom Národného 

štandardu finančnej gramotnosti, platného pre školský rok 2016/2017. Jednotlivé témy NŠFG boli 

začlenené do vyučovania v rámci jednotlivých predmetov, s uplatnením medzipredmetových vzťahov, 

podľa platnej Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských 

vzdelávacích programov základných a stredných škôl, vydanej MŠVVaŠ. V rámci predmetu 
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občianska náuka sa žiaci 2. ročníkov zúčastnili prednášok na tému Finančná zodpovednosť 

a investovanie, ktoré si pre nich pripravili certifikovaní prednášajúci z banky z programu Viac ako 

peniaze. Ďalej na škole pracoval krúžok finančnej gramotnosti, ktorý bol realizovaný v programe Viac 

ako peniaze organizácie JA Slovensko. Žiaci ukončili program záverečným testom a získali certifikát 

o absolvovaní programu.  

 

KOORDINÁTOR SOČ 

správu vypracovala RNDr. Jana Camara 

Školské kolo SOČ bolo 3.3.2017. K písaniu SOČ žiakov motivovali hlavne učiteľky 

slovenského jazyka a to v treťom ročníku (klasická i bilingválna sekcia) a v septime. 

Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 5.4.2017 na Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej  ul. Karola Adlera 5, Bratislava, postúpili: Lukáš Bachár zo IV.B s prácou Stavba 

iglu zo snehu a tepelnoizolačné vlastnosti snehu – v kategórii 02 Matematika, fyzika a Daniel 

Plakinger z III.B  s prácou v kategórii Informatika.  

V krajskom kole získal Daniel Plakinger 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola. 

Celoštátna prehliadka bola v dňoch 26.- 28. apríla 2017 v Banskej Bystrici.  

Náš žiak získal 5. miesto. 
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ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY 

 

STAV K 15. 9. 2016 

4 – ROČNÉ 

(4 GYM) 

Ročník Počet tried Počet žiakov Žiaci so ŠVVP 

1. 2 60 - 

2. 3 91 2 

3 3 87 6 

4. 3 84 2 

Spolu 11 322 10 

8 – ROČNÉ 

(8GYM) 

1. 2 61 - 

2. 2 61 - 

3 2 62 - 

4. 2 61 2 

5. 2 60 - 

6. 2 57 3 

7. 1 28 1 

8. - - - 

Spolu 13 390 6 

5 – ROČNÉ 

(5GYM) 

 
BILINGVÁLNE 

ŠTÚDIUM 

1. 2 60 - 

2. 2 59 - 

3 2 57 3 

4. 2 55 - 

5. 2 55 - 

Spolu 10 286 3 

Spolu za školu: 34 998 19 

 

 

 

 

 

4GYM 
322  

32,26% 

5GYM 
286 

 28,66% 

8GYM 
390 

39,08% 

Počet žiakov  
v jednotlivých typoch štúdia 
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ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 2016/2017 NA ŠTÚDIUM  

A POČTE PRIJATÝCH  ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 

 

 
Celkový počet 

uchádzačov 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí splnili 

podmienku 

prijatia zo 

zákona* 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet 

úspešných 

uchádzačov 

v prijímacom 

konaní 

(vrátane *) 

Počet 

prijatých 

žiakov 

8 GYM 380 - 376 183 59 

4 GYM 162 38 113 133* 57 

5 GYM 161 - 157 128 64 

 

*t.j. splnili podmienku prijatia tým, že v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej 

školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% 

Údaje tabuľky v grafickom zobrazení: 

 

 

 

 

Všetci prijatí žiaci boli zapísaní k septembru 2017. 
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ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV ŠKOLY  

NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA 

 

Priemerný prospech jednotlivých tried gymnázia koncoročnej klasifikácie je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke. Predmety sú uvedené v abecednom poradí. 

 

Označenie tried jednotlivých typov štúdia: 

 

4 GYM  I.A, I.B, I.C, II.A ... 

 

5 GYM  I.AF, I.BF, II.AF ... 

 

8 GYM  príma A, príma B, sekunda A ... 
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MATURITNÉ SKÚŠKY 2017 

 Trieda 

4.A 4.B 4.C Oktáva 5.AF 5.BF 

Počet žiakov prihlásených 

na MS 
25 30 28 0 26 26 

Počet žiakov, ktorí 

neukončili posledný ročník 
1 2 0 0 0 0 

Počet žiakov, ktorí konali 

ÚFIČ 
24 28 28 0 26 26 

Počet žiakov, ktorí úspešne 

ukončili MS 
24 28 26 0 26 26 

Počet žiakov, ktorí majú 

povolené opravné skúšky 
0 0 2 0 0 1 

Počet žiakov, ktorí majú 

povolenú opakovať celú MS 
0 0 0 0 0 0 

Priemer triedy v  

2. polroku šk. roka 
1,68 1,75 1,92 0 1,62 1,73 

 

V školskom roku 2016/2017 osemročné štúdium nemalo ôsmy ročník – oktávu. Opravné maturitné 
skúšky úspešne ukončili dvaja žiaci, jeden žiak má povolenú druhú opravnú skúšku. 

 

 

VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ (EČ MS) 

Predmet 

Počet žiakov 

prihlásených  

na MS 

z toho písalo  

EČ MS 

Priemer školy 

% 

Národný priemer 

v % 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
133 133 75,3 57,6 

Anglický jazyk 115 115 74,2 68,4* 

Matematika 33 33 49,5 45,9 

 

 

PRIDANÁ HODNOTA ŠKOLY VO VZDELÁVANÍ  

 

Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) spracoval dáta z výsledkov externých 
meraní a určil ukazovateľ – príspevok školy ku vzdelávaniu žiakov zo slovenského jazyka 

a literatúry (SJL). Príspevok ku vzdelávaniu našich žiakov bol počas štyroch rokov ich vzdelávania 

v najvyššej kategórii - nad úrovňou očakávania. 
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Výsledky externých meraní v grafickom zobrazení: 
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VÝSLEDKY PÍSOMNÝCH MATURITNÝCH SKÚŠOK  

BILINGVÁLNEJ SEKCIE 2017 

 

Predmet 
Priemerné percento úspešnosti   

resp. priemerná známka 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

Výsledky sú súčasťou výsledkov školy 

(hore) 

Anglický jazyk 
Výsledky sú súčasťou výsledkov školy 

(hore) 

Francúzsky jazyk  

a literatúra 
68,23 

Matematika 2,31 

Fyzika 2,18 

Biológia 1,97 

Chémia 2,20 

 

 

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ V ŠK. ROKU 2016/2017 

Trieda Študijný odbor Zameranie 

I.A,B,C 7902 J gymnázium všeobecné 

II.A,B,C 7902 J gymnázium všeobecné 

III.A,B,C 7902 J gymnázium všeobecné 

IV.A,B,C 7902 J gymnázium všeobecné 

I.AF,BF 7902 J gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

II.AF,BF 7902 J gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

III.AF,BF 7902 J gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

IV.AF,BF 7902 J gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

V.AF,BF 7902 5 gymnázium 74 - bilingválne štúdium 

príma A, príma B 7902 J gymnázium všeobecné 

sekunda A, sekunda B 7902 J gymnázium všeobecné 

tercia A, tercia B 7902 J gymnázium všeobecné 

kvarta A, kvarta B 7902 J gymnázium všeobecné 

kvinta A, B 7902 J gymnázium všeobecné 

sexta A, B 7902 5 gymnázium všeobecné 

septima A 7902 5 gymnázium všeobecné 
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ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV  

A  PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY KU DŇU KONCOROČNEJ KVALIFIKÁCIE ŠK. ROKA 2016/2017 

 

 

 Počet zamestnancov 

POČET VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV GYMNÁZIA 115 

Z toho pedagogických zamestnancov (PZ) 89 

     Z počtu PZ   

     - kvalifikovaní 89 

     - nekvalifikovaní 0 

     - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho odborných zamestnancov (OZ) 1 

     - kvalifikovaní 1 

Z toho nepedagogických zamestnancov (NZ) 25 

     Z počtu NZ  

     - upratovačky 11 

ŠKOLSKÁ KUCHYŇA A JEDÁLEŇ 9 

SPOLU POČET ZAMESTNANCOV  GYMNÁZIUM + ŠJ 124 

 

 

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 
 

  

 

 

Forma vzdelávania 
Počet  

vzdelávaných 

učiteľov 

Priebeh 

vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje 

Aktualizačné vzdelávanie: Riešenie konfliktných situácií 

v školských zariadeniach 
3 3 - 

Aktualizačné vzdelávanie: Olympijská výchova v UŠ a 
SŠ 

1 1 - 

Adaptačné vzdelávanie 2 1 1 
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ZOZNAM UČITEĽOV A NIMI VYUČOVANÉ PREDMETY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 
 

Bajzová Gabriela SJL  

Bališová Eva 
MAT, ETV, 

THD 

Benčíková Eva ANJ 

Bernátová Dana TSV, NEJ 

Beutelhauser Róbert SJL, DEJ, LIS 

Boroš Mário MAT 

Borovanská Jana 
MAT, INF, 

PRO 

Bujnová Lucia FJL 

Camara Janka FYZ , THD 

Čepčeková Jana MAT 

Čermáková Katarína ANJ 

De Jagher Darina FJL 

Dingová Silvia MAT  

Dropčová Veronika INF 

Dvořáková Soňa GEG, BIO 

Falath Michal CHE 

Farkaš Marek INF 

Fraňová Katarína BIO 

Galovičová Jana CHE 

Genčúr Matúš TSV, GEG 

Gašparovičová Katarína ANJ 

Gobert Gwenael FJL 

Gregor Stéphanie FJL 

Grešš Martin EKO 

Grossová Barbora ANJ 

Hacaj Michal PSY 

Hájiková Monika ANJ 

Hajský Norbert NBV 

Hančíková Gabriela FRJ 

Herrig Esther NEJ 

Hianiková Zuzana FJL 

Hodeková Janka ANJ, NEJ 

Holecová Katarína FJL 

Chatelain Carole BIO 

Jakubová Marta NEJ 

Janíková Miriam MAT, FYZ 

Janku Oľga 
VYV, FRJ, 

ETV 

Janovová Jana NEJ, ETV 

Javorková Jarmila ANJ, DEU 

Jedličková Bronislava FJL 

Kaľavská Barbora UKL 

Karelová Tamara FRJ 

Kelecsényi Peter FYZ 

Košiarová Alena BIO, CHE 

Košíková Milada TSV,  OBN 

Králiková Martina FJL 

Križanová Lucia BIO,  ETV 

Kubalová Hana BIO,  TSV 

Kubovič František NBV 

Kudláčová Lucia ANJ 

Lintnerová Agáta ANJ 

Machová Blanka MAT, GEG 

Majerová Eva MAT, INF 

Meravý Libor TSV 

Mezeiová Adelaida SJL, DEJ 

Mináriková Lucia FRJ 

Miškovská Věra MAT 

Murányiová Marta CHE 

Mydlová Helena ETV 

Obertová Martina SJA, ETV 

Obšivanová Iveta FYZ 

Očková Erika 
MAT, FYZ, 

THD 

Olahová Danica ANJ 

Palušová Anna ANJ, DEJ 

Pazmányová Eva ANJ 

Petrovičová Beata 
TSV, FRJ, 

ETV 

Plichtová Denisa SJL, DEJ 

Poláčková Kristína NEJ 

Popluhárová-Fábryová 
Mária 

OBN 

 

Porgesová Vladimíra DEJ, OBN 

Proksová Eva FYZ 

Pšenek Jozef TSV 

Puterková  Soňa BIO 

Quemener Matthias FJL 

Reháček Rudolf CHE 

Sagan Jozef NBV 

Schwarzová Monika ANJ 

Šidlová Anna TSV 

Štulajterová Eva 
SJL, HUV, 

ETV 

Šuchter Juraj DEJ, GEG 

Tvrdoňová Emília GEG 

Vančová Anna SJL, DEJ 

Vaňová Jitka SJL, ETV 

Varga Jozef TSV 

Vaterková Zuzana SEF 

Vrabčeková Martina 
MAT, CHE, 

THD 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH  ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU 

 

 Výmenné pobyty so 4 partnerskými školami vo Francúzsku (Ste Anne d’Auray, St Pol de Léon,  

Bordeaux, Bègles) a jednou v Belgicku (Ciney) 

 Vydávanie informačného spravodaja pre rodičov, učiteľov a žiakov školy Metodka-info 
 Deň otvorených dverí, jednotlivé PK predstavili svoje predmety na otvorených hodinách 

(december) 

 Imatrikulácie žiakov 
 Vianočné trhy Metodky 

 Vianočný koncert Metodkárov 

 Výchovné koncerty 

 Študentské aktivity organizované iniciatívou „Lepšia Metodka“ 

 

PK SJL 

 Anasoftlitera – Moderovanie besedy s vybraným autorom nominovaným na cenu Anasoftlitera. 
Besedy sú určené žiakom so záujmom o literatúru a žiakom literárneho seminára. Škola sa týmto 

zapája do celoslovenského projektu 

 Divadelné predstavenia pre študentov, organizované PK slovenského jazyka 

 Exkurzie – Univerzitná knižnica v Bratislave, Primaciálny palác, prednášky a tvorivé dielne 

v ÚSJL SAV, Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Národný cintorín v Martine, Slovenský rozhlas, 

Rádio Expres 

PK ANJ 
 spolupráca s predstaviteľom neziskovej študentskej organizácie FOCUS pánom Douglasom 

Meyerdirkom, zorganizovanie stretnutia s americkými vysokoškolákmi pre študentov tretích 

a štvrtých ročníkov 
 Stretnutie sa s ambasádormi TIME FOR WORDS – organizácie, ktorá pomáha mladým ľuďom 

rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti pri stretnutiach a rozhovoroch s významnými 

a uznávanými ľuďmi na celom svete. Cieľom týchto stretnutí je budovať v mladých ľuďoch 

zodpovedný prístup k životu a kreatívnu filantropiu. Dvaja z troch ambasádorov TIME FOR 
WORDS sú žiakmi našej školy: Tatiana Langerová z III.AF a Jakub Jurický z III.B 

PK SJA 
 Návšteva filmového predstavenia Divoké historky 

PK FRJ 
 organizácia skúšok DELF 

PK FJL 
 účasť na Európskom dni jazykov, prezentácia školy, študenti prvých ročníkov sa zúčastnili 

premietania krátkometrážnych filmov v kine Mladosť a rôznych aktivít organizovaných 

jednotlivými jazykovými inštitútmi na Slovensku 

 Aj v tomto školskom roku bolo naše gymnázium miestom na vykonávanie skúšok DELF. 
Zorganizovali a pripravili sme študentov na dve skúšobné obdobia: 14.-15. februára a 6.- 7. júna. 

Zúčastnilo sa ich dohromady 20 študentov pre úroveň A1 – A2, 24 študentov pre úroveň B1 a 22 

študentov pre úroveň B2  
 Návšteva Francúzskeho inštitútu a mediatéky - žiaci tretích ročníkov. 

 V rámci mesiaca frankofónie bol organizovaný ateliér poetickej tvorby s poetkou Aksiniou 

Mihaylovou. Zúčastnilo sa na ňom 15 žiakov z II.ABF a III.ABF 

 Študenti 2. a 3. ročníka sa zúčastnili diskusie s hudobníkmi z francúzskej skupiny Ernest 
o hudobnom priemysle 

PK NEJ 

 Žiaci mali v tomto školskom roku možnosť absolvovať skúšky k nemeckému jazykovému 
diplomu DSD I na úrovni B1 SERR. Pilotná skúška DSD I sa konala 1.3 2017. Písomná skúška 

DSD I sa konala 9.3. 2017 a ústna skúška sa konala v dňoch 20.-22.3. 2017 

 Usporiadanie predvianočnej výstavky nemeckej literatúry spojenej s jej predajom 
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PK FYZ 

 Exkurzie – Hvezdáreň Hlohovec, Veterný park Prellenkirchen a biomasa Wolfsthal, Jadrová 
elektráreň a Energoland Mochovce, Jadrová elektráreň a Energocentrum Jaslovské Bohunice, 

Vedecké centrum Aurélium, Plynárenské múzeum SPP, Centrum popularizácie fyziky 

a hvezdáreň v Martine 

 Prednáška Prof. Masarika, dekana FMFI UK na tému Život vo vesmíre 

PK BLS FYZ 

Exkurzie: 

 Elektráreň Mochovce 

 Interaktívne vedecké múzeum VIDACENTRUM Brno 

 Interaktívne vedecké múzeum AURELIUM Bratislava 

 Beseda o elementárnych časticiach s p. Prof. Masarikom 

PK CHE 

 Aktivity Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ 

 Exkurzia do Plynárenského múzea SPP 

 Exkurzia k veterným mlynom a do čokoládovne v Rakúsku 

PK BIO 

 Aktivity Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ 

 prednáška Dospievam 

 exkurzie do ZOO Viedeň, ZOO Bratislava, Prírodovedného múzea SNM, Ústavu experimentálnej 

farmakológie a toxikológie SAV, Hvezdárne Hlohovec, veterných elektrární v Prellenkirchen, 

tropikária v Budapešti 

PK GEG 
 Účasť na prednáške o Klimatológii s RNDr. Petrom Jurčovičom  

 Exkurzie do Poľska (Krakow, Wielička, Oswienčin) a Maďarska (Budapešť) 

PK DEJ 

 V oblasti mimotriednej a mimoškolskej činnosti sa uskutočnili e : exkurzi

  návšteva Slovenského parlamentu  spojená s prednáškou o zrode slovenskej demokracie 

 Osvienčim- Krakov- Vielička 

 Budapešť 

 zorganizovanie prednášky z Občianskeho združenia Living Memory- Politické procesy 

PK OBN 

 školské kolo Olympiády ľudských práv 

 žiaci prvých ročníkov mali hodiny so školským psychológom, realizovali psychológiu 

v každodennom živote 

 prednášky o finančnej gramotnosti  

 besedy a workshopy na tému „Ľudia na úteku“ 

 Exkurzia spojená s besedou v Národnej banke Slovenska pre žiakov Kvarty A a Kvarty B 

PK ETV 

 exkurzia vo Volkswagene 

PK UKL 

 účasť na výstavách organizovaných v rámci mesiaca fotografie 
 návšteva stálej expozície v SNG, v Starej radnici a v Primaciálnom paláci 

 návšteva bratislavských kultúrnych pamiatok a múzeum Milana Dobeša 

 exkurzia do Umelecko-historického múzea pamiatok vo Viedni 
 výstavy žiackych prác v škole 

 organizovanie Metodkárskych vianočných trhov a Vianočného koncertu 

PK HUV 

 vianočný koncert pre študentov a učiteľov 
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PK TSV 

 Účelové cvičenie 1. ročník, 2. ročník 

 Letný kurz pohybových aktivít v prírode pre 2. ročník a 3. ročník 

 Lyžiarske kurzy pre 1. ročník, tercie a kvinty 

 Družba so základnou školou v Neusiedli am See v Rakúsku 

 Majstrovstvá školy vo: futbale (starší žiaci), mix volejbale (starší žiaci, staršie žiačky), florbale 
(mladší žiaci), vybíjanej (dievčatá), ľahká atletika (príma, sekunda, tercia) 

 Majstrovstvá obvodu: futsal (žiaci) 

PSYCHOLÓG ŠKOLY 
 Aktivity podporujúce adaptáciu v škole pre žiakov 1 ročníkov a žiakov prímy 

 Preventívne diskusie, podľa potrieb žiakov, na témy napr. sexuálna výchova, drogy, 

obchodovanie s ľuďmi pre žiakov rôznych ročníkov 

 Kariérne poradenstvo, testy všeobecných schopností a následné poradenstvo pri výbere vysokej 
školy pre žiakov septimy, 3. ročníkov a 4. ročníkov bilingválneho gymnázia pod vedením 

školského psychológa v spolupráci s CPPPaP 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA 

PK SJL 

 Olympiáda SJL - október 2016. Je organizovaná ako dobrovoľná záujmová činnosť žiakov je to 

postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať 
komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie 

a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. Úlohou členov PK je 

vypracovať trojzložkové zadania podľa stanovených pokynov, zrealizovať a zadministrovať 

školské kolo. Žiaci prejavujú pomerne veľký záujem, atraktívna je hlavne posledná zložka- ústny 
prejav na zadanú tému.  

 Šaliansky Maťko - október 2016. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese povestí. Je určená 

žiakom nižších ročníkov osemročného gymnázia. Žiaci tu prezentujú svoje schopnosti prednesu 

epického textu.  

 Bratislavské metamorfózy- január 2017. Súťaž v prednese poézie a prózy, prebieha v troch 
kategóriách, je organizovaná na základe dobrovoľnosti, prednes hodnotí trojčlenná komisia, je to 

postupová súťaž v rámci súťaže prednesu poézie a prózy.  

 „Medziriadky“ – súťaž v písaní esejí 

 Organizačné zabezpečenie návštev divadelných predstavení pre žiakov gymnázia v spolupráci 

so SND – Molière - Lakomec, Timrava - Bál, Palárik - Zmierenie, v spolupráci s Mestským 
divadlom DPOH Molière - Zdravý nemocný, Štúdio 12 - Misky strieborné, Divadlo LAB DNA 

a predstavenia v divadle LUDUS, Martinskom divadle a iné. 

 Anasoft litera fest - autorské čítanie a beseda. Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za 
najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického 

literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich 

diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. V rámci 

sprievodných podujatí vo vybraných školách prebiehajú besedy s nominovanými autormi. Boli 
zorganizované autorské čítania a besedy so spisovateľkou Kepplovou. 

 Vráťme knihy do škôl je projekt na podporu čítania medzi deťmi a mladými ľuďmi. 

PK ANJ 

 PK ANJ zabezpečila školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. PK ANJ pripravila testy 

a zabezpečila ich opravu i ústnu časť súťaže, ako aj organizačne pripravila okresné kolo 

Olympiády v anglickom jazyku  

 Spolupráca s vydavateľstvom časopisu Friendship a otvorená hodinu pre učiteľov stredných 

škôl - ukážka práce s časopisom Friendship na hodine anglického jazyka 
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PK FRJ 

 Olympiáda vo francúzskom jazyku  

 Účasť na filmovom predstavení v rámci Mesiaca frankofónie  

 Účasť na frankofónnom sprievode 

 Účasť na súťaži „Spievam po francúzsky“ organizovanej Francúzskym inštitútom 

PK SJA 
 Olympiáda v španielskom jazyku 

BLS 

 Noc výskumníka –Účasť na podujatí. Celoslovenská interaktívna prezentácia vedy pod záštitou 

Ministerstva školstva 

 projekt Týždeň vedy a techniky 2016 

 Vedecká cukráreň  

 DOD na SAV 

PK FJL 

 Olympiáda vo francúzskom jazyku 

 súťaž „Spievam po francúzsky“ organizovaná Francúzskym inštitútom 

 účasť na Simulácii Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici. 

 účasť žiakov 2. a 3. ročníkov na frankofónnom pochode, na ktorom sa celkovo zúčastnilo 

približne 400 frankofónov 

 účasť na filmovom predstavení „Un homme idéal“, „Odysée“ v Kine Európa v rámci prehliadok 
frankofónnych filmov na festivale Crème de la crème 

 účasť na celoslovenskom kole v Písaní poézie a prózy vo francúzskom jazyku na tému 

„La liste“ 

PK NEJ 

 PK NEJ zabezpečila školské kolá Olympiády v nemeckom jazyku vo všetkých kategóriách 

 návšteva knižnice v Goethe inštitúte – deti sa každoročne zapisujú do knižnice v Goethe inštitúte 

 účasť vybraných žiakov ako divákov na celoslovenskej konverzačnej súťaži „Jugend 

debatiert“ 

 účasť vybraných žiakov na workshope v Goethe inštitúte „Jugend debatiert“ 

 účasť vyučujúcich NEJ na hodinách nemeckej lektorky Esther Herrig za účelom skvalitniť ich 
prácu na hodinách NEJ 

 príprava žiakov na skúšku DSD1 

 písomná a ústna skúška DSD 1 

 zapojenie školy do výmenného programu KULTURWEIT 

 účasť na konferencii učiteľov NEJ 

 ukončenie GOLDKURS DSD  

 zapojenie učiteľov do školení DSD 2 

 zorganizovanie PILOTPRÜFUNG DSD 1 

PK FYZ 

 Noc výskumníkov 
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 DOD SHMÚ - naši žiaci ako dobrovoľníci pomáhali pri organizácii tejto akcie a prezentovali 

svoje projekty i vlastnoručne vyrobené meteorologické meracie prístroje širokej verejnosti 

 DOD na FMFI UK – účasť študentov na odborných prednáškach 

 Expert geniality show - organizovanie celoslovenskej vedomostnej súťaže aj na našej škole 

 Spolupráca s vedeckými inštitúciami: SAV, SHMÚ, FCHPT STU, FIIT STU, FMFI UK, OZ 
Planetárium pri SNM 

 Týždeň vedy a techniky - aktivity na FMFI UK,  v Prírodovednom múzeu SNM a v Starej 

tržnici 

 Astronomické pozorovania v spolupráci s Astronomickým krúžkom pri SNM  

 Meranie v laboratóriách katedry fyziky na FEI STU uskutočnili maturanti  

 Astronomická žatva – každoročná prednáška známeho českého astronóma a popularizátora vedy 

RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Na pôde FMFI UK 

 Odborné prednášky v Objavovni  Prírodovedného múzea v SNM  

PK CHE 

 Ústav experimentálnej onkológie  prednášky o onkologických chorobách, o správnej 
životospráve. 

 Prednášky a školenia z rôznych oblastí chémie,  o toxických, rádioaktívnych, a škodlivých 
látkach pre živé organizmy  organizované FCHPT STU, MPCMB, Prír. fakulta UK 

 Školenie o bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu organizované FCHPT STU 

 Účasť na konferencii ZUCH v v Banskej Bystrici 

 Účasť na Noci výskumníkov 

 Súťaž „Čaro chémie“ 

 Chemická olympiáda 

PK BIO 

 účasť na Noci výskumníkov 

PK DEJ 

 SNG- výstava Sen a skutočnosť 

 Mestské múzeum - Výstava Márie Terézie 

 prehliadka stredovekej Bratislavy s výkladom  

 Advent a vianočné tradície   

 Biedermaier - výstava SNG  

 Výstava: Portréty - Mirbachov palác  

PK GEG 

 Geografická olympiáda  

 Študenti sa zúčastnili súťaže Poznáš Slovensko v kníhkupectve Panta Rei 

PK OBN 

 Exkurzia na Obvodnom súde Bratislava1. Žiaci sa oboznámili s funkciami súdov, s prácou 

prokurátora, sudcu, obhajcu. Rozšírili si teoretické vedomosti a zručnosti z trestného práva 

a zúčastnili sa reálneho súdneho procesu v trestnoprávnej veci. Na záver besedovali so sudcami 

a hovorcom súdu, pánom Adamčiakom. 

PK ETV 

 stretnutie so psychologičkami z centra pre rodinu Kvapka  
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PK UKL 

  SNG - vzdelávací program Zvukové mosty k výstave Adamčiak začni!  

 vzdelávací program Obraz-odraz v GMB 

 Kunsthalle Bratislava - spolupráca na vzdelávacom programe k modelovej situácii slovenského 

sochárstva v 20. a 21. storočí - Ako doma 

 V rámci hodín VYV sa žiaci prímy zúčastnili tematickej vychádzky Stredoveká Bratislava. 

 Účasť na 5. ročníku súťaže Maľujte s primalexom zaslaním výtvarných prác na tému Vtáky 
Slovenska a Môj najlepší kamarát. 

PK MAT 

 zapojenie študentov do súťaží Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický klokan, 

Jesenný matboj, Expert Geniality show, Matematický náboj 

 zapojenie sa do pilotného testovania PISA 2018 

PK INF 

 Študentky 3. a 4. ročníka štvorročného gymnázia sa zapojili do projektu „Aj ty v IT“.  

 Súťaž iBobor 

 Korešpondenčný seminár z programovania 

 Stredoškolská odborná činnosť 

PK TSV 

 Florbal – Majstrovstvá obvodu, kraja 

 Futbal – Majstrovstvá obvodu 

 Futsal – Majstrovstvá obvodu, kraja 

 Atletika – Majstrovstvá obvodu, kraja 

 Orientačný beh – Majstrovstvá obvodu, kraja, Slovenska 

 Volejbal – Majstrovstvá obvodu 

 Basketbal – Majstrovstvá obvodu, kraja, Slovenska 

 Futbal - medzinárodný futbalový turnaj organizovaný EFIB 

PK HUV 

 Slávik Slovenska - máj 2017, súťaž v prednese ľudových piesní. Je určená žiakom nižších  

ročníkov osemročného gymnázia (príma – kvarta). Žiaci tu prezentujú svoje schopnosti 

v individuálnom speváckom prejave. 

PSYCHOLÓG ŠKOLY 

 THE DARK TRIP preventívne divadelné predstavenie s problematikou drog pre študentov 
druhého ročníka. V tercii a kvarte prebiehali 4 preventívne diskusie na tému „Drogy a čo o nich 

vieme?“ 

 Deti na nete, preventívne diskusie na tému bezpečnosti na internete, pre študentov tercie 
a kvarty 

 DOD deň otvorených dverí, celodenná práca s triedou v priestoroch CPPPaP za účelom 

zlepšenia klímy v triede 

 Besedy na tému šikana a ako sa jej brániť, pre žiakov prímy pod vedením centra KORY 
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DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH 

PK SJL 

 Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - Monika Grančičová získala 

1.miesto 

 Medziriadky – Thuy Tien Ngô bola úspešná a dostala pozvánku na letný workshop 

PK ANJ 

 Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo: Iva Dunja Zemanová -1.miesto, z ktorého 

postúpila do celoštátneho kola.   

 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre mladších žiakov - Katarína Kridlová sa 
v kategórii 1A umiestnila na 1.mieste. Adriana Holešová v kategórii 1B tiež zvíťazila a obe 

žiačky postúpili do krajského kola. Tam sa vo svojej kategórii stala víťazkou Adriana Holešová 

a postúpila do celoštátneho kola, kde obsadila 3. miesto.  

PK NEJ 

 Obvodné kolo –  Martina Olexíková 3. miesto, Veronika Vašková 2.miesto, Veronika Laluhová 

3. miesto 

 Krajské kolo – Martina Olexíková získala 6. miesto a Veronika Vašková 4. miesto, Lea 

Končeková obsadila 5. miesto. 

PK FRJ 

 Olympiáda vo francúzskom jazyku, krajské kolo: Ján Michlík 1. miesto, kategória 2C, Petra 

Štefanková 1. miesto, kategória 1C, Dominika Vlčková 2. miesto, kategória 2B, Iva Dunja 
Zemanová 1. miesto, kategória 2A 

Olympiáda vo francúzskom jazyku, celoslovenské kolo: Ján Michlík 4. miesto, kategória 2C, 

Petra Štefánková 1. miesto, kategória 1C, Iva Dunja Zemanová 6. miesto, kategória 2A  

 Nikol Kupcová z Prímy A vyhrala 2. miesto v celoslovenskom kole – Spievam po francúzsky, 

v kategórii do 14 rokov a žiaci Sexty A získali 3. miesto v krajskom kole Spievam po 

francúzsky a účasť na celoslovenskom finále. 

PK SJA 

 Olympiáda v španielskom jazyku, krajské kolo: Alica Užíková 1. miesto, kategória B, Peter Jukl 
2. miesto, kategória B 

PK INF 

 Peter Grajcar získal 3. miesto v súťaži 29. ročníka Korešpondenčného seminára 
z programovania organizovaného MFF UK v Prahe 

 Daniel Plakinger získal 5. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore Informatika 

PK FJL BLS 

 „Spievam po francúzsky“: skupina v zložení Nina Kucháreková, Ján Drahňovský, Norbert 

Depta, Lucia Kozlíková a Linda Lukáčová získala 1. miesto v slovenskom kole a taktiež aj v 

medzinárodnom kole v Budapešti. 

 Celoslovenské kolo v písaní poézie a prózy vo francúzskom jazyku šk. rok 2016/2017 téma 

„La liste“, kategória bilingválne lýceá – poézia: 2. miesto Soňa Eškutová, kategória 

bilingválne lýceá – próza:1. miesto Silvia Horváthová, 2. miesto Lívia Pazúriková, 3. miesto 
Ema Diehelová, Nina Fillová, 4. miesto Andrea Uhliariková. 

 Olympiáda vo francúzskom jazyku: 2. miesto Ján Drahňovský, 3. miesto Nina Fillová  
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PK CHE 

 Chemická olympiáda: v kategórii D boli v okresnom kole úspešní riešitelia: Simona Staňová, 

Dana Váry, Michaela Józsová, v kategórii C bol úspešný riešiteľ v krajskom kole: Samuel 
Uhliarik 

 Zapojili sme sa do projektu Objavujeme čaro chémie organizovaného Združením učiteľov 

chémie. Naši žiaci získali v súťaži vo svojej kategórii 3. miesto. 

PK FYZ 
 celoslovenské kolo medzinárodnej súťaže Cassini Scientist for a Day 2016 – 2017 v písaní 

esejí na astronomickú tému Výtrysky na južnom póle mesiaca - Adam Okruhlica 1. miesto  
 Fyzikálna olympiáda: Jakub Kliský - úspešný riešiteľ okresného kola, Jakub Grečner - úspešný 

riešiteľ krajského kola 

 V celoslovenskej vedomostnej súťaži Expert geniality show v kategórii Tajomstvá prírody sa 

výborne umiestnili: K. Nováková – 3. miesto, J. Kiaba - 70.miesto, H. Polónyová - 77. miesto 

PK BIO 

 3. miesto v mestskom kole súťaže prvej pomoci Dieťa života 

PK DEJ 

 dejepisná súťaž organizovaná  mestom Cheb krajské kolo: Roky strachu i nádejí 1949 – 1967 – 

4. miesto 

 medzinárodná súťaž Príbehy 20. století – 1. miesto v kategórii 13-15 ročných 

PK GEG 

 Samuel Hertinger sa umiestnil v okresnom kole Geografickej olympiády na 1.mieste 

PK UKL 

 Na medzinárodnej súťaži „Máš umelecké črevo?“ sa v semifinále naše študentky Dária 
Paholíková a Ema Matoušková umiestnili na prvom a druhom mieste. Vo finále súťaže vyhrali 

druhé miesto Nina Bučková a Simona Műllerová  

PK MAT 

 Okresné kolo matematickej olympiády Radoslav Čársky – 3. miesto, Terézia Repková –1. 
miesto, Bohuš Lukáš – 2. miesto.  

 V medzinárodnej súťaži Matematický klokan súťažilo spolu 88 žiakov. Z nich 47-mi boli 

úspešnými riešiteľmi. Lucia Cáková a Daniel Musli získali vo svojich kategóriách 1. miesto. 

 Pytagoriáda - súťažilo v nej 106 žiakov, 10-ti z nich postúpili do okresného kola. V tejto súťaži 

získal Radoslav Čársky 1. miesto. 

 MAKS – zúčastnilo sa 23 žiakov, najlepšie umiestnenie získala Patrícia Cigáneková – 1. až 31. 

miesto v SR. 

 EXPERT GENIALITY SHOW – 35 žiakov z tried Príma A, Príma B, Sekunda A, Sekunda B, 
Tercia A, Tercia B, Sexta A. 

 1. miesto – Rebecca Šipková – Dejiny, udalosti, umenie 

 1. miesto – Samuel Hertinger – Svetobežník 

 3. miesto – Katarína Nováková – Tajomstvá prírody 

PK TSV 

 Florbal (starší žiaci): okresné kolo 1. miesto, Krajské kolo 3. miesto  

 Florbal (staršie žiačky): okresné kolo 2. miesto 

 Florbal (žiaci a žiačky ZŠ): okresné kolo 4. miesto 

 Futbal (starší žiaci): okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 8. miesto 

 Futsal – chlapci: okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 3. miesto  

 Coca-cola cup: celoslovenské kolo 2. miesto 

 Vybíjaná (ml. žiačky): okresné kolo – 4. miesto 

 Orientačný beh: Majstrovstvá obvodu v orientačnom behu - 2. miesto (dievčatá), 1.a 3.  miesto 
(chlapci), Krajské kolo: 4. miesto (dievčatá), 4. miesto (chlapci), Tereza Šmelíková postúpila 

na školské majstrovstvá sveta  v Taliansku, kde obsadila 2. a 6.miesto. 

 Volejbal (staršie žiačky): okresné kolo 3. miesto, mladšie žiačky 2. miesto. 

 Basketbal (dievčatá): okresné kolo: 2. miesto, Krajské kolo: 3. miesto 
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 Basketbal (žiaci): okresné kolo - mladší žiaci 4.miesto a starší žiaci 6.miesto 

 Stolný tenis (ml. žiaci): okresné kolo – 3. miesto 

PK HUV  

 Slávik Slovenska – Daniela Majerová – 3.miesto okresné kolo, Lucia Olexíková – 2.miesto 
okresné kolo 

 

 

ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

 Členovia PK slovenského jazyka a literatúry pracovali na projekte Galéria literárnych postáv, 
Čitateľský maratón s triedou Príma B, Tercia A vypracovala projekt Malý princ. 

 Anasoftlitera – Moderovanie besedy s vybraným autorom nominovaným na cenu Anasoftlitera. 

Besedy sú určené žiakom so záujmom o literatúru a žiakom literárneho seminára. Škola sa týmto 
zapája do celoslovenského projektu. 

  viacerí učitelia školy spolupracujú s NÚCEM-om ako autori úloh v projekte Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 

 študenti v predmete informatika sa zapojili do projektu „Aj ty v IT“, ktorú zastrešovala Fakulta 

informatiky a informačných technológií STU. Jeho cieľom je umožniť dievčatám spoznať 
prostredie IT, poskytovať školám a študentkám dostatočné množstvo informácií o danej oblasti 

a motivovať ich k štúdiu v tomto odbore 

 Členovia PK CHE so študentmi sa zúčastňovali seminárov a aktivít v rámci projektu 
Objavujeme čaro chémie organizovaného Združením učiteľov chémie. 

 Spolupráca s NÚCEM-om na pilotnom testovaní maturantov 

 Spolupráca s NÚCEM-om na pilotnom testovaní PISA 2018 

 Zapojenie sa do projektu Vedecká cukráreň (organizuje Ústav vedecko-technických informácií 

MŠ SR, PK BIO, PK FYZ, PK CHE 

 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – Medzinárodný rozvojový projekt pre mládež 

vo veku 14 – 24 rokov. Naši študenti sa zapojili do všetkých úrovní: Bronzovej, Striebornej 

a Zlatej úrovne DofE. Počet zapojených študentov: 46. V máji úspešne ukončili Bronzovú úroveň 
prví štyria študenti. 

 škola je súčasťou sieťových akadémií – Netacad, škôl ktoré môžu vzdelávať študentov v oblasti 

počítačových sietí 

 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 

INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

V školskom roku 2016/2017 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčná ani kontrolná 

činnosť. 

 

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH  

Škola má k dispozícii moderné laboratórium chémie, dve laboratóriá fyziky, dve laboratóriá 

biológie, štyri učebne informatiky, tri odborné jazykové učebne, štyri multimediálne učebne, tri 

učebne IKT s interaktívnymi tabuľami, odborná učebňa predmetov dejepis a geografia, ktorá slúži aj 

ako študovňa v mimovyučovacom čase. Ďalej sú k dispozícii tri telocvične, dve posilňovne, pohybové 

štúdio, knižnice gymnázia všeobecnej a bilingválnej sekcie. Škola má novovybudovaný športový areál 

na školskú a mimoškolskú pohybovú činnosť. Pre športové aktivity sú k dispozícii dve nové 

viacúčelové ihriská s umelým povrchom, prírodné futbalové ihrisko a atletická dráha s umelým 

povrchom. Pre ďalšie športy (stolný tenis) sú k dispozícii ďalšie priestory v interiéri i exteriéri školy. 
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ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

Správu vypracovala Zuzana Kosová (účtovníčka školy)  

 

Finančné obdobie v rozpočtovej organizácii sa vykazuje za kalendárny rok – rok 2016 

1. V organizácii sa v roku 2016 nevyskytli také ekonomické a organizačné skutočnosti, ktoré by 

ovplyvnili tvorbu a čerpanie rozpočtových prostriedkov. S poskytnutými finančnými 
prostriedkami, pridelenými na rok 2016 bolo nakladané tak, že do nového rozpočtového roku 

prešla škola bez záväzkov, ktoré by zaťažili rozpočet roku 2017. 

2.  ROZPOČET   

    1 875 679,-  €  z toho  - mzdy 610   1 164 554,-  € (vrátane fin. maturít, mimoriadne       
                                                                                        výsledky žiakov, vzdelávacie poukazy) 

                                 - fondy 620     414 027,-  € (vrátane fin. maturít, mimoriadne       

                                                                                        výsledky žiakov, vzdelávacie poukazy) 
                                        - vecné 630     286 355,61 € (vrátane fin. maturít, vzdelávacie  

                                                                                        poukazy, učebnice AJ, lyžiarsky kurz,  

                                                                                        havárie, súťaže) 
                     - bež. tr. 640      10 742,39 € (DNP, odchodné) 

3. PRÍJMY 

A) PRÍJMY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU  16 419,28 €  (vrátane prenájmu byty, bufet, preplatok   

                                                                                     elektrickej energie, plyn a teplo za 2015 
                                                                                     RZ ZP za 2015) 

B) MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY        36 977,61 € (vrátane prenájmu telocvične, učebne,  

                                                                                     réžie ŠJ, dary) 

4. ČERPANIE 

Mzdy, fondy, vecné (elektrická energia, plyn, teplo, voda, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, 

dohody, vzdelávacie poukazy, súťaže, poštové a telekomunikačné služby, sanet, výpočtová 

technika, knihy, časopisy a učebné pomôcky, všeobecný materiál, cestovné tuzemské, cestovné 

zahraničné (výmeny - Saint Pol de Léon, Lycée Ste Anne d´Auray, Lycée Camille Julien, Bordeaux, 

Lycée Václav Havel Bègles), všeobecné služby - deratizácia, dezinsekcia, čistenie kanalizácie, 

revízie, technik BOZP, OLO, údržba budov a priestorov, školenia, poistenie – počítače, ochrana 

objektu, testy – prijímacie skúšky, palivo ako zdroj energie – kosačka, licencie - mzdy, účtovníctvo, 

lyžiarsky kurz – strava a ubytovanie, učebnice AJ pre 2. stupeň ZŠ a pre G s osemročným 

vzdelávacím programom 1. - 4. roč., havárie – výmena okien telocvičňa). 

Bežné transfery (dávky nemocenského poistenia, odchodné).  

Čerpanie mimorozpočtových finančných prostriedkov: 

za RÉŽIU : (elektrická energia, teplo, plyn, voda, telefón, prevádzkové stroje a zariadenia - 

kuchynská váha, čistiace potreby, pracovný odev, obuv, všeobecné služby - údržba elektrických 

spotrebičov, pranie obrusov, odvoz kuchynského odpadu, revízie, deratizácia, čistenie kanalizácie, 

OLO, údržba budov a priestorov – maľovanie). 

    za TELOCVIČNE a UČEBNE: (elektrická energia, teplo, údržba – maľovanie tried, OLO).  

    z DAROV: (WiFi - kabeláž).  

5. NEUHRADENÉ FAKTÚRY k 31. 12. 2016 :  0 € 

6. KONTROLNÁ ČINNOSŤ: Nekonala sa. 
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7. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI  

K 31.12. 2016 bol fyzický stav pedagogických zamestnancov 86. V priebehu roka 4 učitelia končili 

pracovný pomer. 
Na konci školského roku 2015/2016 ukončilo pracovný pomer 11 pedagogických zamestnancov,  

z toho 3 učitelia vykonávajúci prácu na základe dohôd a v novom školskom roku 2016/2017 

nastúpilo 16 pedagogických zamestnancov. 
V porovnaní so školským rokom 2015/2016 sa fyzický stav pedagogických zamestnancov zvýšil 

o 1 učiteľku, ktorá po rodičovskej dovolenke čerpá dlhodobú dovolenku. 

 

DOTÁCIE Z OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA METODKA 

Pri škole je zaregistrované občianske združenie METODKA ako samostatný subjekt, na ktorý 
majú možnosť rodičia dobrovoľne prispievať. 

     Prostriedky tohto združenia sa využívajú na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu, 

modernizáciu učební, ako príspevok pre žiakov na školské olympiády, študentské festivaly, 

reprezentáciu školy v rôznych predmetových súťažiach. 

 

CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA 

PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 

OBLASŤ VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU 

o Pokračovať v aktualizácii školského  vzdelávacieho programu – tvorba inovovaného 

školského vzdelávacieho programu pre štvorročné, osemročné gymnázium, bilingválna 

sekcia. 

V tvorbe školského vzdelávacieho programu (4GYM, 8GYM) sa pokračovalo v súlade 

s legislatívnymi zmenami prijatými v rámci pokračujúcej reformy školstva. 

V rámci realizácie prijatého programu vzdelávania na bilingválnej sekcii boli pripravené zmeny 

maturitných skúšok a učebného plánu päťročného bilingválneho slovensko-francúzskeho 

programu. Zmeny boli prijaté v novej „Dohode o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych 
sekcií medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Francúzskej republiky“. 

OBLASŤ PREVÁDZKY ŠKOLY 

o Skvalitnenie vyučovacieho procesu a  chodu školy vybudovaním špeciálnych priestorov 

Na zefektívnenie vstupov do odborných učební bolo nainštalovaných 12 elektronických otváraní 
dvier. 

Bola rekonštruovaná učebňa informatiky – nový nábytok, rekonštruovaná elektroinštalácia. 

Boli doplnené rozvody elektriny v novom biologickom laboratóriu. 

Boli vymaľované priestory školy (priestory tried I. AF, I. BF, Prímy A, B, I. A, I. B, Septima A, 

Sexta A) v budove na Jelačičovej i na Metodovej, čím pokračovala obnova a skultúrnenie 
prostredia školy. 

V triedach bola uskutočnená oprava žalúzií, alebo výmena za nové, opravili sa šatňové skrinky 
v oboch budovách. 

Boli zakúpené zásobníky na toaletný papier a mydlo do toaliet. 

OBLASŤ MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI 

o ponúknuť žiakom a študentom zapojiť sa do záujmových  krúžkov  

Škola ponúkla prostredníctvom vzdelávacích poukazov rôzne typy krúžkovej činnosti pre 

zmysluplné trávenie voľného času, čím sa predchádza nežiaducim negatívnym vplyvom súčasnej 

spoločnosti. 

  

https://www.minedu.sk/data/files/6507_franc.zip
https://www.minedu.sk/data/files/6507_franc.zip
https://www.minedu.sk/data/files/6507_franc.zip
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SWOT ANALÝZA ŠKOLY 

(OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ REZERVY 

A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ) 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 
 tradícia školy 

 vysoký záujem zo strany verejnosti 

o štúdium na našej škole 
 ponuka bilingválneho štúdia 

 vyučovanie podľa progresívneho učebného 

plánu 

 rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 8-
ročnom štúdiu 

 dobrá úroveň vo vyučovaní cudzích 

jazykov 
 možnosť získať jazykový certifikát DELF, 

DSD1, DSD2 

 organizovanie výmenných pobytov do 
Francúzska a Belgicka 

 organizovanie školských akcií rôzneho 

druhu 

 pravidelné zahraničné odborné stáže 
učiteľov bilingválnej sekcie 

 pôsobenie francúzskych lektorov na 

bilingválnej sekcii 
 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

 fakultná škola 

 materiálne vybavenie školy, vybudovaný 
športový areál 

 široká ponuka záujmových krúžkov 

 úzka spolupráca s Centrom pre jazykovú 

a vzdelávaciu spoluprácu pri Francúzskom 
veľvyslanectve 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nedostatočná možnosť stabilizácie 

kvalitných učiteľov z dôvodu nízkeho 

finančného ohodnotenia 
 nevyhovujúci, zastaralý stav budov 

(opakované havárie) 

 školská kuchyňa - nevyhovujúce 

personálne obsadenie, nedostatočná 
možnosť stabilizácie personálu 

v dôsledku mimoriadne nízkeho 

finančného ohodnotenia 
 nevyhovujúce technické vybavenie 

kuchyne 

 
 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 
 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných technológií 

 široká ponuka vzdelávacích programov 
 spolupráca školy s rodičmi 

 využívanie priestorov pre športové účely 

 

 

RIZIKÁ 

 

 úbytok mladých schopných ľudí 
z rezortu školstva 

 nedostatok učiteľov niektorých 

predmetov (fyzika, informatika, 
predmety vyučované vo francúzskom 

jazyku) 

 nedostatok reálnej štátnej podpory 

 nedostatok finančných prostriedkov na 
rozvoj 
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VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ 

PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 

 

Viac ako 97% absolventov klasickej a bilingválnej sekcie úspešne pokračuje v štúdiu na 

domácich aj zahraničných vysokých školách rôzneho zamerania. 

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 

 

Škola každoročne ponúka široký výber záujmových krúžkov. V šk. roku 2016/2017  bolo 
vydaných 998 vzdelávacích poukazov, počet prijatých vzdelávacích poukazov od žiakov - 321.  

 

 

 Fyzastron 

 Delf B2 

 Delf B1 

 Volejbal  

 Florbal - mladší žiaci 

 Florbal - starší žiaci 

 Matfyz 

 Chemický krúžok  

 Ruský jazyk  

 Dejepisný krúžok I 

 Dejepisný krúžok II 

 Školský časopis - NAOSTRO 

 Badminton 

 Basketbal 

 DOFE I 

 DOFE II 

 Viac ako peniaze 
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VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI ŠKOLOU A DEŤMI ALEBO ŽIAKMI, RODIČMI 

A ĎALŠÍMI FYZICKÝMI OSOBAMI A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ SA NA 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V ŠKOLE PODIEĽAJÚ 

 

 Spolupráca s Veľvyslanectvom FR na Slovensku 

 Spolupráca s Francúzskym inštitútom na Slovensku 

 Spolupráca s MCMB v oblasti ďalšieho vzdelávania 

 Spolupráca s ŠPÚ a NÚCEM (maturity, tvorba učebného plánu ...) 

 Spolupráca so školským psychológom a spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie 

 Spolupráca s rodičmi 

 

Správu vypracovala: 

Ing. Zuzana Vaterková, riaditeľka školy 
 

Na spracovaní jednotlivých častí sa podieľali: 

Mgr. Hana Kubalová, zástupkyňa riaditeľky školy 

PaedDr. Tamara Karelová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Bronislava Jedličková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Eva Gajdošíková, tajomníčka školy 

Zuzana Kosová, účtovníčka školy 

ostatní pedagogickí zamestnanci – vedúci predmetov 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

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

 jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

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

Plánu práce Gymnázia, Metodova 2, Bratislava na školský rok 2016/2017 

Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 

Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu, Metodova 2, Bratislava 

 
 

 
Bratislava 9.10.2017 
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