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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle týchto dokumentov: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Koncepcia školy na roky 2009 - 2014   

4. Koncepcia školy na roky 2014 - 2019  

5. Plán práce školy Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď na školský rok 2013/2014 

6. Vyhodnotenie plnenia Plánov práce predmetových komisií 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď 

8. Vyhodnotenie Plánu práce výchovného poradcu, koordinátora drogových závislostí 

a koordinátora informatizácie 
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S p r á v a  
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Gymnázia Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď  
za školský rok 2013/2014. 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

1 Názov školy:  Gymnázium Vojtecha Mihálika,  

Kostolná 119/8,  Sereď 

2 Adresa školy:  Kostolná 119/8, 926 01 SEREĎ 

3 Telefónne čísla: Tel.: 031/ 789 3751 - riaditeľka 

  031/ 789 3752 - hospodárka, účtovníčka 

4 Elektronický kontakt:  www.gymsered.sk 

  www.gymsered.edupage.org 
  gymsered@stonline.sk 

5 Údaje o zriaďovateľovi školy: Trnavský samosprávny kraj 

6 Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

   RNDr. Viera Tkáčová,  riaditeľka školy 

tkacova.viera@zupa-tt.sk 

   RNDr. Jozef Lenčéš - zástupca riaditeľky školy 

 jozeflences@gmail.com 

  Janka Lukešová -  hospodárka školy 

  lukesova.janka@zupa-tt.sk 

7 Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

7.1 Údaje o rade školy: 

Rada školy pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď bola ustanovená v zmysle § 24 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada školy pracovala  

od 4.5. 2012 v zloţení: 

Predseda rady školy: Mgr. Karin Macháčová 

Zloženie rady školy: 

Mgr. Vladimír Vranovič, TTSK 

PaedDr. Slávka Kramárová,  TTSK 

Mgr. Elena Kátlovská, TTSK 

Mgr. Ľubica Nováková, TTSK 

Ing. Mária F a čk o v c o v á ,  rodič 

Valéria Talapková,  rodič 

PaedDr. Martina Vašková, rodič 

RNDr. Iveta Č e r n á ,  pedagóg Gymnázia VM Sereď 

Mgr. Karin Macháčová,  pedagóg Gymnázia VM Sereď, 

Mgr. Alena Forgáčová,  nepedagogický zamestnanec  

Viktória Višvárdová,  študentka 

http://www.gymsered.sk/
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Zástupcov TTSK p. Vranoviča a p. Kramárovú nahradili 17.4.2014 p. Mgr. 

Gergely Agócs a p. László Pék. Rodičov p. Fačkovcovú, p. Vaškovú a študentku 

V.Višvárdovú od 27.5.2014 nahradili p. Ing. Mária Jandová, p. Ing. Mária Mrnková 

a študent Jakub Hornáček. Mgr. Karin Macháčová sa vzdala členstva v Rade školy a 

od 15.7.2014  ju nahradila RNDr. Mariana Straková, ktorá sa zároveň stala predsed-

níčkou Rady školy. Rada školy pracuje od 15.7. 2014 v zloţení: 

Predseda rady školy: RNDr. Mariana Straková 

Zloženie rady školy: 

Mgr. Gergely Agócs, TTSK 

László Pék,  TTSK 

Mgr. Elena Kátlovská, TTSK 

Mgr. Ľubica Nováková, TTSK 

Ing. Mária Jandová,  rodič 

Valéria Talapková,  rodič 

Ing. Mária Mrnková, rodič 

RNDr. Iveta Černá,  pedagóg Gymnázia VM Sereď 

RNDr. Mariana Straková,  pedagóg Gymnázia VM Sereď, 

Mgr. Alena Forgáčová,  nepedagogický zamestnanec  

Jakub Hornáček,  študent 

7.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných 

orgánoch riaditeľa školy:  
 

V škole pracovali v minulom školskom roku 3 predmetové komisie: spoločen-

sko-vedná, predmetová komisia cudzích jazykov a predmetová komisia prírodoved-

ných predmetov. Predmetové komisie plnia predovšetkým funkciu poradného orgánu 

riaditeľky školy.  

 Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov:  

 PaedDr. Jana Míková, predseda predmetovej komisie 

 Predmetová komisia cudzích jazykov:  

 Mgr. Zuzana Šupová, predseda predmetovej komisie 

 Predmetová komisia prírodovedných predmetov:  

 RNDr. Iveta Černá, predseda predmetovej komisie 

Majú nezastupiteľnú úlohu v analyzovaní príčin nedostatočného prospechu ţia-

kov školy v jednotlivých predmetoch i navrhovaní účinných opatrení na odstránenie 

nedostatkov vo vzdelávacom procese. Podieľajú sa na tvorbe koncepcie školy v oblasti 

svojho pôsobenia, ale aj kritickom hodnotení dosiahnutých výsledkov. 
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Formou práce sú vzájomné hospitácie, konzultácie o výbere učiva, ktoré tvorí 

základnú a ktoré rozširujúcu náplň štúdia, stanovenie poţiadaviek v rôznych vyučova-

cích predmetoch, ktoré tvoria štandardnú úroveň vedomostí ţiakov. Opierajú sa pritom 

najmä na poţiadavky vysokých škôl, ktoré kladú na našich absolventov.  

Predmetové komisie sú garantom plnenia vedomostných štandardov 

v jednotlivých predmetoch, ako aj garantom plnenia štátneho i školského vzdelávacie-

ho programu. 

 

b) Údaje o počte žiakov školy 
 

Počet žiakov k 15. septembru 2013 

 

  
počet 
ţiakov chlapci dievčatá   

Príma 22 7 15 RNDr. Iveta Černá  

Sekunda 23 7 16 Mgr. Alena Ujlacká 

Tercia 22 11 11 Mgr. Milina Kollárová 

Kvarta 17 4 13 Mgr. Katarína Valábková 

Sexta 22 11 11 Mgr. Eva Stanková 

Septima 14 5 9 RNDr. Kvetoslava Herzogová 

Oktáva 28 16 12 Mgr. Karin Macháčová 

1. A 15 5 10 Mgr. Marta Godályová 

1. B 15 4 11 PaedDr. Zuzana Hlavatá 

2. A 18 9 9 Mgr. Zuzana Šupová 

2. B 16 4 12 Mgr. Martin Cesnek 

3. A 19 11 8 Mgr. Ingeborg Nichtová 

3. B 20 10 10 RNDr. Jozef Lenčéš 

4. A 24 6 18 Mgr. Andrea Ruczová 

4. B 21 6 15 Mgr. Ľubica Faktorová 

spolu 296 116 180  
 

V školskom roku 2013/2014 bolo na našej škole 5 ţiakov so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami. Jeden ţiak študoval v zahraničí - v USA. 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy 

 
- Počet prihlásených žiakov na štvorročné štúdium 66 

- Počet prijatých žiakov podľa kritérií   8 

- Z toho zapísaných   6 

- Prijatí žiaci na základe prijímacích skúšok 52 

- Z toho počet zapísaných 41 

- Zrušili zápis   0 

Nastúpilo na štúdium 47 
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- Počet prihlásených žiakov na osemročné štúdium 34 

- Prijímacie skúšky robilo  34 

- Prijatí žiaci na základe prijímacích skúšok 24 

- Z toho zapísaných 24 

- Počet odvolaných  2 

- Počet zapísaných z odvolaných  0 

Nastúpilo na štúdium  24 

________________________________________________________________________ 
 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

V školskom roku 2013/2014 školu navštevovalo 296 ţiakov v 15-tich triedach. 

V minulom školskom roku dochádzalo k zmenám v zloţení  pedagogického zboru len z dôvodu 

plnenia si materských a rodičovských povinností. Všetci učitelia okrem 1 učiteľa, mali predpí-

sanú odbornú aj pedagogickú spôsobilosť. Nekvalifikovane sme učili len estetickú výchovu, 

v rámci ktorej poskytujeme tanečnú prípravu. Ak by sme chceli aj tento predmet vyučovať kva-

lifikovane, museli by sme vynaloţiť značné finančné prostriedky, čo je momentálne nereálne. 

Základné ukazovatele klasifikácie školy v posledných troch rokoch obsahuje tabuľka: 

 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 

Počet tried školy 15 15 15 

Celkový študijný priemer 1,71 1,68 1,59 

Prospeli s vyznamenaním 28,73% 32,74% 38,93% 

Prospeli veľmi dobre 37,40% 33,33% 38,93% 

Prospeli 32,25% 29,46% 22,14% 

Neprospeli 1,08% 1,19% 0,00% 

Neklasifikovaní 0,54% 2,08% 0,00% 

Zameškané hodiny na žiaka 101,08 107,55 96,82 

Neospravedlnené hodiny na žiaka 0,90 0,47 0,24 

Znížená známka zo správania 10 žiakov 3 žiaci 3 žiaci 

 
V oblasti dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov došlo takmer vo všetkých 

uvedených ukazovateľoch k zlepšeniu. Všetci ţiaci boli na konci školského roka klasifikovaní 

a zároveň všetci minimálne prospeli. Celkový študijný priemer sa zlepšil, vzrástol počet ţia-

kov, ktorí prospeli s vyznamenaním a prospeli veľmi dobre. Oproti predchádzajúcim rokom sa 

zníţil priemerný počet zameškaných hodín, aj počet neospravedlnených hodín na ţiaka.  
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Najlepšie aj najhoršie študijné výsledky v uplynulom školskom roku dosiahli tie isté trie-

dy ako predchádzajúci školský rok – najlepšie trieda sekunda ( 1,26) a najhoršie trieda sexta 

( 1,92). Ostatné triedy mali priemerný prospech v tomto poradí: 

sekunda 1,26 I.B 1,53 IV.A 1,61 III.A 1,67 

príma 1,30 septima 1,55 III.B 1,64 IV.B 1,89 

I.A 1,38 II.B 1,57 oktáva 1,65 sexta 1,92 

kvarta 1,49 II.A 1,59 tercia 1,65   

 

Ani jedna trieda nemala priemerný prospech horší ako 2,00, teda nevykazovala výrazne 

slabé výsledky. Celkový priemerný prospech školy sa tieţ zlepšil a bol 1,59. 

Tradične najslabšie študijné výsledky dosiahli ţiaci z prírodovedných predmetov 

v uvedenom poradí: 

 Priemer za školu Najhorší priemer v triede 

Seminár z matematiky 2,61  3,00 v IV.A a IV.B triede  

Seminár z chémie 2,52  3,33 v IV.B triede 

Cvičenia z matematiky 2,50  3,00 v  IV.B triede 

Matematika 2,32  3,05 v IV.B triede 

Seminár z geografie 2,15  2,38 v triede oktáva 

Chémia 2,04      2,59 v triede sexta 

 

Z ostatných predmetov boli priemery menej ako 2,00. Kompletný prehľad dosiahnutých 

výsledkov je v prílohách č.1 aţ  č.6  - Prehľad prospechu, dochádzky a správania. 

 

 

K hodnoteniu dosiahnutých výsledkov v prírodovedných predmetoch predmetová komi-

sia predloţila nasledovnú analýzu: 

Negatívny vplyv na dosiahnuté výsledky: 

 zníţený záujem ţiakov o prírodovedné predmety aj v rámci voliteľných predmetov, ţiaci 

majú slabú motiváciu 

 nedostatok učebníc, zbierok a metodických materiálov, ktoré by uľahčovali prácu ţiakom a 

učiteľom  
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 nedostatečné materiálne vybavenie školy, nedostatok softwaru určeného na výučbu príro-

dovedných predmetov – hlavne v matematike a informatike 

 nedostatočné pouţívanie pokusov, aktivizujúcich metód a foriem vyučovania, čo súvisí 

s tvorivosťou učiteľa 

 nedostatočná informovanosť ţiakov a často aj rodičov o vyuţití vysokoškolského štúdia 

s príslušným zameraním na pracovnom trhu 

 veľké skupiny ţiakov na voliteľné predmety v rámci modulov 

 

Pozitíva vo vyučovaní prírodovedných predmetov:  

 zapájanie veľkého počtu ţiakov do predmetových olympiád a iných súťaţí   

 získavanie popredných umiestnení v predmetových olympiádach, čo súvisí s dobrým me-

nom školy v meste a regióne 

 vysoký počet prijatých ţiakov na vysoké školy prírodovedného a technického smeru 

 vyuţitie počítačov a inej techniky v jednotlivých predmetoch na vyučovaní 

 vyučovanie odborných seminárov a cvičení v 3. a 4. ročníku je na vysokej úrovni 

 vysoký podiel ţiakov prijatých na VŠ s prírodovedným a technickým zameraním 

 

Opatrenia PK PP pre zlepšenie práce a dosiahnutých výsledkov:   

 zvýšiť pouţívanie pokusov a aktivizujúcich metód a foriem vyučovania 

 zintenzívniť informovanosť ţiakov a rodičov o vyuţití štúdia prírodovedného, ekonomic-

kého a technického smeru na pracovnom trhu (na triednych rodičovských zdruţeniach 

a triednickych hodinách – učitelia daných predmetov, predseda PK a vedenie školy) 

 organizovať stretnutia a besedy s našimi absolventmi v uvedených smeroch 

 pravidelne uskutočňovať hospitačnú činnosť predsedom PK a vedením školy 

 učitelia matematiky budú v rámci CVM a SEM počítať viac testových úloh, aby boli ţiaci 

lepšie pripravení na EČ MS z matematiky 

 v rámci vnútornej školskej kontroly budeme písať vstupné a výstupné testy z predmetu ma-

tematika, urobíme analýzu dosiahnutých výsledkov a porovnáme s klasifikáciou ţiakov 

 v rámci skvalitnenia prípravy na VŠ z predmetov fyzika, chémia a biológia predseda PK 

skontroluje v júni 2015 ţiacke protokoly laboratórnych prác v zmysle učebných osnov 
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K hodnoteniu výsledkov v cudzích jazykoch sa vyjadrili predmetová komisia cudzích ja-

zykov nasledovne: 

Negatívny vplyv na dosiahnuté výsledky: 

 neprimeranosť poţiadaviek a náročnosti maturity z cudzieho jazyka z vyššej úrovne – B2 

v začiatočníckych skupinách 

 veľké skupiny ţiakov na voliteľné predmety v rámci modulov 

  nedostatočná príprava z ANJ a NEJ na základných školách 

 KNJ sú zaradené iba v spoločensko-vednom module 

 nedostatočná vnútorná motivácia  ţiakov 

 

Pozitívne trendy vo vyučovaní cudzích jazykov: 

 plná kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov a ich tvorivé schopnosti 

 efektívna spolupráca s vedením školy 

 moderné, aktualizované učebnice 

 tvorba a flexibilná úprava školského vzdelávacieho programu 

 zlepšujúce sa technické vybavenie na výučbu cudzích jazykov 

 výborne vybavená kniţnica s cudzojazyčnou literatúrou 

 čoraz viac ţiakov sa zapája do jazykových súťaţí a olympiád, korešpondenčných, druţob-

ných a partnerských projektov 

 zjednotenie a zefektívnenie tvorby, realizácie i vyhodnocovania vstupných a výstupných 

testov  

 

Opatrenia PK  CUJ pre zlepšenie práce a dosiahnutých výsledkov:   

 realizácia všetkých naplánovaných akcií, exkurzií a výmenných pobytov 

 učitelia CUJ budú na vyučovacích hodinách v maximálnej moţnej miere komunikovať so 

ţiakmi v cudzom jazyku, zvýšia vo svojej práci tvorivosť, vyuţívanie aktivizujúcich metód 

a informačných technológií 

 učitelia CUJ zrealizujú informačnú kampaň pre začiatočníkov z jednotlivých CUJ 

o poţiadavkách na maturitnú skúšku z CUJ na úrovni B2 ( aj prostredníctvom rodičov na 

rodičovských zdruţeniach) 

 učitelia CUJ sa budú zúčastňovať školení, zameraných na skvalitnenie zručností, potreb-

ných pre EČ MS a poznatky z nich poskytovať ostatným vyučujúcim CUJ 

 pokračovať v  2-hodinovej výučbe cudzích jazykov 
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 v rámci vnútornej školskej kontroly budeme naďalej realizovať vstupné a výstupné testy 

v určených ročníkoch aj s vyhodnotením 

 zrealizovať tzv. Jazykový deň 

Aj ostatné spoločenskovedné a výchovné predmety nielen ţe, formovali a ovplyvňovali 

úroveň školy, ale plnili aj výchovnú funkciu v nasledovných oblastiach: 

 výchova k slovenskému národnému povedomiu a zároveň k euroobčianstvu 

a k multikulturalizmu, vedenie ţiakov k osvojeniu si materinského jazyka v hovorenej 

i písomnej podobe s komunikatívnym zacielením,  

 prehlbovanie vedomostí o našej vlasti, o národných dejinách a tieţ o dejinách a kultúre eu-

rópskych národov 

 zvyšovanie právneho vedomia ţiakov o ľudských hodnotách, o ľudských právach, ktoré sú 

zahrnuté v medzinárodných dokumentoch, predchádzanie všetkým formám diskriminácie 

a intolerancie: rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a nacionalizmu 

 rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti 

 kultivovanie osobnosti ţiakov, ich usmerňovanie v hodnotovej orientácii a pri formovaní 

ţivotných postojov, ktoré budú prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov 

 rozvíjanie schopnosti orientovať sa v estetických a umeleckých hodnotách a podporovanie 

umeleckej tvorivosti ţiakov 

 utváranie kladného vzťahu k pohybovým aktivitám ţiakov 

 rozvoj schopností pohybovo nadaných detí 

 odstraňovanie a kompenzovanie nedostatkov u zdravotne oslabených ţiakov 

 výchova ţiakov k ochrane přírody a ţivotného prostredia 

 

Opatrenia PK  SVP pre zlepšenie práce a dosiahnutých výsledkov:   

 uplatňovať v čoraz väčšej miere záţitkové vyučovanie 

 zapájať viac ţiakov do mimovyučovacích činností, súťaţí a predmetových olympiád 

 realizovať hospitačnú činnosť zo strany predsedu PK i vedenia školy 

 naďalej sa vzdelávať vo svojich odboroch a študovať odbornú literatúru 

 v rámci vnútornej školskej kontroly budeme realizovať vstupné a výstupné testy v určených 

ročníkoch aj s vyhodnotením 
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Jedným z najdôleţitejších výstupov školy je maturitná skúška. Výsledky maturitnej skúš-

ky obsahuje nasledovná tabuľka. 

1 . Externá časť maturitnej skúšky 

Predmet 
Zvolená úro-

veň 

Počet 

všetkých študentov 

Priemerná úspešnosť 

v % 

SJL ---- 73 73,7 

ANJ B1  –––- 
B2 70 62,4  

NEJ B1  –––-  
B2 3 52,8  

MAT ---- 25 62,9 

 

Vyhodnocované boli iba tie školy a tie predmety na školách, ktoré mali zo štatistického 

pohľadu dostatok respondentov (minimum 20 ţiakov). V prípade našej školy to boli predmety: 

SJL, ANJ úroveň B2 a matematika.  

Tradične najlepšie dopadli ţiaci zo SJL – obsadili sme 8.miesto zo všetkých stredných 

škôl v TTSK (bolo ich 55) a v rámci Slovenska sme dosiahli percentil 81,8 %– čo predstavuje, 

ţe 81,8% škôl bolo v poradí za nami. V SJL bol národný priemer úspešnosti 62,6%. Naša škola 

dosiahla priemernú úspešnosť 73,7%.  V matematike sme dosiahli percentil 77,6% a priemer-

nú úspešnosť 62,9%, čo prevyšuje celonárodný priemer. Národný priemer v matematike bol 

54,4%.  Obsadili sme 3. miesto z 13 vyhodnotených stredných škôl v kraji. Z matematiky sme 

mali 25 maturantov, čo je tieţ úspech, lebo počet maturujúcich z matematiky má na stredných 

školách klesajúcu tendenciu. Keďţe z matematiky bolo kompletne vyhodnotených len 13 

stredných škôl, tak to znamená, ţe len na týchto školách bolo minimálne 20 maturantov 

z matematiky z EČ. NÚCEM v štatistikách uţ 2.rok uvádzal aj priemernú známku ţiakov 

z maturitných predmetov. V predmetoch SJL a matematika vidíme silnú koreláciu medzi do-

siahnutými výsledkami a známkami ţiakov z uvedených predmetov.  

V ANJ na úrovni B2 maturovalo, teda písalo EČ 70 maturantov. Dosiahli sme percento 

úspešnosti 62,4%, národný priemer bol 61,5% a percentil 45,6%. Obsadili sme v rámci kraja 

11. miesto z 20 vyhodnotených škôl. 

V NEJ EČ MS nebola na našej škole kompletne  vyhodnotená, nakoľko maturovali na 

úrovni B2 len 3 ţiaci. Pri takomto malom počte maturantov nemá zistený percentil tú správnu 

vypovedaciu hodnotu. Z NEJ sme dosiahli percento úspešnosti 52,8% a národný priemer bol 

54,3%. Percentil nebol vyhodnotený.  
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Z ANJ aj z NEJ ţiaci písali aj písomnú formu internej časti a dosiahli tieto výsledky: 

v ANJ bolo percento úspešnosti 75,67% a v NEJ 61,67%. 

V súvislosti s maturitnou skúškou z cudzieho jazyka musím znova upozorniť, ţe  ţiak musí 

ísť maturovať z prvého cudzieho jazyka na úrovni B2. Ako veľký problém stále vidíme, ţe 

mnohí ţiaci prídu do 1.ročníka z daného jazyka (výrazné je to v ANJ) ako začiatočníci 

a vyberú si ho na maturitu na úrovni B2.  Za 4 roky štúdia nemôţu prísť na úroveň B2. Študenti 

by teda mali ísť maturovať z toho cudzieho jazyka, ktorý uţ mali na základnej škole. Preto 

chcem osloviť aj Vás rodičia, usmernite svoje deti pri výbere cudzieho jazyka na maturitu. 

Príďte sa poradiť s triednym učiteľom, prípadne s učiteľom príslušného cudzieho jazyka.  

 

Maturanti pri ústnej maturitnej skúške dosiahli tieto výsledky: 

 

Predmet 
Počet žia-

kov 
Priemer 

SJL 73 1,45 
ANJ  70 1,54 
NEJ  23 1,91 
FYZ 5 1,40 
BIO 19 1,32 
CHE 18 2,39 
MAT 25 1,92 
INF 7 1,14 
GEO 20 1,70 
DEJ 19 1,74 
NOS 7 2,43 
ON 

 

11 1,55 
 

 

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky absolvovali všetci maturanti - 73. Nezmatu-

rovali 3 ţiaci, všetci z ANJ. Maturovali sme teda aj v  mimoriadnom termíne v septembri. 

V septembri zmaturovali 2 ţiaci a 1 ţiačka znova nezmaturovala. Tá má moţnosť vyuţiť mi-

moriadny termín maturitnej skúšky vo februári 2015 a následne na vykonanie EČ MS marec 

2015. 

Kompletný prehľad dosiahnutých výsledkov vo všetkých častiach maturitnej skúšky je 

v prílohe č.7 – Výsledky maturitnej skúšky – Známky a priemery 
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f) Zoznam študijných odborov 
 

Kód 

študijného odboru 
Názov a zameranie 

Číslo učebného 

plánu 

Číslo učebných os-

nov 

8. r. - 79025 73 gymnázium – cudzie jazyky 3625/1994-112 1797/1997-15 

8. r. - 79025 gymnázium ŠkVP ŠkVP 

4. r. - 79025 gymnázium ŠkVP ŠkVP 

8. r. – 7902J gymnázium ŠkVP ŠkVP 

4. r. – 7902J gymnázium ŠkVP ŠkVP 

 

Študijný odbor 79025 73 – triedy septima a oktáva  

Študijný odbor 7902J  - triedy príma, sekunda, tercia, I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B 

Študijný odbor 79025  - všetky ostatné triedy 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy  
 

 

Stav ku dňu koncoročnej klasifikácie ţiakov: 

Celkový stav pracovníkov:   fyzický  33 

       prepočítaný 32,6 

  

Z toho pedagogickí zamestnanci:  fyzický stav 25 

      prepočítaný 24,9 

Všetci pracovníci okrem 1 spĺňali kvalifikačné predpoklady. Nekvalifikovane učil 1 uči-

teľ - predmet estetická výchova - 2 hodiny týţdenne. 

 

Príloha č. 8 obsahuje menovitý zoznam všetkých zamestnancov školy. 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Štúdium, ktoré trvá:                                                       počet účastníkov: 

Prípravné atestačné vzdelávanie 3 
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Štúdium, ktoré bolo už ukončené:                                             1 

 
 

Práca v školskej kniţnici   

 

 

Okrem uvedených vzdelávacích cyklov absolvovali vyučujúci priebeţné vzdelávanie or-

ganizované MPC, na ŠPÚ i na vysokých školách vo svojich aprobačných predmetoch zamera-

né na inovácie, či maturitné skúšky. Učitelia sa v minulom školskom roku zapojili do vzdelá-

vania v oblasti IKT. Koordinátor drogovej prevencie sa zúčastnil prednášky „Kyberšikanovanie 

a počítačové hry“, poriadanej CPPPaP v Galante.  

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

1. Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 
 

 

V školskom roku 2013/2014 našu školu úspešne reprezentovalo 107 ţiakov, z toho bolo 

52 ţiakov úspešných  v  predmetových olympiádach a vedomostných súťaţiach. Boli ocenení 

vecnou odmenou a najúspešnejší aj finančnou odmenou od Zdruţenia rodičov. Študenti, ktorí 

sa umiestnili na prvých troch miestach v športových súťaţiach získali obdobné ocenenia.  

 

Najvýraznejšie úspechy v uvedenom školskom roku dosiahli žiaci v týchto súťažiach:  

 

Biologická olympiáda: 

Krajské kolo: Adam Straka  (tercia) 8. miesto, David Scherhaufer (II.A) 5.miesto, Andrej Ho-

lička (II.A) 6.miesto, Katarína Straková (sexta) 7.miesto, Veronika Kováčová (oktáva) 

7.miesto, Petra Krajčovičová (IV.A) 8.miesto, Nina Šuláková (kvarta) – všetci uvedení ţiaci 

boli úspešnými riešiteľmi  

Veronika Kováčová (oktáva) náš kraj úspešne reprezentovala aj v celoslovenskom kole Biolo-

gickej olympiády, kde bola úspešnou riešiteľkou. Adam Straka  (tercia) obsadil 8.miesto 

v súťaţi IJSO –online a bol úspešným riešiteľom celoslovenského kola IJSO. 

 

Chemická olympiáda: 

Krajské kolo: Adam Straka (tercia) 8.miesto, úspešný riešiteľ, Lucia Lenčéšová (kvarta) 

10.miesto, úspešná riešiteľka, Veronika Huláková (kvarta) 13.miesto, úspešná riešiteľka, Fre-

derika Farbulová (kvarta) 14.miesto, úspešná riešiteľka, Zuzana Drobná (kvarta) 31.miesto, 
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úspešná riešiteľka, Katarína Straková (sexta) 10.miesto, úspešná riešiteľka, Tomáš Široký 

(I.A) 5.miesto, úspešný riešiteľ, Petra Kirschová (I.A) 11.miesto, úspešný riešiteľ, Samuel 

Polednák (I.A) 12.miesto, úspešný riešiteľ, Laura Zvolenská (I.A) 18.miesto, úspešný riešiteľ, 

David Scherhaufer (II.A) 8.miesto, úspešný riešiteľ 

 

Katarína Straková (kvarta), Veronika Kováčová (oktáva) a Jakub Hornáček (III.A) nás repre-

zentovali aj v súťaţi N-trophy, kde jako druţstvo obsadili 4.miesto v krajskom kole. 

V celoslovenskej súťaţi podniku Slovnaft – Juniorfresch – sa naši študenti Jakub Hornáček 

(III.A), Jana Hlavatá (III.A) a Natália Forgáčová (III.A) ako druţstvo umiestnili na 7.mieste. 

 

Matematické a informatické súťaže: 

Alexandra Sokolová (kvarta) a Veronika Pašková (kvarta) boli úspešnými riešiteľkami kraj-

ského kola matematickej olympiády a obsadili 13.-18.miesto. 

Viliam Lipták (príma), Simona Scherhauferová (príma) a Matej Kováč (kvarta) boli úspešní 

riešitelia súťaţe Matematický klokan.  

Juraj Láštic (sekunda), Dominik Melicher (tercia), Veronika Huláková (kvarta), Valentína 

Straková, Dominika Macháčová a Filip Vaško (oktáva) boli úspešnými riešiteľmi celosloven-

ského kola informatickej súťaţe iBOBOR. Filip Vaško (oktáva) bol aj úspešný riešiteľ kraj-

ského kola súťaţe ZENIT v programovaní. 

 

Súťaže z cudzích jazykov: 

Krajské kolo OAJ: Veronika Jelínková (sekunda) 2.miesto, úspešná riešiteľka, Diana Zerouk 

(sekunda) 4.miesto, úspešná riešiteľka, Veronika Pašková (kvarta) 5.miesto, úspešná rie-

šiteľka,  

Krajské kolo ONJ: Karin Elkuch (príma) 1.miesto, úspešná riešiteľka, v celoslovenskom kole 

ONJ obsadila 4.miesto a bola úspešnou riešiteľkou 

Ostatné súťaže:  

Sabína Čižmáriková z II.B získala 3.miesto v krajskom kole súťaţe Hollého pamätník, zvíťazi-

la v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka, v celoslovenskom kole bola úspešná 

riešiteľka a obsadila3.miesto.  

V krajskom kole Biblickej olympiády sa druţstvo našej školy umiestnilo na 5.mieste v zloţení: 

Jarmila Kopálová, David Scherhaufer a Mikuláš Šurín (všetci z II.A). 
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Športové úspechy: 

Basketbalistky Simona Scherhauferová, Ema Buchová, Viktória Hechtová, Barbora Beňová, 

Henrieta Bobuľová (zo sekundy), Stela Mrnková, Ema Nešťáková, Karin Scherhauferová (z 

tercie), Zuzana Drobná a Jana Haršányiová (z kvarty) sa umiestnili na 2. mieste v krajskom 

kole ZŠ v basketbale. Basketbalistky Ema Buchová, Viktória Hechtová (zo sekundy), Stela 

Mrnková, Karin Scherhauferová (z tercie), Lucia Šušelová, Monika Tóthová (I.A), Petra 

Krajčovičováa a Simona Krivosudská (IV.A)  sa umiestnili na 3. mieste v krajskom kole SŠ 

v basketbale.  

Úspešní boli v basketbale aj chlapci, ktorí v  krajskom kole SŠ v basketbale obsadili 1.miesto a 

v celoslovenskom kole skončili na 8.mieste. Druţstvo súťaţilo v zloţení: Michal Nguyen (ter-

cia), Rastislav Śipkovský (tercia), Martin Králik, Denis Lelkeš (sexta), Richard Scherhaufer 

(septima), Filip Jacko, Peter Horváth (II.A), Viliam Fiala (II.B), Adam Javor, Matej Váry 

(III.A). 

Úspešné bolo aj druţstvo mladších ţiačok v zloţení: Eva Ďuricová, Ema Krivosudská,  Ema 

Leviusová, Mária Palacková, Simona Scherhauferová, Natália Vohláriková, Alex Irsáková, 

Nina Matulová, Barbora Šériková (všetky z prímy), Ema Buchová a Alexandra Jaseneková 

(obidve zo sekundy), ktoré sa umiestnilo na 2. mieste v krajskom kole vo vybíjanej. 

Druţstvo dievčat v zloţení: Barbora Beňová (sekunda), Alexandra Hubinská,  Stela Mrnko-

vá, Ema Nešťáková,  Karin Scherhauferová (tercia), Zuzana Drobná, Veronika Huláková, 

Lucia lenčéšová, Jana Haršányiová, Frederika Farbulová a Andrea Sűtoová (z kvarty). 

 

Úspechy našich študentov sú všetky uvedené v prílohe č. 9. 

 

2. Aktivity a prezentácia na verejnosti 
 

V školskom roku 2013/2014 naša škola oslávila 60. výročie svojho zaloţenia. 

V súvislosti s oslavami sme zorganizovali Volejbalový turnaj pre učiteľov mesta Sereď, Sláv-

nostnú akadémiu a „Retro deň“. 

Škola sa prezentovala rozličnými tradičními akciami na verejnosti. Predstavili sme sa 

vianočným pásmom „Vianočné zvonenie“, organizovali sme imatrikuláciu, stuţkové slávnosti, 

gymnaziálny ples a venčekové slávnosti.  

Učitelia našej školy organizovali pre študentov aj interné súťaţe a aktivity. Zrealizovali 

sme súťaţ v speve Gymstar. Predmetová komisia prírodovedných predmetov pripravila pre 

našich ţiakov školské kolo Sudoku a súťaţ v programovaní ZENIT. Zapojili sme sa do celo-
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slovenských súťaţí Expert, Maks, Matematický klokan, Genius Logicus, IBOBOR. V rámci 

Týţdňa vedy a techniky sme zorganizovali pre študentov 2 odborné prednášky, 2 exkurzie a 2 

výstavy ţiackych prác v priestoroch školy. Vyučujúci cudzích jazykov zorganizovali Jazykovo-

poznávací zájazd do Veľkej Británie. Počas celého školského roka ţiaci participovali na tvorbe 

internetovej forme školského časopisu pod názvom Mihalnica. Vyučujúci telesnej výchovy 

zorganizovali LVVK, futbalový, florbalový a volejbalový turnaj. Všetky predmetové komisie 

realizovali aj exkurzie v jednotlivých triedach podľa vopred schváleného plánu exkurzií.  

Pripravili sme Deň otvorených dverí, počas ktorého sme propagovali výsledky školy, ako 

aj moţnosti štúdia na našej škole. V rámci propagácie našej školy sme sa zúčastnili Burzy 

stredných škôl na ZŠ J. Fándlyho v Seredi a rodičovského zdruţenia na ZŠ v Šintave. Podarilo 

sa nám zorganizovať besedu pre ţiakov o moţnostiach štúdia na Univerzite Tomáša Baťu 

v Zlíne, ako aj s bývalými absolventkami o skúsenostiach so štúdoim a moţnostiach ďalšieho 

uplatnenia v praxi. Podporujeme aj sociálne cítenie a empatiu našich študentov. Pod záštitou 

výchovnej poradkyne a Mgr. Renáčovej naše ţiačky pomáhali ako dobrovoľníčky na akcii 

Míľa pre mamu. V predvianočnom období študenti pripravili kultúrny program a darčeky pre 

obyvateľov Domova dôchodcov v Seredi. V spolupráci s CPPPaP v Galante výchovná porad-

kyňa zorganizovala realizáciu a vyhodnotenie psychologických testov pre ţiakov II.ročníka a 

sexty v oblasti profesionálnej orientácie.  

V rámci činnosti koordinátora drogovej prevencie sa uskutočnili besedy na témy: Preven-

cia obchodovania s ľuďmi, Nenechajme so sebou manipulovať, Závislosť a nezávislosť 

v ţivote človeka, Kyberšikanovanie, Nebezpečenstvo alkoholizmu a fajčenia a Agresia, násilie 

vo vzťahoch. Zapojili sme sa do projektu „Sereď-mesto bez drog“, „Vytvorenie bezdrogovej 

zóny“ a do celoslovenskej kampane boja proti AIDS „Červené stuţky“. Ţiaci prímy aţ kvarty 

si pozreli v kine Nova film „Fair play“, ktorý sa venoval tematike dopingu v športe.  

Venujeme sa aj vštepovaniu environmentálnych myšlienok našim študentom. Pri príleţi-

tosti Dňa Zeme sme čistili areál školy a Mlynárskej ulice. Zúčastnili sme sa environmentálnej 

súťaţe „Nech je svet okolo nás krajší“. Počas celého školského roka naši ţiaci boli zapojení do 

projektu Zelená škola. Organizovali napr. Akcie: „Jedno ovocie na desiatu“, „Vodný bar“, „Čaj 

na veľkú prestávku“, „Výroba kvetov z plastových fľiaš“. Ţiaci organizovali aj zber starých 

batérií, ktoré odevzdali do výkupu. V závere školského roka bola práca všetkých ocenená zís-

kaním certifikátu. 

Ďalšou aktivitou, ktorá pokračovala v minulom školskom roku, je partnerstvo a výmenné 

návštevy s Gymnáziom v Tišnove v Českej republike. V školskom roku 2013/2014 sme zorga-

nizovali 2 stretnutia, ktoré boli venované športovým aktivitám. 
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V rámci starostlivosti o našich ţiakov úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Galante, Mestskou políciou v Seredi, 

Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave a s nadáciou STORM. 

Poskytujeme našim ţiakom moţnosť vzdelávať sa v oblasti dopravnej a zdravotnej výchovy 

pod vedením odborníkov z praxe. 

V školskom roku 2013/2014 sme sa prihlásili do 2 celoštátnych projektov. Prvým bol 

projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s vyuţitím elek-

tronického testovania“, ktorý realizuje ÚIPŠ. V rámci tohto projektu škola bude disponovať 1 

notebookom, 1 sadou reproduktorov a 1 interaktívnou tabuľou. Druhý projekt „Elektronizácia 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ nám ako škole poskytol didaktickú techniku 

v hodnote11 736 €: 1 interaktívnu tabuľu, 1 dataprojektor, 1 notebook, 1 WiFiRouter a 20 ks 

tabletov. Tento projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

 

 V školskom roku 2013/2014 naša škola zorganizovala tieto aktivity: 

   
 

2.9.2013 Slávnostné otvorenie školského roka 

 
4.9.2013 Pamätný deň holokaustu - v Seredi - triedy septima, IV.B 

 
19.9.2013 Divadelné predstavenie-Bratislava-tercia, II.A 

 
25.9.2013 Beseda s Tomom Nicholsonom 

 
26.9.2013 Historická exkurzia - sekunda, kvarta 

 
30.9.2013 Plenárne a triedne rodičovské zdruţenia-všetky triedy 

 
2.10.2013 Volejbalový turnaj pre učiteľov mesta Sereď 

 
3.10.2013 Športový deň a účelové cvičenia 

 
3.10.2013 Imatrikulácia ţiakov 1.ročníka a prímy 

 
3.10.2013 Literárna exkurzia - Martin - 3.ročník+septima 

 
11.10.2013 Historicko-archeologická exkurzia - Hlohovec - IV.A, IV.B 

 
18.10.2013 Slávnostná akadémia - 60.výročie zaloţenia školy 

 
22.10.2013 prednáška - Prevencia obchodovania s ľuďmi - 3.ročník, septima 

 
22.10.2013 Historicko-archeologická exkurzia - Hlohovec - oktáva 

 
24.-28.10.2013 Majstrovstvá - Genius Logicus 

 
26.10.2013 zapojenie do projektu "Sereď - mesto bez drog" 

 
27.10.2013 zapojenie do súťaţe na tému AIDS pre kampaň Červené stuţky 

 
28.10.2013 Návšteva dopravného ihriska - Galanta -  príma, sekunda 

 
29.10.2013 Retro deň - pri príleţitosti 60.výročia zaloţenia školy 

 
5.11.3013 Súťaţ v programovaní ZENIT - školské kolo 

 
8.11.2013 Stuţková slávnosť - oktáva 

 
november Súťaţ EXPERT 

 
11.-15.11.2013 organizácia súťaţe iBobor 
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11.-17.11.2013 Prednáška " Voľné radikály a antioxidanty" 

 
11.-17.11.2013 Exkurzia  do firmy Hubert J.E. sro. Sereď - prírodovedný modul 

 
11.-17.11.2013 Výstava výtvarných prác - "Čo by som rád objavil" - príma 

 
11.-17.11.2013 Výstava prác a technickýchzo stavebnice - sekunda, tercia 

 
11.-17.11.2013 Odborná prednáška býv. študenta Ferenca : "Je všetko v génoch?" 

 
13.11.2013 Exkurzia - Coca-cola - tercia, kvarta 

 
12.11.2013 psychologické testy - 2. ročník, sexta 

 
13.11.2013 psychologické testy - 2. ročník, sexta 

 
15.11.2013 Stuţková slávnosť - 4.B 

 
15.11.2013 Športové stretnutie v Tišnove 

 
19.11.2013 beseda - Nenechajme so sebou manipulovať-2.ročník, sexta 

 
19.11.2013 prednáška- Závislosť a nezávislosť v ţivote človeka-sek.,tercia,kva. 

 
19.11.2013 Divadelné predstavenie - Trnava - II.B 

 
20.11.2013 Vytvorenie a fotenie "Ţivej stuţky zo ţiakov" - 2.ročník, sexta 

 
22.11.2013 Stuţková slávnosť - 4.A 

 
25.11.2013 "Jedno ovocie na desiatu" - akcia Zelenej školy 

 
26.11.2013 Exkurzia do Volkswagenu - Ii.A, II.B, sexta 

 
25.11.2013 Účasť v enviromentálnej súťaţi "Nech je svet okolo nás krajší" 

 
28.11.2013 Burza stredných škôl - prezentácia školy 

 
3.12.2013 Návšteva divadelného predstavenia - Bratislava - sekunda, tercia 

 
4.12.2013 Návšteva divadelného predstavenia - Nitra - 1.ročník, II.A,sexta 

 
6.12.2013 beseda o moţnostiach štúdia na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne 

 
9.12.2013 prednáška - Kyberšikanovanie - prima, sekunda, tercia, kvarta 

 
9.12.2013 Triedne rodičovské zdruţenia 

 
december, január Trurnaj o Majstra školy vo futbale - ZŠ, SŠ 

 
10.12.2013 Prezentácia našej školy na ZŠ v Šintave 

 
14.12.2013 Vianočné zvonenie 

 
17.12.2013 Vystúpenie študentov v Domove dôchodcov 

 
18.12.2013 Návšteva divadelného predstavenia - Bratislava - 4.ročník, oktáva 

 
20.12.2013 Vystúpenie študentov na Vianočných trhoch 

 
13.1.-6.2.2014 volejbalový turnaj "O majstra školy zmiešaných druţstiev" 

 
február celoškolská súťaţ Gymstar 

 
14.2.2014 XV. Gymnaziálny ples 

 
17.2.2014 Deň otvorených dverí 

 
20.2.2014 Beseda s bývalou študentkou Z. Hrušovskou 

 
24.2.2014 Beseda s bývalou študentkou M. Horváthovou 

 
marec, apríl Turnaj o Majstra školy vo floorbale - ZŠ, SŠ 

 
3.3.-7.3.2014 Lyţiarsky výcvik v Skicentre Krahule 

 
7.3.2014 Čaj na veľkú prestávku - akcia Zelenej školy 

 
19.3.2014 Návšteva dopravného ihriska - Galanta - príma, tercia 

 
24.3.2014 Celoslovenská súťaţ KLOKAN 

 
25.3.2014 Návšteva divadelného predstavenia - Trnava - príma, sekunda 

 
28.3.2014 Školské kolo v riešení Sudoku 

 
28.3.2014 Hudobné pásmo ku Dňu učiteľov 

 
apríl Medzinárodná súťaţ Genius Logicus 

 
9.4.2014 Výroba kvetov z plastových fliaš - akcia Zelenej školy 

 
14.4.2014 Triedne rodičovské zdruţenia 
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14.4.2014 Čistenie areálu školy a Mlynárskej ulice - "Čisté mesto Sereď" 

 
14.4.2014 Beseda s bývalou študentkou L. Wuscherovou 

 
14.4.2014 Návšteva divadelného predstavenia - Trnava - II.B 

 
23.4.2014 Športové stretnutie s partnerskou školou v Tišnove 

 
28.4.2014 Návšteva divadelného predstavenia - Nitra - 4.ročník 

 
7.5.2014 Prednáška "Nebezpečenstvo alkoholizmu a fajčenia"-príma, sekun. 

 
11.5.2014 Účasť dobrovoľníčok na akcii "Míľa pre mamu" 

 
12.5.2014 Návšteva filmu : "Fair play" - príma aţ kvarta 

 
12.-16.5.2014 Testovanie šport. schopností ţiakov (zhyby na hrazde a brušáky) 

 
27.5.2014 exkurzia - Jaslovské Bohunice - 3. ročník, setima 

 
30.5.2014 Environmentálna prechádzka mestom - akcia Zelenej školy 

 
3.6.2014 Biologická exkurzia -Bratislava - 2.ročník, sexta 

 
jún Zber batérií a ich odovzdanie do výkupu - akcia Zelenej školy 

 
11.6.2014 Beseda na tému: "Agresia, násilie vo vzťahoch" - I.A, I.B 

 
12.6.2014 Biologická exkurzia - Brno - 3.ročník, septima 

 
13.6.2014 "Vodný bar" - akcia Zelenej školy 

 
14.-22.6.2014 Jazykovo-vzdelávací pobyt v Anglicku 

 
18.6.2014 Výlet do Budapešti - príma, sekunda 

 
19.-21.6.2014 Výlet do Starej Lesnej - sexta, septima 

 
27.6.2014 Slávnostné ukončenie školského roka  2013-14 

    
 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 

V školskom roku 2013/2014 bola škola zapojená do nasledujúcich projektov: 

 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

S tebou o tebe 1998 trvá Podpora reprodukčného 

zdravia dievčat a správnych 

hygienických návykov 

Čas premien 

 

 

1998 trvá Pomáha pochopiť fyzické 

a psychické zmeny v období 

puberty 

Infovek 1999 trvá Podpora informatizácie škol-

stva a vzdelanostnej ekono-

miky 

Zelená škola 

 

 

2012 2014 Environmentálny projekt 

s témou: Odpad 

Moderné vzdeláva-

nie-digitálne vzde-

lávanie pre vše-

obecno-vzdelávacie 

predmety 

2013 trvá Obsahová prestavba vzdelá-

vania na ZŠ a SŠ s využitím 

inovatívnych foriem a metód 

výučby 
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Elektronizácia 

vzdelávacieho  

systému regionál-

neho školstva 

2014 trvá Vybudovanie a vytvorenie 

funkčného elektronického 

vzdelávacieho systému 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 
 

Komplexná inšpekcia bola na škole vykonaná v roku 2000. V školskom roku 2013/2014 

sme nemali ţiadnu inšpekciu. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Umiestnená je v dvoch budo-

vách v centre mesta Sereď (jedna budova je majetkom TSK, druhá je prenajatá od MÚ 

v Sereď). V oboch budovách je umiestnených 15 tried. K dispozícii na výučbu je 13 univerzál-

nych učební s rozlohou 1 263 m
2
 a odborné učebne: fyziky 24 m

2
, biológie 70 m

2
, výpočtovej 

techniky (tri učebne spolu 117 m
2
 a chemické laboratórium s rozlohou 20 m

2 
). 

Škola vlastní 2 telocvične a posilňovňu. Vedenie školy má k dispozícii riaditeľňu, pra-

covňu zástupcu riaditeľky školy. Úsek administratívy má k dispozícii 2 kancelárie, učitelia ško-

ly vyuţívajú 14 kabinetov. Z obsluţných priestorov sú k dispozícii ţiakom i učiteľom: 

 6 šatní 

 3 miestnosti so sprchami 

 5 miestností s toaletami pre dievčatá 

 5 miestností s toaletami pre chlapcov 

 4 toalety pre zamestnancov 

 2 miestnosti pre upratovačky 

 1 sklad učebníc 

 1 miestnosť pre školníka 

 3 miestnosti na archív 

 1 kniţnica 

 

V školskom roku 2013/2014 sme zrealizovali 3 dôleţité aktivity: rekonštrukciu strechy 

na veľkej telocvični, rekonštrukciu elektrických rozvodov a opravu zásuvkových rozvodov 

v pôvodnej budove školy a opravu obkladov vo všetkých WC v prenajatej budove. 
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Rozpočet na kapitálové výdavky na rok 2013 bol vo výške 54 175,62 €, ktoré nám pride-

lil TTSK na rekonštrukciu strechy na veľkej telocvični a na rekonštrukciu elektrických rozvo-

dov v pôvodnej budove školy. 

Na drobné opravy a údrţbu školy sme vynaloţili prostriedky, ktoré sme získali 

z prenájmu telocvične, bufetu a z dobropisu za preplatok na kúrení a elektrickej energie vo 

výške 2 910,05 €. Dostali sme aj prostriedky z rozpočtu VÚC vo výške 25 433 € na uhradenie 

faktúr za kúrenie. Ďalšie financie nám zriaďovateľ poskytol na opravu WC v starej budove – 

4 000 €, na vymaľovanie spoločných priestorov 10 000 € a 12 000 € na opravu zásuvkových 

rozvodov. 

Vedenie školy predloţilo v školskom roku 2013/2014 poţiadavky na kapitálové výdavky 

na najbliţšie 3 roky: 

 

 Požiadavky na stavebné akcie Požiadavky na nákup HM 

2015 

 

 

Rekonštrukcia fasády budovy školy– 170 000 € 

V roku 2009 sme rekonštruovali prednú časť fa-

sády, máme ešte dokončiť zadnú časť fasády. 

Rekonštrukcia palubovky v telocvični – 42 000 € 

Elektronický dochádzkový systém – 

3 000 € 

2016 Zaizolovanie základov budovy školy – 68 700€ 

 

Interaktívna tabuľa – 2 000 € 

2017 Rekonštrukcia oplotenia školy – 40 000 € Interaktívna tabuľa – 2 000 € 

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
 

m.1) o dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiakov – uvádza „Správa o hospodárení za kalendár-

ny rok 2012 v zmysle § 7 ods. 1-3 zákona č. 597/2003 Z.z.“, pozri prílohu č. 10 – Správa 

o hospodárení 

m.3) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich pouţitia 

v členení podľa financovaných aktivít uvádza „Správa o hospodárení za kalendárny rok 

2012 v zmysle § 7 ods. 1-3 zákona č. 597/2003 Z.z.“, pozri prílohu č. 10 – Správa 

o hospodárení 

m.4) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov školy, práv-

nických osôb alebo fyzických osôb a spôsobe ich pouţitia v členení podľa finanč. aktivít 
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Výchovno-vzdelávaciu činnosť školy financujeme aj z mimorozpočtových zdrojov. Finančne 

nás podporujú: 

A. Zdruţenie rodičov 

Vďaka financiám zo Zdruţenia rodičov sa  kúpila didaktická technika, knihy, časopisy 

a nakúpili sa ďalšie učebné pomôcky. Rodičia poskytli financie na poistenie všetkých ţia-

kov školy, na podporu výmenných pobytov ţiakov, na nákup hygienických potrieb, nákup 

kancelárskeho papiera, na cestovné  a odmeny pre ţiakov. Prispeli na dopravnú, zdravotnú 

výchovu, poskytli financie pre predmetové komisie. Rodičovské zdruţenie poskytlo celko-

vú sumu 7 800 €. 

B. Vzdelávacie zdruţenie Gaudeamus 

Školu finančne podporuje aj vzdelávacie zdruţenie Gaudeamus, ktoré funguje pri gymná-

ziu. V školskom roku 2013/2014 nám vypomohlo sumou 7 589,61 €. Z toho na: 

  zakúpenie tonerov                                                                            300,23 € 

 opravu kopírok                                                                                  650,21 € 

 papier do kopírky                                                                              149,58 € 

 dataprojektor                                                                                     320,00 € 

 kancelársky materiál                                                                           50,86 € 

 nákup pracovných zošitov                                                                635,20 € 

 ceny na volejbalový turnaj                                                                  50,27 € 

 prenájom divadelnej sály a športovej haly                                        230,00 € 

 registračný poplatok – Zelená škola                                                   79,70 € 

 poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku                                  7,00 € 

 poštovné                                                                                              60,56 € 

 fixky                                                                                                  292,68 € 

 reklamný materiál pre školu – 60.výročie                                      4 235,80 € 

 doprava - Tišnov                                                                               120,00 € 

 notársky poplatok                                                                                54,28 € 
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n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Spôsoby realizácie výchovy a vzdelávania v školskom roku 2013/2014 vychádzali 

z koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2009-2014. 

Hlavnými úlohami, ktoré mali v školskom roku 2013/2014 zabezpečiť zvyšovanie efek-

tívnosti výchovy a vzdelávania sú vytýčené v Pláne práce školy. 

1. Výchovu a vzdelávanie na Gymnáziu VM Sereď uskutočňovať v školskom roku 

2013/2014 vo všetkých ročníkoch štvorročného štúdia a v 1.,2. a 4. ročníku osemroč-

ného štúdia podľa výchovno-vzdelávacích programov nasledovne: 

a) štátnym vzdelávacím programom, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a 

vzdelávania v škole 

b) školským vzdelávacím programom, ktorý je základným dokumentom školy, podľa 

ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie 

Vo všetkých predmetoch sme dodrţali štátny vzdelávací program, vypracovali sme učeb-

né osnovy pre všetky predmety v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom. 

Vyučovanie jednotlivých predmetov v školskom roku 2013/2014 prebiehalo podľa týchto os-

nov. 

2. Usporiadať učivo do poznatkových štruktúr, klásť dôraz na to, aby žiaci chápali nové 

poznatky vo vzájomných súvislostiach. Zvyšovanie úrovne vedomostí žiakov dosaho-

vať základnou odbornou a metodickou prípravou učiteľov na každú vyučovaciu ho-

dinu. Dôsledne a premyslene využívať časovú dotáciu každej vyučovacej hodiny. Vyu-

žívať najčerstvejšie poznatky pedagogického výskumu. 

Garantom splnenia tejto úlohy sú predmetové komisie. Ťaţisko ich práce spočívalo vo 

výbere základného a rozširujúceho učiva, jeho metodického spracovania. Učitelia sa zúčastňo-

vali priebeţného vzdelávania organizovaného MPC, ŠPÚ v Bratislave a vysokými školami aby 

zachytili najnovšie trendy a poznatky v oblasti pedagogického výskumu i nové trendy 

v metodike vyučovania jednotlivých predmetov. Ţiakom nie sú k dispozícii zo všetkých pred-

metov moderné aktuálne učebnice, ktoré by rešpektovali najnovšie poznatky pedagogickej ve-

dy a poţiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Sme síce v siedmom roku reformy, ale 

v tomto období nám ešte stále chýbajú učebnice. Všetky nové a progresívne poznatky dopĺňajú 

učitelia ţiakom internými materiálmi. 
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3. Rozvoj rozumových a kognitívnych funkcií podriadiť úrovni osobnosti žiaka. Voliť 

individuálny prístup, uplatňovať motiváciu, budovať na ašpiračnej úrovni žiaka. Po-

zorne pristupovať k talentovaným žiakom. Pracovať s nimi aj v mimo vyučovacom 

čase, zapájať ich do riešenia náročnejších samostatných úloh. 

Rozumové a kognitívne funkcie študentov nášho gymnázia sú v širokom spektre, uţ len 

z dôvodov vekovej štruktúry ţiakov – od 11 do 20 rokov. Snaţíme sa svoje ciele korigovať pre 

ţiakov s niţšou ašpiračnou úrovňou a schopnosťami tak, aby splnili poţiadavky na klasifikáciu 

dostatočný. Z koncoročnej klasifikácie vyplýva, ţe všetci ţiaci školy prospeli. Talentovaní ţia-

ci – to je hrdosť a radosť pre kaţdého učiteľa, ktorý môţe pracovať s talentovaným ţiakom. 

Nie vţdy vynaloţená námaha prináša adekvátne výsledky vo forme ocenení zo súťaţí 

a olympiád, ale dobrý pocit a vďaka ţiakov je hybnou silou, ktorá učiteľov motivuje do tejto 

práce. V tejto oblasti pracujú takmer všetci učitelia formou krúţkov, či individuálnej starostli-

vosti.  

4. Využívať služby internetu na obsahovú inováciu vyučovacích predmetov. 

Takmer všetci vyučujúci sú počítačovo gramotní a vyuţívajú pravidelne pri svojej práci 

internet. Na internetom podporovanú výučbu sme zakúpili v školskom roku 2013/2014 

z prostriedkov Zdruţenia rodičov a vzdelávacieho zdruţenia Gaudeamus ďalšie učebné po-

môcky podporujúce vyuţívanie IKT, ktoré vyuţívajú vyučujúci v triedach mimo počítačových 

učební. 

5. Postupne rozvíjať schopnosti žiakov, vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôz-

ne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce 

s informáciami. 

Ţiaci spracovávajú v rámci jednotlivých predmetov informácie získané nielen z učebníc, 

ale aj inej literatúry, z internetu atď. Je vytvorená stránka www.gymsered.edupage.org., kde 

ţiaci i rodičia môţu nájsť informácie o organizácii vyučovania, hodnotení ţiakov (internetová 

ţiacka kniţka), ale aj učitelia môţu na túto stránku vloţiť ţiakom študijné materiály. 

6. Posilňovať prezentačné schopnosti žiakov. 

Na jednotlivých vyučovacích hodinách  sme dávali ţiakom priestor, aby prezentovali 

svoje myšlienky a práce pred ostatnými ţiakmi. Zároveň sme sa zúčastňovali súťaţí v prezen-

tovaní. 

7. Organizovať odborné exkurzie, ako zaujímavé formy vzdelávania podľa ročného plá-

nu exkurzií. 

http://www.gymsered.edupage.org/


26 

 

Na základe návrhu vyučujúcich a predsedov predmetových komisií bol vytvorený Plán 

exkurzií pre školský rok 2013/2014. V zmysle tohto plánu sa uskutočňovali exkurzie v jednot-

livých triedach. Niektoré exkurzie sa neuskutočnili z dôvodu nezáujmu ţiakov. 

8. Sprístupniť žiakom priestory školy na záujmovú činnosť i v mimo vyučovacom čase. 

Škola je denne v prevádzke aţ do 18:00 hodiny. Všetky priestory školy - nielen športovi-

ská - sú ţiakom k dispozícii v rámci všetkých záujmových aktivít. 

9. Zistiť u žiakov septimy záujem o voliteľné predmety v šk. roku 2014/2015. U žiakov 

sexty a 2. ročníka štvorročného štúdia a sexty osemročného štúdia zistiť záujem 

a zaradiť študentov do 4 ponúkaných modulov vzdelávania. Vytvoriť vhodné pod-

mienky pre realizáciu záujmu žiakov o voliteľné predmety a moduly. 

V máji a v júni si ţiaci volili voliteľné predmety a moduly. Ich voľbe predchádzala  vy-

svetľovacia kampaň zo strany vyučujúcich. Museli sme spojiť výučbu v  maturitnom ročníku 

v osemročnom a štvorročnom štúdiu v rámci voliteľných a nepovinných predmetov. Študenti   

3. ročníka štvorročného štúdia prejavili záujem o všetky 4 moduly. Počty prihlásených študen-

tov boli postačujúce pre otvorenie všetkých 4 modulov.  

10. Informovať žiakov a rodičov o forme a obsahu maturitnej skúšky. 

Rodičia boli informovaní o forme, obsahu a organizačnom zabezpečení maturitnej skúšky 

na triednych zasadnutiach zdruţenia rodičov v decembri 2013. 

11. Pripraviť všetky dokumenty k maturitnej skúške. 

Predsedkyňa školskej maturitnej komisie v zhodnotení celkového priebehu maturitnej 

skúšky konštatovala, ţe dokumentácia bola pripravená bez nedostatkov v súlade s Vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z.z. z 23. júla 2008. 

12. Výchovu človeka k humanite, slobode, tolerancii a etickému konaniu zabezpečovať 

osobným príkladom, ale aj organizovaním mimoškolských aktivít. 

Vyspelý pedagogický zbor - odborne aj ľudsky vedie ţiakov ku konaniu v súlade 

s princípmi humanity, slobody, tolerancie a etiky. Mnoţstvo spoločenských mimoškolských 

aktivít prispelo k šíreniu dobrého mena Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď. Pod záštitou vý-

chovnej poradkyne naše ţiačky pomáhali ako dobrovoľníčky na akcii Míľa pre mamu. 

13. Vyučovanie povinných predmetov etická výchova alebo náboženská výchova v 1. a 2. 

ročníku štvorročného gymnázia a v 1. až 6. ročníku osemročného štúdia zabezpečiť 

podľa písomného rozhodnutia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov. Zabezpečiť 
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aby žiaci počas školského roka neprechádzali z predmetu etická výchova na predmet 

náboženská výchova a opačne. 

Pri zápise na štúdium rodičia odovzdali písomné rozhodnutie o voľbe vyučovania etickej 

výchovy alebo náboţenskej výchovy. K prestupom z etickej výchovy na náboţenskú, prípadne 

naopak, dochádzalo v minimálnej miere. 

14. Úzko spolupracovať s rodičmi žiakov. 

Spoluprácu s rodičmi vo všeobecnosti moţno označiť za dobrú. Zväčša rodičia majú záu-

jem, aby deti školu skončili s výbornými výsledkami, aby mali v ţivote väčšie šance na úspech. 

Stáva sa, ţe rodičia problémových ţiakov si nájdu čas na návštevu školy, aţ keď ich písomne 

vyzveme. Práve v týchto prípadoch by sme potrebovali, aby sa spolupráca výrazne zlepšila. 

Veľmi dobrá spolupráca bola s Radou rodičov. 

15. Zabezpečiť spoluprácu školy s pedagogicko – psychologickými poradňami, podľa vý-

beru zákonných zástupcov. 

Spolupracovali sme s pedagogiocko-psychologickými poradňami, poľa výberu zákon-

ných zástupcov, hlavne v Galante a v Trnave. Poskytujeme ţiakom aj sluţby v oblasti profesij-

nej orientácie. V priebehu 2. ročníka prešli všetci ţiaci poradenským servisom. Výchovná po-

radkyňa Mgr. Zuzana Šupová, ako aj triedni učitelia odporúčajú rodičom pomoc pedagogicko-

psychologických poradní pri poruchách učenia a výchovných problémoch, týkajúcich sa aj 

vzťahov medzi rodičmi a ich deťmi. 

16. Venovať sa zvyšovaniu právneho vedomia pedagogických zamestnancov. 

Vedenie školy včas informuje a upozorňuje pedagogických i ostatných pracovníkov ško-

ly so zmenami právnych noriem. Všetky základné dokumenty školy sú zverejnené v zborovni. 

17. Venovať zvýšenú pozornosť klasifikácii správania. 

Všetci vyučujúci boli oboznámení, ţe musia dodrţiavať pri klasifikácií správania Meto-

dický pokyn č.8/2009-R zo 1. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov stredných škôl 

v znení metodického pokynu č. 10/2009-R z 15.júla 2009 a metodického pokynu č. 11/2009-R 

z 25.augusta 2009. Všetky výchovné opatrenia sme riešili na pedagogickej rade. 

18. Venovať pozornosť rešpektovaniu ľudských práv žiakov, ich ľudskej dôstojnosti, 

včas odhaľovať prejavy šikanovania alebo psychického nátlaku tak zo strany spolu-

žiakov, ako aj učiteľov. Realizovať Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 

2005-2014, Národný akčný plán pre deti. 
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V priebehu školského roka aj vďaka mimoriadnej pozornosti zo strany výchovného po-

radcu, koordinátora drogových závislostí, učiteľov etickej a náboţenskej výchovy a ďalších 

výchovných predmetov neboli porušené ľudské práva ţiakov, ohrozená ich ľudská dôstojnosť. 

Atmosféra v škole aj napriek veľkému vekovému rozptylu ţiakov (11-20 rokov) je priateľská. 

19. Pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia postupovať podľa 

metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia 

v základných a stredných školách, metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov s vývinovými poruchami učenia základných a stredných škôl. Realizovať uzne-

senie vlády SR z 8. novembra 2006 o realizácii Národného programu rozvoja život-

ných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života 

a na všetkých úrovniach plniť opatrenia tohto programu, ktoré sa dotýkajú výchovy 

a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným postihnutím.  

V školskom roku 2013/2014 študovali na našej škole 5 ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Triedni učitelia spracovali príslušnú dokumentáciu, ktorá je časovo 

náročná.  V spolupráci s rodičmi rešpektujeme zdravotné obmedzenia našich ţiakov. 

20. Výstupný vzdelávací štandard povinného učiva ochrana človeka a prírody pre stredné 

školy zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu aj v školskom roku 2013/2014. 

V zmysle výstupno-vzdelávacieho štandardu prebehli cvičenia ochrany človeka a prírody 

v jarnom a jesennom období v 1., 2. a 3. ročníku štvorročného štúdia a v triedach príma, sekun-

da, tercia, kvarta, sexta a septima osemročného štúdia. 

21. Zapracovať do školského vzdelávacieho programu vzdelávací štandart pre dopravnú 

výchovu ( ako prierezovú tému v štátnom vzdelávacom programe) pre triedy príma až 

kvarta osemročného štúdia – realizovať kurz dopravnej výchovy. 

Problematika dopravnej výchovy bola zapracovaná do školského vzdelávacieho progra-

mu. Kurzu dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku v Galante sa v minulom školskom roku 

zúčastnili triedy: príma a sekunda.  

22. Prostredníctvom koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov realizovať preventívny program školy v tejto oblasti. 

Koordinátor drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov postupoval 

v súlade s vypracovaným plánom, ktorý splnil vo všetkých oblastiach. Stálymi úlohami koordi-

nátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov sú: 

1. analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu uţívania legálnych a ne-

legálnych drog v priestoroch školy 
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2. zamerať sa na programy prevencie fajčenia, konzumácie alkoholu a iných psy-

chotropných látok, ako aj iné formy závislostí mladých ľudí 

3. formou besied, súťaţí a rôznych aktivít propagovať zdravý ţivotný štýl 

4. vyuţívať overené ponuky besied, prednášok, projektov a výstav k danej prob-

lematike 

5. zapájať študentov do rôznych projektových krúţkových a športových aktivít 

usporiadaných školou 

6. koordinátor sa pravidelne zúčastňuje aktivít, seminárov a školení pre koordiná-

torov prevencie za účelom zvyšovania odbornosti 

7. aktivity zamerať na vzájomnú toleranciu a boj proti šikanovaniu 

8. pravidelne spolupracovať s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, výchovnou po-

radkyňou a vedením školy 

9. spolupracovať so špecializovanými pracoviskami prevencie drogových závis-

lostí 

10. všímať si ţiakov z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou 

11. poskytovať preventívno – výchovné konzultácie ţiakom 

12. spolupracovať s rodičmi problémových detí, protidrogová prevencia v rámci 

triednych rodičovských zdruţení 

23. Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu prostredníctvom edukačných programov ako pre-

vencie násilia v školách s využitím metód tvorivo humanistickej výchovy. 

Edukačné programy prevencie a násilia v školách sme zaradili do predmetov etická vý-

chova, náboţenská výchova ale aj iných výchovných a spoločensko-vedných predmetov. 

24. Podnecovať a viesť žiakov k ochrane životného prostredia a šíriť zásady zdravého 

životného štýlu. 

Výchovu k ochrane ţivotného prostredia sme sa snaţili podporiť v rámci vyučovacích 

hodín biológie a chémie a v rámci pravidelného pôsobenia najmä triednych učiteľov na ţiakov 

– poriadok v triedach a v celom areáli školy, separovaný zber na škole. Zrealizovali sme čiste-

nie areálu školy, či blízkeho okolia školy, zapojili sme sa do projektu Zelená škola a získali 

sme aj príslušný certifikát. 

25. Propagovať prácu a dosiahnuté výsledky školy v mestských a regionálnych médiách. 

V minulom školskom roku sme publikovali články v Seredských novinkách, v ţupnom 

magazíne Rodný môj kraj, v regionálnom časopise Galantský a Šaliansky ţurnál a v Učiteľ-

ských novinách. V ostatných regionálnych novinách nám zverejňovanie znemoţňovali hlavne 
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vysoké poplatky. Zintenzívnila sa propagácia našej činnosti na webovej stránke a na seredonli-

ne.  

26. V prípade potreby aktualizovať školský poriadok, ako normy správania a konania 

žiakov. Dôsledne vyžadovať plnenie tohto poriadku zo strany všetkých vyučujúcich. 

V minulom školskom roku sme priebeţne aktualizovali školský poriadok. Tento doku-

ment je záväzný nielen pre ţiakov, ale aj pre všetkých vyučujúcich pri posudzovaní správania 

a konania našich ţiakov. 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane 

návrhov opatrení 
 

Silné stránky:  

 študijný plán s veľkou moţnosťou diferenciácie podľa záujmov študenta 

 vyučovanie v moduloch a orientácia ţiakov na prírodovedné a technické zamerania 

v súlade s celospoločenským dopytom 

 vyučovanie obsahuje tanečnú prípravu ţiakov v rámci estetickej výchovy 

 profesionalita, vysoká kvalifikovanosť zboru 

 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie 

 zapájanie veľkého počtu študentov do súťaţí a predmetových olympiád a výrazné ús-

pechy v nich 

 vysoký počet prijatých ţiakov na VŠ  

 výmenné pobyty ţiakov do zahraničia 

 lepšia informovanosť rodičov budúcich ţiakov 

 vyuţívanie informatiky a techniky pri vyučovaní jednotlivých predmetov 

 široká ponuka voľno časových aktivít 

 organizácia tradičných akcií, zaujímavých mimoškolských aktivít a exkurzií 

 lokalizácia školy v centre mesta 

 výrazná finančná podpora Zdruţenia rodičov a vzdelávacieho zdruţenia Gaudeamus 

 v rámci starostlivosti o ţiakov úzka spolupráca školy s CPPPaP v Galante, so Súk-

romným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave, s nadáciou 

STORM a s Mestskou políciou v Seredi  

 

Slabé stránky:  

 nedostatok financií zo strany zriaďovateľa a hlavne zo strany štátu (nízky normatív) 

 chýbajúce techniky na zmeranie pridanej hodnoty 

 zlé sociálne zázemie ţiakov 

 nedostatok učebníc, softwéru a iných učebných materiálov, ktoré by boli obsahovo 

v súlade so štátnym vzdelávacím programom 

 slabá informovanosť ţiakov a často i rodičov o vyuţití štúdia daných predmetov na 

pracovnom trhu 

 nemáme vlastnú jedáleň 

 nedisponujeme športoviskami vo vonkajšom areáli školy 
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 obmedzené priestorové kapacity pre rozvoj školy 

 prefeminizovanie pedagogického zboru 

 

Príležitosti:                                                                                                                                       

 zlepšenie podpory zo strany štátu a zriaďovateľa 

 pracovať na lepšej informovanosti rodičov súčasných i budúcich ţiakov 

 ďalšie zapájanie do projektov 

 viac vyuţívať aktivizujúce, tvorivé metódy a formy vyučovania 

 neustále propagovať školu a jej výsledky 

 

Hrozby (riziká): 

 demografický pokles populácie a prípadný nedostatok ţiakov 

 zhoršenie sociálneho zázemia 

 pokles reálnej štátnej podpory 

 zvýšenie výdavkov na prevádzku  

 preťaţenosť učiteľov a s tým spojená strata motivácie  

 nezáujem rodičov o svoje deti a ich problémy, prípadne ich bezmocnosť 

 silný a negatívny vplyv médií a celej spoločnosti na ţiakov 

 zvyšovanie administratívy 

 slabá pripravenosť učiteľa na výkon povolania pri nástupe do zamestnania 

 nízka ašpiračná úroveň ţiakov 

 

 
 

p)Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijíma-

nia na ďalšie štúdium. 
 

Ďalším výstupom školy, ktorý zaujíma nás a hlavne rodičov je umiestnenie ţiakov na vy-

sokých školách. V triede oktáva sa hlásilo na VŠ z 28 študentov 26. Na VŠ začne študovať 24. 

V triede IV.A z 24 ţiakov sa hlásilo na VŠ 23, dostalo sa  na VŠ 22 a v triede IV.B bolo 21 

ţiakov, z nich sa 20 hlásilo na VŠ a dostali sa všetci. Z celkového počtu 73 maturantov bolo 

prihlásených na VŠ 69, začne študovať 66, čo predstavuje 95,65%. V porovnaní s minulým 

školským rokom sa percento prijatých študentov na VŠ zníţilo o 1,61% z 97,26% na spomína-

ných 95,65%.  

 

Trieda Počet 
ţiakov 

Počet pri-
hlásených 
na VŠ 

Nehlásili 
sa na VŠ 

Prijatí Neprijatí 
+neziste
ní 

Nezmatu- 
rovalo 

% prijatia 
z počtu pri-
hlás. na VŠ 

oktáva 28 26 0 24 1+1 2 92,31% 
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IV.A 24 23 1 22 1+0 0 95,65% 

IV.B 21 20 0 20 0+0 1 100,00% 

spolu 73 69 1 66 3 3 95,65% 

 

V súvislosti s umiestnením na VŠ výchovná poradkyňa urobila aj analýzu na aké typy 

škôl sa ţiaci dostali. 21,43% všetkých maturantov sa umiestnilo na VŠ technického smeru, 

15,71% na VŠ ekonomického smeru, 22,86% prírodovedného smeru a 34,29% spoločensko-

vedného smeru. Zvýšil sa podiel (oproti predchádzajúcemu školskému roku) absolventov 

umiestnených v spoločensko-vednom smere, čo nie je optimálne. Absolventov s týmto zamera-

ním je najviac nezamestnaných. Napriek tomu je ich celkové rozmiestnenie veľmi dobré a je 

dobrý predpoklad, ţe nebudeme produkovať nezamestnaných. Je uţ len na absolventoch, ako 

sa chopia príleţitosti. 

 

2 a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Obe budovy Gymnázia sú pripojené na mestský vodovod a kanalizáciu, ktoré boli zre-

konštruované. Dodávka tepla do vlastnej budovy je zabezpečená z vlastnej plynovej kotolne. 

Plynovou kotolňou je vykurovaná aj prenajatá budova. V školskom roku 2007/2008 v rámci 

rekonštrukcie kúrenia boli vybudované nové rozvody kúrenia a nainštalované nové vykurova-

cie telesá.  V roku 2008 bolo zrekonštruované osvetlenie v triedach tak, aby spĺňalo poţadova-

né hygienické parametre. Uskutočnila sa aj výmena okien v pôvodnej budove školy.  

Vnútorné priestory školy sú udrţiavané najmä aj vďaka pomoci rodičov. V celej škole sa 

píše fixkami na biele tabule, čím sa zníţila prašnosť v triedach. Ţiaci našej školy trpia vo zvý-

šenej miere alergiami, keďţe náš región má veľkú ekologickú záťaţ. Rodičia prispievajú na 

nákup hygienických potrieb (toaletný papier, tekuté mydlo). Sponzorsky sa podieľajú aj na 

maľovaní tried. Na oknách v prenajatej budove sú vo všetkých učebniach ţalúzie –  opäť vďa-

ka štedrosti sponzorov z radov rodičov.  

Na škole funguje bufet v čase od 7.45 do 12.40 hod., kde si môţu ţiaci kúpiť občerstve-

nie počas prestávok. Stravovanie ţiakov je zabezpečené v jedálni Obchodnej akadémie Sereď. 

Vedenie školy sa snaţilo aj pri tvorbe rozvrhu ţiakov dodrţiavať základné psychohygienické 

pravidlá. Podarilo sa nám zredukovať vyučovanie v popoludňajších hodinách na minimum. 
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2b) Informácie o voľno časových aktivitách školy  

 

Gymnázium VM Sereď vytvára podmienky pre aktivity s významným vplyvom na vý-

chovno-vzdelávaciu činnosť školy. Ide najmä o organizovanie spoločenských, športových 

a kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou o ktorých pojednáva časť i) tejto správy. 

V rámci záujmových aktivít pracovali na škole nasledovné záujmové krúţky:  

 biologický, floorbalovo-futbalový, fyzikálny,  geografický,   hudobno-umelecký spev, hu-

dobno-umelecký inštrumentálny, kondičná kulturistika, počítačový, príprava na ústnu 

maturitu z ANJ,  stolný tenis, šachový, turistický, volejbalový, vybíjaná, Zelená škola 

a žurnalistický. 

Na ich prevádzku čerpala škola finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov. 

Z celkového počtu 296 ţiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy 257 ţiakov. Celkovo sa v krúţ-

koch vzdelávalo 321 ţiakov. Všetci ţiaci absolvovali 60 hodín záujmového vzdelávania. 

 

P.č. Názov krúţku Vedúci krúţku Počet ţiakov 

1 Biologický krúţok RNDr. Mariana Straková 24 

2 Floorbalovo-futbalový krúţok Mgr. Zuzana Lášticová 36 

3 Fyzikálny krúţok Mgr. Eva Stanková 10 

4 Geografický krúţok RNDr. Jozef Lenčéš 15 

5 Hudobno-umelecký spev Mgr. Marianna Krčmáriková 28 

6 Hudobno-umelecký inštrumentálny PhDr. Aleš Švec 13 

7 Kondičná kulturistika RNDr. Jozef Lenčéš 18 

8 Počítačový krúţok Mgr. František Vondena 18 

9 Príprava na ústnu maturitu z ANJ Mgr. Ingeborg Nichtová 10 

10 Stolnotenisový krúţok Mgr. Martin Cesnek 21 

11 Šachový krúţok Mgr. Martin Cesnek 16 

12 Turistický krúţok Mgr. Zuzana Lášticová 21 

13 Volejbalový krúţok Mgr. Ľubica Faktorová 37 

14 Vybíjaná Mgr. Zuzana Lášticová 18 

15 Zelená škola PaedDr. Zuzana Hlavatá 16 

16 Ţurnalistický krúţok Mgr. Katarína Valábková 20 

Spolu ţiakov v krúţkoch 321 
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2c) Informácie o spolupráci školy s rodičmi, o poskytovaní služieb de-

ťom, žiakom a rodičom  

 

Spolupráca s rodičmi je na nadštandardnej úrovni. Mnohí s nami úzko spolupracujú. Nie-

ktorí však naše sluţby vyhľadávajú aţ vtedy, keď si sami nevedia pomôcť.  

Rada rodičov zasadala pravidelne. Problémy, ktoré sa vyskytli, sme riešili k našej spo-

kojnosti. Za kľúčovú pokladáme pomoc Zdruţenia rodičov v oblasti materiálno-technického 

zabezpečenia školy. Učebné pomôcky, hygienické potreby pre ţiakov, spotrebný materiál (pa-

pier, toner do kopírok) nám poskytujú rodičia ţiakov. V správe o hospodárení je konštatované, 

ţe z normatívu na ţiaka uhradíme iba prevádzku a osobné náklady. Podstatná časť toho, čím 

disponuje škola (počítače, notebooky, dataprojektory, magnetofóny, DVD prehrávače a iné 

učebné pomôcky) je darom našich rodičov, ktorým nie je ľahostajné v akým podmienkach 

a s akým vybavením sprostredkovávame vzdelanie.  

Svoje sluţby ponúkame našim študentom prostredníctvom výchovného poradcu, koordi-

nátora drogovej prevencie, CPPPaP v Galante a Súkromného centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva v Trnave. 

 

2d)Informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, alebo 

žiakmi a rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými oso-

bami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

 

Na výchove a vzdelávaní študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď sa podieľa aj 

Rada rodičov pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď a vzdelávacie zdruţenie Gaudeamus, 

ktorých cieľom je zvyšovanie materiálnej, odbornej, metodickej, pedagogickej 

a psychologickej úrovne pracovníkov a študentov školy. 

Práva zamestnancov školy obhajuje odborová organizácia. 

V októbri 2010 vznikla a začala svoju činnosť Ţiacka rada. Zatiaľ sú jej stretnutia sú iba 

sporadické. 

Veľmi dobre sa nám spolupracuje s „mestom“. Mesto nás neustále podporuje nielen ma-

teriálnou pomocou, ale aj finančne.  Naši ţiaci sa zase aktívne zúčastňujú akcií organizovaných 

mestom.  
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         Naše školstvo nastúpilo na cestu školskej reformy, ktorej základným východiskom je 

vytvorenie štátneho a školského vzdelávacieho programu. Reforma je postavená na iniciatíve 

a eláne učiteľov. Na ich pleciach spočíva veľa administratívnej práce. Čas a energiu, ktorú ve-

nujú týmto prácam, by mohli radšej venovať našim deťom. Šesť rokov reformy, ktorými sme 

prešli, len potvrdili naše obavy. Chýbajú nám stále učebnice, zbierky, metodické materiály, či 

iné materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Finančne sme stále poddimen-

zovaní a netýka sa to len platov učiteľov, ale aj prevádzky školy. Po šiestich rokoch reformy 

stále necítime náleţitú podporu štátu v našej dôleţitej práci. 
 

 

 

V Seredi 6. októbra 2014                                                      RNDr. Viera Tkáčová  

                                                                                                     riaditeľka školy 
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Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 
Zoznam zamestnancov 

 

Pedagogickí zamestnanci 

 

 

P. č. Meno(vypísať-nie v skratke!) 

priezvisko, titul, 

funkcia 

Aprobácia 

1.  RNDr. Viera Tkáčová 

riaditeľka školy 

MAT - CHE 

2.  Mgr. Martin Tomčányi 

zástupca riaditeľky školy 

MAT-FYZ 

3.  Mgr. Martin Cesnek 

učiteľ 

DEJ-SJL 

4.  RNDr. Iveta Černá 

učiteľka 

MAT-CHE 

5.  Mgr. Ľubica Faktorová 

učiteľka 

TEV-BIO 

6.  Mgr. Marta Godályová 

učiteľka 

RUJ-TEV 

7.  RNDr. Kvetoslava Herzogová 

učiteľka 

CHE - FYZ 

8.  PaedDr. Zuzana Hlavatá 

učiteľka 

MAT-BIO 

9.  Mgr. Milina Kollárová 

učiteľka 

SJL-NEJ 

10.  Mgr. Marianna Krčmári-

ková 

učiteľka 

NEJ-HUV 

11.  Mgr. Zuzana Lášticová 

učiteľka 

BIO-TEV 

12.  Mgr. Jozef Lenčéš 

učiteľ 

MAT-GEO 

13.  Mgr. Karin Macháčová 

učiteľka 

MAT-CHE-INF 

14.  PaedDr. Jana Míková 

učiteľka 

SJL-NOS-ETI 

15.  Mgr. Ingeborg Nichtová 

učiteľka 

ANJ-DEJ-RUJ 

16.  Mgr. Bohdana Renáčová ANJ-PSY 

17.  Mgr. Andrea Ruczová 

učiteľka 

RUJ-HUV-ANJ 

18.  Mgr. Eva Stanková 

učiteľka 

MAT-FYZ 

19.  Mgr. Mariana Straková 

učiteľka 

BIO-CHE 

20.  PhDr. Aleš Švec 

učiteľ 

NOS-DEJ 
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21.  Mgr. Zuzana Šupová 

učiteľka 

NEJ-Etika 

22.  Mgr. Alžbeta Tabačková 

učiteľka 

ANJ 

23.  Mgr. Alena Ujlacká 

učiteľka 

SJL-DEJ 

24.  Mgr. Katarína Valábková 

učiteľka 

SJL-NEJ 

25.  Mgr. František Vondena 

učiteľ 

MAT-FYZ 

26.  Mgr. Irena Scherhauferová 

učiteľka 

VYV 

 

27.  
Ing. Zuzana Kormancová 

učiteľka 

katol. teológia 

28.  
 

Mgr. Tibor Nešťák 

učiteľ 

BIO-TEV 

29.  Mgr. Alena Forgáčová 

učiteľka 

ETV-MEV 

30.  Mgr. Katarína Štefániková 

učiteľka 

FRJ-ŠPA 

 

 Externí zamestnanci školy-pedagogickí 

 

1 Mgr. Irena Scherhauferová 

učiteľka 

VYV 

 

2 
Ing. Zuzana Kormancová 

učiteľka 

katol. teológia 

3 

 
Mgr. Tibor Nešťák 

učiteľ 

BIO-TEV 

4 Mgr. Katarína Štefániková 

učiteľka 

FRJ-ŠPA 

  

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

 

P. č. Meno Funkcia 

1.  
Svetlana Ivanová 

účtovníčka 

 

2.  Alena Forgáčová sekretárka 

3.  Janka Lukešová hospodárka 

4.  Miroslav Mikula školník 

5.  Ľubomíra Kráľovičová upratovačka 

6.  Mária Jaseková upratovačka 

7.  Ružena Ondreičková upratovačka 
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8.  Mária Zissková upratovačka 

9.  Marián Hlinický vrátnik 

10.  Mgr. Martin Tomčányi správca počítačovej učebne 

11.  Mgr. Karin Macháčová správca počítačovej učebne 

12.  Mgr. František Vondena správca počítačovej učebne 
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       Úspechy žiakov  vo vedomostných a športových súťažiach 

 

 
trieda Priezvisko Meno  Súťaž   Úroveň Umiestn. Úspeš. 

Vedomostná 
súťaž                

I.A Široký Tomáš CHO   KK 5 úspš. 

  Kirschová Petra CHO   KK 11 úspš. 

  Polednák  Samuel CHO   KK 12 úspš. 

  Zvolenská Laura CHO   KK 18 úspš. 

Športová súťaž               

I.A Kulišiak Martin Beh pre zdravie cezpoť.beh OK 1   

  Gablík Oskar Beh pre zdravie cezpoť.beh OK 4   

  Šušeľová Lucia SŠ dievčatá volejbal OK 3   

      SŠ dievčatá basketbal KK 3   

  Tóthová Monika SŠ dievčatá volejbal OK 3   

      SŠ dievčatá basketbal KK 3   

  Gombáriková Romana SŠ dievčatá volejbal OK 3   

Vedomostná 
súťaž                

II.A               

  Holička Andrej BO   KK 6 úspš. 

  Scherhaufer David CHO-C   KK 8 úspš. 

      Bibl.O   KK 5 úspš. 

      BO   KK 5 úspš. 

  Šurín Mikuláš Bibl.O   KK 5 úspš. 

  Kopálová Jarmila Bibl.O   KK 5 úspš. 

Športová súťaž               

II.A Jacko  Filip SŠ chlapci volejbal OK 3   

      SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

  Tomčányi Samuel SŠ chlapci volejbal OK 3   

      SŠ chlapci 
halový 
futbal OK 3   

  Kavoň Lukáš SŠ chlapci futbal OK 4   

  Horváth Peter SŠ chlapci futbal OK 4   

      SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

      SŠ chlapci florbal OK 2   

Vedomostná 
súťaž                

II.B Gabrielová  Laura ONJ   OK 2 úspš. 

  Čižmáriková Sabína 
Mihálikova 
Sereď   MsK 2 úspš. 

      Čaro slova   OK 1 úspš. 

      OSJ   SK 3 úspš. 

      
Hollého pamät-
ník   KK 3 úspš. 

      OSJ   KK 1 úspš. 

Športová súťaž               

II.B Toroková Pavlína SŠ dievčatá florbal OK 2   

      SŠ dievčatá volejbal OK 3   

  Fiala Viliam SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

  Plocháňová Barbora SŠ dievčatá florbal OK 2   

  Gabrielová   Laura SŠ dievčatá florbal OK 2   
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  Sokol Dušan SŠ chlapci volejbal OK 3   

Vedomostná 
súťaž                

III.A Forgáčová Natália Juniorfresh   SK 7 úspš. 

  Hornáček Jakub Juniorfresh   SK 7 úspš. 

      Ntrophy   KK 4 úspš. 

  Hlavatá  Jana Juniorfresh   SK 7 úspš. 

Športová súťaž               

III.A Javor Adam SŠ chlapci volejbal OK 3   

      SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

  Chlaň Jakub SŠ chlapci volejbal OK 3   

  Váry Matej SŠ chlapci volejbal OK 3   

      SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

Športová súťaž               

 III.B Takáčová Mirka SŠ dievčatá volejbal OK 3   

 
Králová Laura SŠ dievčatá volejbal OK 3   

Vedomostná 
súťaž        

IV.A Krajčovičová Petra BO  KK 8 Úspeš. 

 Mrváň Ľubomír OAJ  OK 2  

Športová súťaž Krajčovičová Petra SŠ dievčatá Basketbal KK 3  

 Krivosudská  Simona SŠ dievčatá Basketbal KK 3  

 Mrváň Ľubomír SŠ chlapci Floorbal OK 2  

 Križo Martin SŠ chlapci Floorbal OK 2  

Športová súťaž        

IV.A Repová Lýdia SŠ dievčatá Floorbal OK 2  

Vedomostná 
súťaž                

príma               

  Elkuch Karin ONJ   KK 1 úspeš. 

      ONJ   SK 4 úspeš. 

  Klosterman Tomáš GO   OK 2 úspeš. 

      MO   OK 2 úspeš. 

  Palacková Mária Sudoku   ObK 1 úspeš. 

  Lipták Viliam Matem.klokan   SK   úspeš. 

  
Scherhauferová Si-
mona   Matem.klokan   SK   úspeš. 

  Ďuricová Eva BO   OK 6 úspeš. 

Športová súťaž               

príma               

  Ďuricová Eva ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Krivosudská Ema ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Leviusová Ema ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Palacková  Mária ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Scherhauferová   Simona ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

      ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Vohláriková Natália ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Irsáková Alex ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   
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      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Šériková Barbora ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

      ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

  Matulová Nina ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Kupec Teo ZŠ chlapci futbal OK 3   

  Lovecký Matúš ZŠ chlapci futbal OK 3   

  Pilát Michal ZŠ chlapci futbal OK 3   

  Steinbach Sebastian ZŠ chlapci futbal OK 3   

Vedomostná 
súťaž                

sekunda Klapúchová Sabína Čaro slova   OK 1 úspš. 

  Bobuľová Henrieta 
Mihálikova 
Sereď   MsK 1 úspš. 

      Čaro slova   OK 3 úspš. 

  Gurínová Lenka BO   OK 2 úspš. 

  Jelínková Veronika OAJ   OK 1 úspš. 

      OAJ   KK 2 úspš. 

      ONJ   OK 2 úspš. 

      MO   OK 1 úspš. 

  Zerouk Diana OAJ   KK 4 úspš. 

  Šumšala Róbert MO   OK 2 úspš. 

      BO   OK 4 úspš. 

  Tóth Timotej Pytagoriáda   OK 3 úspš. 

  Láštic Juraj IBOBOR   SK   úspš. 

  Jaseneková Alexandra Sudoku   ObK 3 úspš. 

Športová súťaž               

sekunda Buchová Ema ZŠ dievčatá vybíjaná OK 1   

      ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

      SŠ dievčatá basketbal KK 3   

  Jaseneková Alexandra ZŠ dievčatá vybíjaná OK 2   

      ZŠ dievčatá vybíjaná KK 2   

  Beňová Barbora ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

  Bobuľová Henrieta ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

  Hechtová Veronika ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      SŠ dievčatá basketbal KK 3   

  Kalinay Michal ZŠ chlapci futbal OK 3   

  Láštic Juraj ZŠ chlapci futbal OK 3   

  Matušica Marek ZŠ chlapci futbal OK 3   

  Stanko Nikolas ZŠ chlapci futbal OK 3   

  Tóth Timotej ZŠ chlapci futbal OK 3   

  Šumšala Róbert ZŠ chlapci futbal OK 3   

Vedomostná 
súťaž                

tercia Talapková Jana GO   OK 2 úspš. 

  Melicher Dominik IBOBOR   SK   úspš. 

  Straka Adam BO   OK 1 úspš. 

      BO   KK 8 úspš. 

      CHO   OK 2 úspš. 

      IJSO online   SK 8 úspš. 

      CHO   KK 8 úspš. 

      IJSO    SK 12 úspš. 

 
Športová súťaž 
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tercia Hubinská Alexandra ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

  Mrnková Stela ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

      SŠ dievčatá basketbal KK 3   

  Nešťáková Ema ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

      ZŠ dievčatá 
midi volej-
bal OK 2   

  Scherhauferová Karin   ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

      SŠ dievčatá basketbal KK 3   

  Nguyen Michal SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

  Šipkovský Rastislav SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

Vedomostná 
súťaž                

kvarta Matulová Simona 
Mihálikova 
Sereď   MsK 1 úspš. 

      Čaro slova   OK 2 úspš. 

  Sokolová Alexandra MO   KK 13 úspš. 

      OAJ   OK 2 úspš. 

      MO   OK 2 úspš. 

  Pašková Veronika MO   OK 5 úspš. 

      MO   KK 13 úspš. 

      OAJ   OK 1 úspš. 

      OAJ   KK 5 úspš. 

  Šuláková Nina BIO O   OK 3 úspš. 

      BIO O   KK   úspš. 

  Kováč Matej Mat.Klokan   SK   úspš. 

      BO   OK   úspš. 

  Farbulová Frederika   CHO   KK 14 úspš. 

      Sudoku   ObK 1 úspš. 

      CHO   OK 6 úspš. 

  Drobná  Zuzana ONJ   OK 1 úspš. 

      CHO   KK 31 úspš. 

      BO   OK 4 úspš. 

      CHO   OK 4 úspš. 

  Lenčéšová Lucia CHO   KK 10 úspš. 

      CHO   OK 5 úspš. 

  Tóth Filip CHO   OK 8 úspš. 

  Haršányi Róbert CHO   OK 9 úspš. 

  Huláková Veronika CHO   KK 13 úspš. 

      Sudoku   ObK 2 úspš. 

      IBOBOR   SK   úspš. 

      CHO   OK 3 úspš. 

                

Športová súťaž               

kvarta Matulová Simona ZŠ dievčatá florbal OK 1   

  Drobná Zuzana ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      ZŠ dievčatá midi volej- OK 2   
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bal 

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

  Huláková Veronika ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

      ZŠ dievčatá 
midi volej-
bal OK 2   

  Lenčéšová Lucia ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

      ZŠ dievčatá 
midi volej-
bal OK 2   

  Haršányiová Jana ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá basketbal KK 2   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

      ZŠ dievčatá 
midi volej-
bal OK 2   

  Farbulová Frederika ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

  Sutoová Andrea ZŠ dievčatá florbal OK 1   

      ZŠ dievčatá florbal KK 3   

      ZŠ dievčatá 
midi volej-
bal OK 2   

  Jašková Dominika ZŠ dievčatá 
midi volej-
bal OK 2   

Vedomostná 
súťaž                

sexta Straková Katarína BO   KK 7 úspš. 

      CHO- C   KK 10 úspš. 

      Ntrophy   KK 4 úspš. 

  Valábková Rebeka OAJ   OK 4 úspš. 

Športová súťaž               

sexta Nguyenová Nency SŠ dievčatá florbal OK 2   

  Straková Katarína SŠ dievčatá florbal OK 2   

      SŠ dievčatá volejbal OK 3   

  Tischliarová Sofia SŠ dievčatá florbal OK 2   

      SŠ dievčatá volejbal OK 3   

  Králik Martin SŠ chlapci volejbal OK 3   

      SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

  Lelkéš Denis SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

Vedomostná 
súťaž                

septima               

                

Športová súťaž               

septima               

  Mužlayová Patrícia SŠ dievčatá florbal OK 2   

  Klementis Adam SŠ chlapci volejbal OK 3   

  Scherhaufer Richard SŠ chlapci volejbal OK 3   

      SŠ chlapci basketbal KK 1   

      SŠ chlapci basketbal SK 8   

oktáva        

Vedomostná 
súťaž        

oktáva Tamaškovič Dušan ONJ  OK 3  

 Vaško Filip Zenit-prog  KK 4  

   Klokan  SK per.97,9 úspeš. 
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   IBOBOR  SK per.94 úspeš. 

 Bieliková Michaela Klokan  SK per. 99,3 úspeš. 

   Genius Logicus  MK per.90 úspeš. 

 Straková Valentína IBOBOR  SK per.90  

 Macháčová Dominika IBOBOR  SK per.90  

 Kováčová Veronika BO  KK  Úspeš. 

   BO  SK  Úspeš. 

   N trophy  KK  Úspeš. 

Športová súťaž        

oktáva Macháčová Dominika  Volejbal OK 3  

 Gálová Hana SŠ dievčatá  floorbal OK 2  

 Jomová Marianna SŠ dievčatá floorbal OK 2  

 Kacvinská Alexandra SŠ dievčatá floorbal OK 2  

 Prívozníková Monika SŠ dievčatá floorbal OK 2  

 

 

 

 

 Vysvetlivky: 

 
           MsK – mestské kolo 

             ObK – obvodné kolo 

              OK – okresné kolo 

             KK - krajské kolo 

             SK – celoštátne kolo 

             MdzK – medzinárodné kolo 
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Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 

 

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2013 v zmysle § 7 ods. 1-3 zákona č. 597/2003 Z.z. 

 

 

Stav pracovníkov k 31.12.2013                                             pedagogickí           nepedagogickí 

                                               priemerný prepočítaný -                 24,9                        7,8         

                                               fyzický prepočítaný     -                   25                            8 

 

P r í j m y : 

 

       Rozpočtované príjmy na rok 2013 činili čiastku 2910,05 €, ktoré boli naplnené z prenájmu bu-

fetu, telocvične a dobropisu za elektrickú energiu a z predaja železného šrotu. Tieto príjmy boli použité 

na opravu a údržbu školy. 

 

V ý d a v k y : 

 

Dotácia zo ŠR na bežné výdavky :                                  

                  na prevádzku školy(mzdy,prevádzka)            517778 € 

                  vzdelávacie poukazy                                          7888 € 

                  štipendium                                                          1002,91 €               

                  vlastné príjmy                                                     2910,05 € 

                  prostriedky z rozpočtu VUC                             51433 € 

                  (na prevádzku školy)                                                                         

                  kapitálové výdavky                                           54175,62€ 

 

 

 



   

  

 

Bežné výdavky : 

 

Rozpočet na prevádzkové a mzdové náklady v roku 2013 činil čiastku 517778 €. Z roku 2012 

sme si do roku 2013 preniesli sumu 9000 €.  Najväčšiu položku nákladov tvoria  - Energie, vodné, stoč-

né  a komunikačné služby  čo predstavovalo sumu  47364,32 €. Od TTSK sme dostali sumu 25433 € na 

úhradu faktúr za kúrenie, 4 000 na opravu WC na novej budove, 10 000 € na maľovanie chodieb na 

starej budove, 12 000 € na opravu zásuvkových rozvodov.  Vlastné príjmy v sume  2910,05 € získané 

z prenájmu bufetu a telocvične, z dobropisu za preplatok na kúrení a elektrike, boli použité na drobné 

opravy na budovách školy.  

Na vzdelávacie poukazy sme obdržali sumu 7888 €, z ktorej 4658 € bolo vyplatených  na od-

meny učiteľov a ostatné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za energie. 

 

Kapitálové výdavky :  

 

Rozpočet na kapitálové výdavky na rok 2013 bol vo výške 54175,62 €, ktoré nám pridelil TTSK 

na rekonštrukciu strechy na veľkej telocvični a na rekonštrukciu elektrických rozvodov na starej budo-

ve. 

Vypracovala: Lukešová 

V Seredi dňa  16.1.2014 

 

 

                                                                                                                                       RNDr. Viera Tkáčová 

                                                                                                                                            riaditeľka školy 

 


