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SPRÁVA 
 

 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy za školský rok 2018/2019 

 

 
vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky                            

č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,                                    

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       PhDr. Mária Sochorová 

V Banskej Bystrici, dňa  10. októbra 2019                               riaditeľka školy 
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a) základné identifikačné údaje o škole 
 

Názov školy Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 

 

Adresa školy 

 

Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica 

 

Telefón/fax 

 

048/4135237   /    048/4134379 

 

Internetová a elektronická 

adresa 

www.gjgt.sk, gymnazium.jgt@gmail.com 

  

Zriaďovateľ Okresný úrad Banská Bystrica 

Námestie Ľ. Štúra 1 

974 05 Banská Bystrica 

 

Riaditeľ školy PhDr. Mária Sochorová 

štatutárny zástupca 

 

Zástupca riaditeľa školy 

pre výchovu a vzdelávanie 

RNDr. Marcela Mozoľová 

zástupca štatutára 

 

Zástupca riaditeľa školy 

pre výchovu a vzdelávanie 

Mgr. Monika Ďurčová 

 

 

Zástupca riaditeľa školy 

pre technicko-ekonomickú 

činnosť 

 

Výchovný poradca 

 

Školský psychológ                                                                             

  

Koordinátor výchovy  

k manželstvu a rodičovstvu    

 

Koordinátor environmentálnej 

výchovy                      

 

Koordinátor prevencie 

sociálno- patologických javov 

 

Koordinátori bilingválnej sekcie   

Ing. Beáta Štubňová 

 

 

  

Mgr. Katarína Ďurišková  

 

PaedDr. Lada Kaliská, PhD. 

 

Mgr. Miriam Hucmanová 

 

 

Mgr. Veronika Kubušová 

 

 

Mgr. Katarína Ďurišková 

 

 

Mgr. Monika Ďurčová 

Kolia Cadonici 

http://www.gjgt.sk/
mailto:gymnazium.jgt@gmail.com


 

 

3 

 

 

Poradné orgány školy 

Rada školy pri Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici 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 dňa 

13. júna 2016 podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

zriaďovateľom školy. 

 

 

Rada školy  

 

P.č

. 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. Ing. Ľubomír Vaňo                 predseda zástupca rodičov 

2. Mgr. Martin Holéczy, PhD. 
podpredsed

a 
zástupca pedagogických zamestnancov 

3. Mgr. Eva Lešníková člen zástupca pedagogických zamestnancov 

4. Jarmila Lerchová člen zástupca nepedagogických zamestnancov 

5. JUDr. Zora Belková člen zástupca rodičov 

6. Ing. Renáta Hláčiková člen zástupca rodičov 

7. Sofia Augustínová člen zástupca žiakov 

8. Ing. Mária Kolárska                                   člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

9. Mgr. Ľudmila Očenášová člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

10. Ing. Marta Skřivánková člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

11. JUDr. Iveta Paračková člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 
Pedagogická rada 

 

OZ Rady rodičov 

 

 

 

 

 

        

 

Predseda: JUDr. Katarína Patajová 

Hospodár: Ing. Miroslava Peťková 

Podpredseda: JUDr. Zora Belková 

Členovia   výboru: 

                                                    Ing. Juraj Miškovič  

                                                    Mgr. Rastislav Čúnik  
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Žiacka rada: 

 

 

 

Predmetové komisie 

 

 

SJL 

MAT, DEG 

ANJ, FRJ 

NEJ, RUJ 

DEJ, OBN, EKO,GEG 

INF 

FYZ 

CHE/BIO 

ETV, ESV, NAB 

TEV 

                            Revízna komisia:    

                                                     JUDr. Peter Philadelphy  

                                                     Mgr. Slavomíra Rétová 

                                                     MUDr. Eva Valašťanová 

 

 

 Mgr. RastislP 

                           Predseda: Sofia Augustínová 

Členovia: zástupcovia tried     
 

 

 

 

 

vedúca PK:  Mgr. Eva Lešníková 

vedúca PK: Mgr. Katarína Magyarová 

vedúca PK:  Mgr. Romana Szentpéteriová 

vedúca PK:  Mgr. Darina Chlebanová 

vedúci PK:  Mgr. Martin Holéczy, PhD. 

vedúci PK:  Ing. Miroslav Repaský 

vedúci PK: Mgr. Zdenka Kocourková 

vedúca PK: Mgr. Michaela Krnáčová 

vedúca PK: Mgr. Miriam Hucmanová 

vedúca PK: Mgr. Vladislav Močári 
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b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP 
 

Počet žiakov Ročník k 15. 09. 2018 k 31. 08. 2019 z toho ŠVVP 

7902 J  1. 109   109 1 

7902 J 2. 108 108  

7902 J 3. 95 95 1 

7902 J 4. 89 88  

Spolu  401 400 2 

7902 J  profilácia 
prírodovedné predmety 

1. 32 31  

7902 J  profilácia 
prírodovedné predmety 

3. 31 31 1 

7902 J  profilácia 
prírodovedné predmety 

4. 31 30 1 

Spolu  94 92 2 

7902 J  profilácia 
matematika 

1. 18 18 1 

7902 J  profilácia 
matematika 

2. 16 16 2 

7902 J  profilácia 
matematika 

3. 29 29 1 

7902 J  profilácia 
matematika 

4. 27 25 2 

Spolu  90 88 6 

7902 J 74 biling.štúdium 1. 27 27  

7902 J 74 biling.štúdium 2. 29 29 1 

7902 J 74 biling.štúdium 3. 28 28  

7902 J 74 biling.štúdium 4. 28 27 1 

7902 J 74 biling.štúdium 5. 28 28  

Spolu  140 139 2 

Celkom  725 719 12 

 
 

d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

odbor 

štúdia 

Počet 

prihlásených 

PS 

vykonali 

úspešne 

PS 

vykonali 

neúspešne 

PS 

nekonali 

Počet 
prijatých 

bez PS 

Počet 
zapísaných 

bez PS 

Počet 

zapísaných 
celkom 

7902 J 

 
334 201 5 21 107 75 150 

7902 J 74 

 
114 103 7 4 0 0 30 
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e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytované-   

    ho stupňa vzdelania  
  

Trieda Celkový prospech Priemerný 

  PV PVD P NEPROSP. NEKLAS. Prospech 

I.A 26 5 0 0 0 1,21 

I.B 22 9 1 0 0 1,30 

I.C 20 8 3 0 0 1,37 

I.D 24 7 1 0 0 1,30 

I.F 27 4 1 0 0 1,27 

I.L 24 3 0 0 0 1,23 

II.A 26 6 0 0 0 1,18 

II.B 28 3 0 0 0 1,16 

II.C 31 1 0 0 0 1,11 

II.F 13 15 1 0 0 1,46 

II.L 21 7 1 0 0 1,30 

III.A 17 10 4 0 0 1,50 

III.B 23 3 4 0 1 1,27 

III.C 23 5 4 0 0 1,32 

III.D 24 5 3 0 0 1,28 

III.F 13 12 4 0 0 1,46 

III.L 23 4 1 0 0 1,28 

IV.A 25 2 3 0 0 1,28 

IV.B 28 2 0 0 0 1,19 

IV.C 16 9 2 0 0 1,43 

IV.D 24 5 2 0 0 1,36 

IV.F 18 7 0 0 0 1,29 

IV.L 19 8 0 0 0 1,30 

V.L 21 3 4 0 0 1,24 

Spolu    0 1 1,30 
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Trieda Osp.h./ž. Neosp.h./ž. 
 Celková dochádzka v školskom roku 2018/2019   IV.F 67,44 0,00 
   I.L 68,56 0,00 
           I.D 71,23 0,00  

 
 

          I.B 73,13 0,00 
           I.F 78,44 0,81 
           I.A 79,16 0,23 
           II.C 83,09 0,00 
           IV.L 86,67 0,52 
           IV.B 91,20 0,03 
           I.C 93,06 0,10 
           II.L 105,48 1,00 
           III.L 112,07 0,11 
           III.C 113,52 0,13 
           IV.D 113,74 0,74 
           II.A 115,88 0,06 
           III.B 117,70 0,03 
           IV.C 121,50 0,88 
           V.L 121,68 0,54 
           IV.A 122,47 3,40 
           II.B 122,87 0,00 
           III.A 124,67 1,08 
           II.F 127,93 0,00 
           III.F 130,86 0,24 
           III.D 148,06 0,00 
           Spolu 103,77 0,41 
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Výsledky externej časti  maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 
 
 
 
 Počet 

maturantov 

v SR 

 Percento 

úspešnosti 

maturantov  

v SR 

Počet 

maturantov 

na GJGT 

 Percento 

úspešnosti 

maturantov  

v BB kraji 

Percento 

úspešnosti 

maturantov 

gymnázií 

Percento 

úspešnosti 

maturantov 

GJGT 

SJL   38 719 50,7 171 48,3 62,9 70,2 

AJ B2 13 872 61,7 141 60,2 61,5 68,2 

NJ B2 371 53,0 2 57,8 53,3 65,4 

MAT 5 296 51,6 63 48,6 56,4 62,1 

 
 
Zdroj: Štátny pedagogický ústav, MŠ SR 
 
 
 
 
 

Výsledky písomnej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 
bilingválna trieda 
 
 
 
 

 Počet žiakov Priemer predmetu 

Matematika vo FJ 10 2,50 

Biológia vo FJ 23 1,73 

Fyzika vo FJ 1 3,00 

Chémia vo FJ 22 2,00 

Francúzsky jazyk a literatúra 27 74 % 
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Výsledky ústnej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 
 
 
 

Predmet Počet žiakov Priemer predmetu 

 

Slovenský jazyk a literatúra 170 1,32 

Anglický jazyk B2 155 1,41 

Anglický jazyk B1 3 1,67 

Nemecký jazyk B2 3 1,00 

Francúzsky jazyk B2 1 1,00 

Francúzsky jazyk B1 2 1,5 

Matematika 63 1,14 

Informatika 25 1,08 

Fyzika 23 1,35 

Chémia 48 1,13 

Biológia 48 1,29 

Dejepis 13 1,23 

Občianska náuka 22 1,27 

Deskriptívna geometria 11 1,09 

Ekonomika 18 1,56 

Psychológia 14 1,07 

Dejiny umenia 4 1,00 

Geografia 1 2,0 

Francúzsky jazyk a literatúra 27 1,67 

Biológia vo FJ 22 1,05 

Matematika vo FJ 6 2,17 

Fyzika vo FJ 1 1,10 

Chémia vo FJ 10 1,40 

 

PRIEMER ŠKOLY 

 

1,33 

 
 

 

f) zoznam študijných odborov a ich zameraní,  v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 
 

Študijný odbor 79 02 J   gymnázium: 19  tried, z toho 4 triedy  s profiláciou na  

        matematiku a 3 triedy s profiláciou na  

        prírodovedné predmety 

 

Študijný odbor 79 02 J 74 zameranie na bilingválne štúdium: 5 tried 
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    Zoznam uplatňovania učebných plánov: 

Študijný odbor 79 02 J  gymnázium: 1. - 4. ročník: podľa inovovaného ŠkVP 

Študijný odbor 79 02 J  profilácia na matematiku: 1. - 4. ročník: podľa inovovaného  

ŠkVP 

Študijný odbor 79 02 J  profilácia na prírodovedné predmety:  1., 3. a 4. ročník: podľa 

inovovaného  ŠkVP 
Študijný odbor 79 02 J 74 zameranie na bilingválne štúdium: 1. - 5. ročník:  podľa ŠVVP 

 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu   

    pedagogických zamestnancov školy 
      

Pracovný Fyzický stav Prepočítaný stav Kvalifikovaní 

Pomer pedagogickí nepedagogickí pedagogickí nepedagogickí  

Pracovný 

pomer 

     

na dobu 53 16 50,9 16,8 53 

neurčitú      

Pracovný 

pomer 

     

na dobu určitú 6 7 5,4 3,8 6 

Celkom 59 23 56,3 20,6 59 

Z toho 

znížený 

     

Úväzok 6 3,2 3,2 5,4 6 

Z toho ZPS 2 1 2 1 2 

Na dohodu 0 2 0 0,2 2 

     

V školskom roku 2018/19 bolo u nás v pracovnom pomere  83  zamestnancov, z toho 59    
pedagogických a jeden odborný zamestnanec s úväzkom 0,2. Všetci pedagogickí zamestnanci 
a odborný zamestnanec školský psychológ, spĺňajú kvalifikačný predpoklad v zmysle platných 
predpisov. 

 
Nepedagogickí zamestnanci školy:            23 
Sekretárka     1 
Hospodárka     1 
Personalistka a mzdová účtovní                      1 
Účtovníčka                  1 
Asistentka  riaditeľky    1 
Technik     1 
Školník      1 
Údržbár     1 
Informátor     1 
Správca telocvične     1 
Upratovačky                      9 
Vedúca výdajnej školskej jedálne  1 
Pomocní zamestnanci VŠJ                                3 
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h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných 

zamestnancov  

 
V školskom roku 2018/19 naši zamestnanci ukončili nasledovné druhy 

vzdelávaní: 

 

     Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

začalo  pokračuje ukončilo 

Aktualizačné 7 7 0 7 

adaptačné  0 0 0 0 

funkčné  0 0 0 0 

funkčné inovačné 0 0 0 0 

prípravné atestačné  9 9 5 4 

Kvalifikačné 2 2 2 0 

Erasmus+ 11 11 0 11 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

 Prezentácia školy na verejnosti 

     V pôsobení na ZŠ 

 stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ 

 deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ a ich rodičov do bilingválnej triedy 

a triedy s profiláciou na matematiku 

 deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ a ich rodičov do všeobecných tried 

a triedy s profiláciou na prírodovedné predmety 

V pôsobení na rodičov žiakov GJGT 

 plenárne schôdze rodičov žiakov 

 triedne schôdze rodičov žiakov 

 prezentácia projektov žiakov 2. ročníka pred rodičmi  

 stužkové slávnosti 

      Iné 

 publicita v médiách 

 národné a medzinárodné úspechy študentov 

 www.stránka školy 

http://www.stránka/
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 Ročenka školy  

 G-life študentský časopis     

 porotcovia v rôznych súťažiach  

 vzdelávacie kurzy pre učiteľov SŠ 

 výmenné pobyty študentov  

 spolupráca s VŠ 

 spolupráca s UMB – cviční učitelia 

 spolupráca s kultúrnymi inštitúciami 

 spolupráca so zahraničnými inštitúciami 

 krúžková činnosť z rôznych oblastí 

 Kino v bazéne 

 

Ďalšie aktivity v prílohe č.1- Kultúrno-spoločenské aktivity súťaže a iné akcie 
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Úspechy žiakov školy v jednotlivých predmetoch  
v školskom roku 2018/2019 

 
 
 
Slovenský jazyk: 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka 
krajské kolo    kategória A     1.miesto – Branko Hossa, IV.D 
     kategória B    4.miesto -  Beata Fülöpová,  II.B 
 
celoštátne kolo:  kategória A   3.miesto – Branko Hossa, IV.D  
 
Kováčova Bystrica 
próza    kategória III. 2.miesto -  Ľudovít Balog, III.L 
 
Hviezdoslavov Kubín 
regionálne kolo:   reprezentácia: 1.miesto -  Terézia Kiabová,III.L  

         Nina Beňová, II.L  
                       Ľudovít Balog, III.L 

 
celoštátne kolo:    strieborné pásmo:  Terézia Kiabová, III.L 
 
Sládkovičova Radvaň 
krajské kolo:      2.miesto – Terézia Kiabová,III.L 
 
MEDart – celoštátna súťaž v mediálnej tvorbe stredoškolských študentov 
       2.miesto – Vanesa Kantorová, IV.D 

 

„Tak píšem ja 2018“ – súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe  

strieborné pásmo:  Max Neradný,  III.A   
    David Šebeň, IV.F  

 

 
Anglický jazyk:  
 
Olympiáda v anglickom jazyku 
okresné kolo:     kategória 2A – 2.miesto – daniel Gális, II.B 
     kategória 2B – 2.miesto – Martin Janů. IV.F 
 
 
Nemecký jazyk:  
 
Olympiáda v nemeckom jazyku 
krajské kolo:                kategória 2B –  3.miesto – Kristián Bornay, IV.C 
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Francúzsky jazyk:  

 
Olympiáda vo francúzskom jazyku 
krajské kolo:          kategória 2A– 1.miesto – Michaela Chlebničanová, II.A  

      kategória 2B– 1.miesto – Veronika Dúžeková, IV.B  
      kategória 2C – 1.miesto – Alžbeta Námešná, IV.L 

 
celoštátne kolo:          kategória 2A– 7.miesto – Michaela Chlebničanová, II.A  

      kategória 2B– 4.miesto – Veronika Dúžeková, IV.B  
      kategória 2C – 4.miesto – Alžbeta Námešná, IV.L 

 
Matematika: 
 
Matematická olympiáda 
krajské kolo:    kategória A-  1. miesto – Ján Priner, IV.F  

 2. miesto – Tomáš Hulla, II.F  
 3. miesto – Marek Špitalský, IV.F  
 4. miesto – Lukáš Gáborík, II.F  

 
celoštátne kolo:   kategória A-  7.miesto - Ján Priner, IV.F 
                                                                                    9. miesto – Lukáš Gáborík, II.F                            
 
                                                      
krajské kolo:    kategória B-  1. miesto - Lukáš Gáborík, II.F  

 2. miesto – Jakub Kliment, II.F  
 3. miesto – Richard Schwarz, II.F  
 4. miesto – Michal Bilanin, II.F  

 
 
krajské kolo:     kategória C –    1. miesto – Martin Tokár, I.F 

      2. miesto – Peter Kochelka, II.L 
                                                                                         3. miesto – Andrej Špitalský, I.F  
 
okresné kolo    kategória Z9 -    1. miesto – Paulína Kubincová, I.L 

 
krajské kolo:           kategória Z9 -    9. miesto – Paulína Kubincová, I.L 
 
 
Matematický B – day  súťaže sa zúčastnilo 5 tímov  
slovenské kolo      2. miesto  

tím Juraj Jánošík,III.F, Tomáš Hulla, Jakub Kliment, Lukáš Gáborik, 

II.F     
IMMC - medzinárodná súťaž – pokračovanie súťaže B-day – riešenie tímu Jozef 

Koleda, Jakub Murin, Andrej Slovák, Adam Barla, III.F  bolo vybraté do celosvetovej 

súťaže. 



 

 

18 

 

Matematický klokan   
                             kategória Junior G12 – 1.-2.ročník  
 
Najlepší súťažiaci zo školy: 

 Jakub Kliment z II.F (1.-26. miesto), Andrej Špitalský, I.F (1.-26.miesto), Ivana 

Medveďová, I.F (72.-88.miesto), Eduard Martinka, I.F (107.-128.miesto), Martin Tokár, 

I.F (153.-176.miesto), Martin Kmeť, I.F (177.-200.miesto) 

 
     kategória Junior G34 – 3-.4.ročník  
 
Najlepší súťažiaci zo školy: Lucia Klincová, IV.D (79.-91.miesto), Peter Váš, III.D (153.-

159.miesto) 
 

MathOlymp  -medzinárodná internetová matematická olympiáda tímov –  

1. miesto 

tím Dominik Chrušč, Ján Priner, Samuel Belko, Martin Janů, IV.F  

       Jakub Kliment, Lukáš Gáborik, Tomáš Hulla,  II.F      

 

GeniusLogicus        Ľuboš Bariak, I.F  

certifikát „Vynikajúci medzinárodný riešiteľ“

        
Matematický náboj – matematická súťaž 
 
Kategória seniori - Slovensko 9.miesto  
tím Samuel Čavoj, Dominik Chrušč, Daniel Medveď, Ján Priner, Marek Špitalský,   

IV.F 
 
Kategória juniori - Slovensko 3.miesto  
tím Lukáš Gáborík, Tomáš Hulla, Jakub Kliment, Richard Schwarz, Aleš Sršeň II.F 
 
 
Stavbárska olympiáda Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

1. miesto – Jakub Šperka, IV.F 
1.  miesto – Samuel Šúr, IV.F 

 
Informatika 
 
ZENIT 
krajské kolo:    kategória A – 1.miesto - Ján Priner, IV.F 

               2.miesto - Samuel Čavoj,IV.F                           
              3.miesto -  Daniel Medveď,  IV.F 

 
kategória B  -  1.miesto - Lukáš Gáborík, II.F                                      

3.miesto -  Jakub Kliment, II.F 
     
   

celoslovenské kolo:               kategória A – 4.miesto – Ján Priner, IV.F 
 
Olympiáda v informatike 
krajské kolo:    kategória A – 1.miesto - Ján Priner, IV.F 
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kategória B  -  1.miesto - Lukáš Gáborík, II.F                                      
2.miesto -  Jakub Kliment, II.F  

 
celoslovenské kolo:               kategória A – 8.miesto – Ján Priner, IV.F 
 
 

Fyzika: 
 
Fyzikálna olympiáda 
krajské kolo:        kategória A - 1.miesto – Jakub Kliment, II.F 
        kategória B -  1.miesto – Juraj Jánošík, III.F
         kategória C - 1.miesto –  Jakub 
Kliment, II.F 
                  Richard Schwarz, II.F 
        3.miesto – Lukáš Gáborík, II.F 
krajské kolo:      kategória A - 1.miesto – Jakub Kliment, II.F    

 
celoštátne kolo:       20.miesto – Jakub Kliment, II.F    
 
            

Fyzikálny náboj 
Kategória juniori - Slovensko  2.miesto  
tím Jakub Kliment, Lukáš Gáborík, Aleš Sršeň, Richard Schwarz, Matej Gregor, II.F 
 
Čo vieš o hviezdach- astronomická súťaž 
 
krajské kolo:      1.miesto – Dávid Šebeň, IV.F 

2.miesto – Timon Vološin, IV.F 
       5. miesto –  Filip Bukový, III.F 
       10. miesto – Richard Vančo, I.A 
 
FYZKUS – korešpondenčný seminár    
celoslovenská súťaž:    1.miesto – Jakub Kliment, II.F 
     
 
Chémia 
 
Chemická olympiáda  
krajské kolo: kategória A -   2.miesto – Juraj Jánošík, III.F 

kategória B -   4.miesto – Lukáš Gáborík, II.F 
kategória C -   6.miesto – David Mikula, I.D 

      
          
Biológia 
 
Biologická olympiáda  
krajské kolo:      kategória A -   4.miesto – Michal Lihan, IV.B 

kategória B -   1.miesto – Jakub Kliment, II.F 
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          7.miesto – Klaudia Korvíniová, II.B 
 
celoštátne kolo:   kategória A-   16.miesto – Michal Lihan, IV.B 

kategória B-   13.miesto – Jakub Kliment, II.F 
 
 

Dejepis a občianska náuka: 

Dejepisná olympiáda    
krajské kolo    kategória A -  1.miesto –Veronika Gašparcová, 
III.F 

kategória B -  2.miesto –David Mikula, I.D 
 
celoštátne kolo:   kategória A-   4.miesto –Veronika Gašparcová, 
III.F 

kategória B-         5.miesto – David Mikula, I.D 
 
 
Olympiáda ľudských práv 
krajské kolo        2.miesto –Dominik Radler, III.F 

  postup do celoslovenského kola 
      
Geografia: 
 
Geografická olympiáda        
krajské kolo          kategória A   3.-4.miesto – Peter Dúbravec, IV.D 

kategória B 2.miesto – Filip Nociar, II.L            
  kategória Z 5.miesto – Jozef Pribylina II.C 

8.miesto – Matej Gregor II.F 
9.miesto – Jozef Koleda III.F 

  
celoštátne kolo:   kategória B-   11.miesto – Filip Nociar, II.L             
 
Telesná výchova:   
 
Basketbal    
okresné kolo- chlapci  2.miesto 
krajské kolo- chlapci  2.miesto 
okresné kolo- dievčatá  2.miesto 
krajské kolo- dievčatá  4.miesto 
   
 
Volejbal           
okresné kolo-chlapci  2.miesto 
krajské kolo- chlapci  5.miesto 
okresné kolo-dievčatá  2.miesto 
krajské kolo- dievčatá  5.miesto 
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Florbal   
 
okresné kolo-chlapci  5.miesto 
okresné kolo – dievčatá  2.miesto 
krajské kolo- dievčatá          2.miesto       
 
Školská florbalová liga:    
                          chlapci  2.miesto 
 
Futbal 
 
okresné kolo- chlapci        3.miesto 
 
Halový futbal 
 
okresné kolo- chlapci        3.miesto 
 
Atletika   

vrh guľou  1.miesto 
  oštep   2.miesto 
  beh na 200m  3.miesto 
 
Stolný tenis 
 
okresné kolo-chlapci  3.miesto   
okresné kolo- dievčatá  2.miesto 
 
 
Badminton 
 
okresné kolo- chlapci        1.miesto 
krajské kolo- chlapci   3.miesto 
okresné kolo- dievčatá  3.miesto 
 
Futbal 
 
okresné kolo- chlapci        3.miesto 
 
Halový futbal 
 
okresné kolo- chlapci        3.miesto 
 
Iné súťaže: 
 
Biblická olympiáda   
okresné kolo                                        2.miesto –Andrej Slovák, III.F, Lucia Bečková, II.A, 

Anna Martinská,II.A 
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j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Naša škola je zapojená do viacerých projektov, ktoré sú orientované na rozvoj 

a modernizáciu vzdelávania a uplatňovanie inovatívnych metód, poznatkov  vedy 

a kultúry v intenciách spĺňania základných princípov a cieľov UNESCO ako jedna z 

pridružených škôl tejto medzinárodnej organizácie. Podľa zamerania môžeme tieto 

projekty rozdeliť do štyroch okruhov. Vzhľadom k ich širšej profilácii je toto rozdelenie 

iba rámcové a slúži na sprehľadnenie aktivít našej školy. 

 
Sú to : 

1. projekty zamerané na starostlivosť o životné prostredie a utváranie 
environmentálneho vedomia, 

2. projekty v oblasti výchovy mladých ľudí k tolerancii, humanizmu 
a demokratickým hodnotám ako  aj na podporu  tímovej práce a jej 
prezentácie, 

3. projekty zamerané na popularizáciu vedy, modernizáciu vyučovania 
a uplatňovanie informačno-komunikačných zručností, 

4. projekty v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, rozširovania 
kultúrneho potenciálu krajiny a medzinárodnej spolupráce. 

     
 
1. Projekty zamerané na starostlivosť o životné prostredie a utváranie 
environmentálneho vedomia:  
 

Súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu je aj formovanie a rozvíjanie 

ekologického cítenia  našich žiakov, ich postojov a hodnotovej orientácie vo vzťahu k 

prírode, ľuďom i k životnému prostrediu nielen na vyučovacom procese, ale aj v rámci 

mimoškolských aktivít. Ekologické vzdelávanie je implementované do všetkých 

vyučovacích predmetov našej školy, a to nielen na teoretickej báze, ale aj v podobe 

rôznych prednášok,  besied,  výstav, exkurzií, napr.  beseda v anglickom jazyku 

s Greggom Losinským – rengerom Yollowstonského národného parku o ekológii 

a ochrane prírody, návšteva Envitopfilmu, ale tiež aj prakticky na škole. Napr.:  o 

kvetinovú výzdobu školy sa spolu so žiakmi starala Mgr. Lenka Púchľová. Naši žiaci sa 

aj v minulom školskom roku starali  o živé organizmy - tropického pavúka a  hada 

(koralovku). Aktívne sme sa zapojili do celoslovenského projektu Deň vody -povedzme 

áno čistej vode. Praktickú environmentálnu výchovu zabezpečujeme  počas vyučovania, 

ale aj pri mimoškolskom vyučovaní napríklad exkurziami do prírody s odborným 

výkladom, do výrobní  napr. racionálnych potravín, ale aj návrhom a realizáciou menších 

projektov v rámci triedy a účasťou na rôznych väčších projektoch v rámci rôznych 

súťaží a olympiád. Pod vedením Mgr. Kubušovej sa žiaci II.B triedy aktívne zapojili do 

projektu „Čistím, čistíš, dýchame“,  v rámci ktorého čistili  turistický chodník na Urpín 

po turistickej sezóne. Na našej škole sa venuje pozornosť  aj zberu druhotných 

surovín, najmä použitého papiera a plastových fliaš PET.  Podporili sme iniciatívu 

žiackej rady upevňovať enviromentálne cítenie u žiakov projektom „Taják sa 

separuje“.    
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Okrem veľkého, ročného zberu (v období marca) papier zbierame aj priebežne 

počas celého školského roku.  Aj v školskom roku 2018/2019 sme venovali pozornosť  

zberu plastových fliaš PET. Koordinátorkou projektu je Mgr. Veronika Kubušová, ktorá 

začala spolupracovať s komunitným centrom, ktoré podporuje filozofiu „Zero waste“- 

„Bez odpadu“. 

2. Projekty v oblasti výchovy mladých ľudí k tolerancii, humanizmu 
a demokratickým hodnotám ako  aj na podporu  tímovej práce a jej prezentácie: 

 Aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci našej školy zapojili do projektov 
podporujúcich demokratické hodnoty. 

 Projekt Sto rokov po vojne – Oživené príbehy 

 Medzinárodný slovensko-francúzsky projekt k stému výročiu ukončenia 1. 
svetovej vojny a k osobnosti M. R. Štefánika. Žiaci III.L triedy pod vedením Mgr. 
Belanovej, Mgr. Pikulovej a A. Nancy formou komiksov priblížili osudy ľudí počas 1. 
svetovej vojny. 

 Projekt DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
 DofE, alebo aj Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, je rozvojový program, 
ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, 
naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.  Okrem žiakov na bronzovej pozícii 
máme uchádzačov aj o striebornú a zlatú medailu. Na projekte žiaci pracovali pod 
vedením Mgr. Dvorskej, Mgr. Holéczyho, PhD.,  Mgr. Kozákovej a Mgr. Fabíkovej. 
 
 Projekt „Školy za demokraciu“ 
 Vzdelávací projekt v rámci etickej výchovy, ktorý podporuje u žiakov hodnoty 
slobody, rovnosti, demokracie a otvorenej spoločnosti. Rozvíja kompetencie v oblasti 
ľudských práv a usiluje sa o redukciu predsudkov a stereotypov.  Projekt so žiakmi 1. 
ročníka realizovala Mgr. Hucmanová. 
 
 Simulácia Európskeho parlamentu 
 Žiaci 3., 4.a 5 ročníka  bilingválnej sekcie mali možnosť zúčastniť sa simulácie 
práce v Európskom parlamente. Projekt organizovala FMV v Banskej Bystrici a Scieces 
PO v Dijone. 
 
 Projekt Noc múzeí a galérií 
 Naši  žiaci sa zapojili do projektu nielen svojou účasťou, ale aj aktívne ako 
sprievodcovia v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove. Projekt koordinovala Mgr. 
Lešníková. 
  
 Tajovské noviny 
 Pri príležitosti výročia narodenia Jozefa Gregora Tajovského sa  rozšírila 
spolupráca našej školy s obcou Tajov aj uverejňovaním žiackych prác v štvrťročníku 
Tajovské noviny. 
 
             Ako vyzerá manželstvo v listoch? 
 Projekt, ktorý pripravili žiaci  v spolupráci s LHM ŠVK pi príležitosti 
Medzinárodného dňa knižníc. Čriepky zo života Jozefa Gregora a jeho maželky Hany 
Gregorovej sa stretli s pozitívnym ohlasom u žiakov školy, ale aj u žiakov ZŠ.  
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 Uličkami Banskej Bystrice 

Interaktívna exkurzia po pamiatkach Banskej Bystrice, na ktorej sa študenti 
aktívne podieľajú a spoznávajú históriu Banskej Bystrice. 

 
 Tajácky benefičný punč 
 Po štvrtýkrát žiaci našej školy pripravili v predvianočnom období benefičnú akciu 
spojenú s predajom punču a  vlastných malých darčekov. Vyzbieranú sumu 500 € 
venovali naši žiaci rodine onkologického pacienta Miška z Banskej Bystrice.  
 
 Priateľstvo so ZŠ pre žiakov s autizmom 
 Naši žiaci pod vedením Mgr. Holéczyho, PhD. pokračovali v priateľstve  
a spolupráci  so ZŠ pre žiakov s autizmom.  Spoločné tematické stretnutia sa organizovali  
trikrát: december, apríl, jún. Naši študenti si pre žiakov ZŠ pripravili tematický program 
napr. k Vianociam, Veľkej noci a ku dňu detí. V tejto spolupráci budú pokračovať. 
 
 Projekt „Slovo, čo um i srdce vaše posilní“ 
 Projekt prehliadky rečníckych prejavov, ktorý  realizuje PK SLJ v spolupráci so 
ŠVK sa uskutočnil po  deviatykrát. V reprezentatívnych priestoroch Štátnej vedeckej 
knižnice si zmerali svoje sily a schopnosť zaujať v rétorickej súťaži. Prejavy sa zaoberali 
všetkými oblasťami ľudskej existencie: od kritiky materializmu až po nabádanie k väčšej 
viere vo vlastné schopnosti. Projekt realizuje Mgr. E. Lešníková. 
 
 Debatný klub TAJÁK   

Aj v školskom roku 2018/2019 pracoval na škole debatný klub Taják  pod 
vedením Mgr. Martina Holéczyho, PhD. V debatnom klube pracovalo 8 žiakov, nakoľko 
žiaci pracovali v klube len prvý rok výraznejších úspechov nedosiahli. 

 
Darujme si básničku 
Pred Vianocami sa školský Klub poézie GJGT vybral do ulíc mesta, aby básničkou 

a milým veršom spríjemnili okoloidúcim predvianočné obdobie. 
 
Medici za zdravie žien 

 Projekt realizujú študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorí uplatnili 
modernú prezentačnú formu, jej hlavnou subtémou bola prevencia a prvá gynekologická 
prehliadka. Do projektu sa zapojili dievčatá 1. ročníka.  

      Pridružené školy UNESCO       
 Ako škola pridružená k UNESCO sa každoročne zapájame do aktivít tejto 
medzinárodnej organizácie. V minulom školskom roku sme pripravili celoslovenský 
seminár pre partnerské školy. Aktívne sa zapojili žiaci školy pod vedením Mgr. 
Hucmanovej a Mgr. Holéczyho, PhD.  

  Humanitárne projekty       

 Tradíciou sú na našej škole projekty zamerané na humanitárnu oblasť a ochotu 

pomôcť iným a to:  Deň narcisov, Deň nezábudiek, Modrý gombík, Týždeň boja 

proti rakovine, AVON pochod či zbierka pre nemocných na sklerózu multiplex. Všetky 

zbierky sú  vyjadrením spolupatričnosti, porozumenia a pomoci chorým a postihnutým 

ľuďom. Koordinátorkou uvedených projektov bola Mgr. Nina Dvorská.  
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 Projekt Otvorená knižnica pre všetkých    

 Predmetová komisia SJL  pokračovala v  projekte OTVORENÁ  KNIŽNICA PRE 

VŠETKÝCH a v podpore čitateľskej gramotnosti projektom Catedra ex libris.  

K otvorenej knižnici pre všetkých pribudol čitateľský kútik Catedra ex libris vytvorený 

z kníh, kde sa uskutočnili čítania v rámci projektu  „Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice“. Celý projekt zrealizovala s organizačne zabezpečovala Mgr. Eva 

Lešníková.    

 Vráťme knihy do škôl 
 Projekt je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku 
knihám mal pozitívny ohlas medzi  žiakmi. Už VIII. ročník podporili žiaci všetkých 
ročníkov.   

Projekt Kino v bazéne        
 Je žiacky  projekt, ktorý prinavrátil život do nádvoria našej školy aj počas letných 
prázdnin. Filmové a kultúrne predstavenia na tému Práca sa konali každý štvrtok  pre 
žiakov školy, absolventov a priateľov školy. Vstup na všetky predstavenia bol voľný. 

 
3. Projekty zamerané na popularizáciu vedy, modernizáciu vyučovania 
a uplatňovanie informačno-komunikačných zručností: 

      Škola participuje na viacerých projektoch tohto zamerania, ktoré majú dlhodobú 
perspektívu. Po úspešnom ukončení projektov v rámci projektu ESF Premena tradičnej 
školy na modernú „...a aby nám žiaci neutiekli...“ a „Škola priateľská študentom“ sme v 
rámci jednotlivých PK a predmetov implementovali  študijné materiály a interaktívne 
cvičenia do vyučovacieho procesu. 

 Projekt IT Akadémia 

 Projekt do  ktorého sa zapojilo 12 učiteľov prírodovedných predmetov, 
matematiky a informatiky. V priebehu školského roka spolu so žiakmi overovali 
metodiky jednotlivých predmetov. Koordinátorom projektu je Mgr. Bayerl, PhD. 

 Svet okolo nás 

 Projekt, vďaka ktorému sa žiaci 2.ročníka zoznámili s oblasťou Karibiku a Kuby. 
Projekt vedie Mgr. Husárová.  

 CODEWeek 
 V rámci celoeurópskeho týždňa programovania CODEWeek  
http://codeweek.eu/ sa naši žiaci zúčastnili série workshopov „3D World“. V rámci 
týchto workshopov pracovníci CVTI-SR ŠVS Banská Bystrica prezentovali nové 
technológie a možnosti v oblasti 3D fotografie, 3D scanovania a 3D tlače. Účastníci 
workshopov si pozreli praktické výstupy 3D tlače.  
  

Digitálna študovňa  
  Je pokračovaním projektu „Učiteľ v novej úlohe“. Jeho cieľom je tvorba a 
poskytovanie študijného materiálu študentom, pedagógom i širšej verejnosti 
v elektronickej forme, ktorá je dostupná na internetových stránkach školy 
(www.gjgt.sk). Materiál je rozdelený podľa učebných predmetov a je k dispozícii 
v textovej (Word, AcrobatReader) resp. obrazovej (PowerPoint, WindowsMedia) 
podobe.  Súčasťou digitálnej knižnice sa stali aj metodické materiály účastníkov projektu 
Erasmus+. 

http://www.gjgt.sk/
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 Finančný kompas a finančná akadémia 
 Projekty učené pre žiakov 3. a 4. ročníka, kde mali možnosť získať nové poznatky 
a odpovede na mnohé otázky z oblasti financovania. Projekt viedli odborníci z praxe pod 
vedením Ing. Štubňovej. 
 
 Projekt Masterclasses 
 Projekt koordinuje katedra fyziky PF UMB. Naši žiaci analyzovali dáta namerané 
v experimente  ATLAS na urýchľovači LHS v Cerne. V rámci projektu sa spojili s Cernom 
a s univerzitami s Lecce, Zaragoze a Opave a diskutovali o výsledkoch experimentu. 
Podujatia sa zúčastnilo 27 žiakov a účastníci získali certifikáty o účasti. 
 

Workshop AjTyVIT 
   Workshop AjTyVIT je  unikátny projekt s cieľom povzbudiť dievčatá k štúdiu 

informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. Aj v minulom školskom 
roku projekt viedla Ing. Školníková. 

 
 Pišqworky 
 Projekt organizovaný Masarykovou univerzitou v Brne, do kterého sa zapájajú 
hlavne žiaci matematických tried. Projekt podporuje logické myslenie, predstavivosť a 
pohotovosť. Projekt vedie RNDr. Eva Oravcová. 
  
 Noc výskumníkov  
 Projekt, ktorý sa organizuje každý rok v SC Európa a s obľubou sa ho zúčastňujú 
matematické triedy. Projekt motivuje žiakov k bádateľskej a projektovej činnosti. Za 
organizáciu a priebeh bol zodpovedný Mgr. Bayerl, PhD..  
 

 
 
4. Projekty v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, rozširovania kultúrneho 
potenciálu krajiny a medzinárodnej spolupráce: 
 
      Dôležitou súčasťou činnosti školy sú projekty, prednášky a besedy,  ktoré 
rozvíjajú partnerstvá s niektorými zahraničnými európskymi školami a rozvíjajú 
jazykové kompetencie našich žiakov a podporujú medzinárodné priateľstvá.  

 Stretnutie  s americkým konzulom Mattom Piersonom o práci diplomata 
a dôležitosti medzinárodnej spolupráce. 

 Beseda s hovorcom Veľvyslanectva USA v Bratislave Grifiinom Rozellom na 
tému Diplomacia a dezinformácie. Žiaci sa dozvedeli, ako môžu dezinformácie 
ovplyvňovať spoločnosť. 

 Projekt Mladé mosty cez Dunaj 
 Medzinárodný projekt v nemeckom jazyku, do ktorého sa zapojili žiaci 3. ročníka 
pod vedením dipl. germ. Hrmovej.                                                      

 GymnaFest           
 V septembri 2018 sa v Robotníckom dome  uskutočnilo „hudobné“ podujatie 
štyroch gymnázií banskobystrického kraja –GJGT, KGŠM, Gymnázium Ľ. Štúra vo 
Zvolene, GAS, na ktorom úspešne vystúpili aj naši žiaci.  
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 Spievam po francúzsky        
 Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky   sa konalo v minulom školskom 
roku vo Zvolene. Tradične máme bohaté zastúpenie našimi žiakmi. .  Naša žiačka 
teréziaBlihárová  zvíťazila vo svojej kategórii a zároveň sa stala aj absolútnou víťazkou 
národného kola. Projekt koordinujú Mgr. Šimkovičová a Mgr. Hucmanová. 

 Európsky deň jazykov  
 Projekt organizovaný ŠVK podporili žiaci 3. ročníka spolu s nemeckou 
dobrovoľníčkou Klarou Bednarz a Mgr. Chlebanovou. V spolupráci so ŠVK a Goetheho 
inštitútom sa žiaci zapojili do projektu Ach, du liebe Schulzeit.   
  
 Projekt  Catherinettes       
 V mesiaci novembri žiaci I. roč. BS pripravili prehliadku katarínskych  klobúkov. 
V skupinách spoločne zhotovili umelecké klobúky, vytvorili k nim krátke prezentácie a 
zorganizovali módnu prehliadku na chodbe školy. Tento projekt sa opiera o starú 
tradíciu katarínskeho klobúka, ktorá dodnes pretrváva v prostredí módnej tvorby.  Žiaci 
pracovali pod vedením  Mgr. M. Chriašteľovej.    

 Projekt  Ma passion - Moja obľúbená činnosť     
 V mesiacoch november až január žiaci postupne vypracovali a prezentovali pred 
celou triedou svoje záľuby a obľúbené činnosti. Príprava bola rozdelená na etapy, žiaci 
boli sledovaní a hodnotení priebežne. Každý prejav bol podporený power-pointovou 
prezentáciou. Žiaci sa aktívne zúčastnili hodnotenia spolu s učiteľskou porotou. Projekt 
organizačne zabespečovali Mgr.  E. Pikulová a Mgr.  J. Zboranová.    

 Projekt  Les recettes vidéo        
 V decembri žiaci v skupinách pripravili kuchárske videá. Každá skupina si zvolila 
jednoduché jedlo, natočila postup prípravy. Po zimných prázdninách natočené zábery 
zostrihali, pridali hudbu a efekty. V januári každá skupina prezentovala svoje video pred 
triedou a vyučujúcimi francúzštiny. Táto tvorivá aktivita bola zameraná na využitie 
slovnej zásoby a výrazov k téme kuchyňa a jedlo. Projekt pripravili Mgr. E. Pikulová  
a Mgr. M. Chriašteľová.           

 Projekt Une histoire         
  V mesiaci júni žiaci v rámci hodín francúzskeho jazyka napísali scenáre, natočili  
a zostrihali krátke hrané filmy. Pracovali v troch skupinách, z ktorých každá vychádzala 
vlastného originálneho nápadu.  Sami si pripravili aj vyhodnotenie, vyrobili  diplomy a 
udelili ceny. Pri tomto projekte rozvíjali svoju tvorivosť, vyjadrovanie vo francúzskom 
jazyku, herecké schopnosti a spoluprácu v skupine. Projekt bol úspešný. Žiakov počas 
projektu usmerňovali Mgr. A. Belanová, Mgr. E. Pikulová, Mgr. M. Chriašteľová, A. Nancy 
a Mgr. J. Zboranová.            

 Projekt « Kamishibai »        
 Tradičné japonské umenie rozprávania príbehov. V mesiaci januári naši druháci 
v rámci francúzskej literatúry vytvorili v skupinách rozprávkové príbehy a ilustrovali ich 
veľkými obrazmi. Pri záverečnej prezentácii čítali vlastný príbeh a obrazy k nemu 
postupne ukazovali pomocou zvláštneho zariadenia, ktoré pripomínalo divadelné 
javisko. Žiaci pracovali pod vedením Mgr. A. Belanovej a Mgr. Zboranovej.  
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 Qui a volé ma piece...?       
 Divadelný krúžok BS, ktorý pracoval pod vedením lektorky francúzskeho jazyka 
Alice Nancy naštudoval divadelnú hru « Qui a volé ma piece... ?», ktorú uviedli v CNK 
Záhrada pre žiakov,  rodičov a priateľov školy.        
     

  Projekt  Eurodysée 2019       
 Medzinárodný projekt 7 európskych škôl, ktorý je koordinovaný belgickou školou 
v Ciney,  na ktorom sme sa zúčastnili už po 15-krát. Naši tretiaci privítali belgických 
žiakov s dvomi profesormi vo februári a na prelome marca a apríla strávili príjemné 
chvíle v belgickom meste Ciney spolu s 200 mladými Európanmi zo 7 krajín. Ich pobyt 
organizovali Mgr. Šullová.      

 Projekt  Európa, škola, vzdelávanie      
 V rámci tohto projektu sme sa znovu zapojili do medzinárodného diktátu, ktorý 
organizovala naša partnerská škola Lycée de Sèvres. Záujemcovia z tretieho, štvrtého 
a piateho ročníka spolu s niekoľkými vyučujúcimi BS si v priamom prenose napísali 
diktát, ktorý zostavil a čítal p. Jean-Pierre Colignon, bývalý vedúci jazykovej sekcie 
v denníku Le Monde.          
  

 Projekt výmeny žiakov s lýceom v Sèvres    
 Tento projekt trvá už 27 rokov. 30 francúzskych žiakov a 3 profesori strávili 
týždňový pobyt v Banskej Bystrici. Naši prváci vycestovali do Paríža v marci a prežili 
krásny týždeň v hlavnom meste Francúzska a jeho okolí. Za výmenu boli  zodpovedné  
Mgr.Chriašteľová, Mgr. Pikulová a A. Nancy.      
  

  Projekt výmeny žiakov s lýceom v Angers     
 Po štvrtýkrát sme privítali  v Banskej Bystrici žiakov z francúzskeho mesta La 
Pommeraye (Angers) s dvomi profesormi. Pobyt pre Francúzov pripravili žiaci z III.L 
triedy pod vedením  Mgr. A Šullovej a RNDr. L. Červienkovej Naši žiaci objavovali krásy 
malého mestečka La Pommeraye na konci apríla.      
  

  Projekt výmeny žiakov BS so školou v Porto Recanati   
 Koncom mája  sa skupina žiakov z druhého a tretieho ročníka  zúčastnila 
výmenno-poznávacieho projektu výmeny s novým partnerom z Talianska, strednou 
priemyselnou školou IIS Mattei v Recanati. Projekt organizačne zabezpečovala Mgr. A. 
Belanová a Mgr. Anderlová. 

V spolupráci s FHV UMB sme sa zapojili do projektu „ Učiteľ prekladateľom, 
prekladateľ učiteľom“ naši študenti absolvovali sériu prednášok o štúdiu cudzích 
jazykov s možnosťou vyskúšať si prácu tlmočníka. Koordinátorom projektu bola Mgr. 
Šimkovičová. 

 
Projekt Erasmus + „Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej 
európskej školy“ 

 V školskom roku 2018/2019 11 vyučujúcich cudzích jazykov ukončilo  program 
individuálnych mobilít v školskom vzdelávaní. Jazykové pobyty absolvovali vo 
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Francúzsku, Veľkej Británii, Lotyšsku, Chorvátsku a na Malte. Získané nové vedomosti 
uplatňujú vo vyučovacom procese. 
 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou   

     inšpekciou v škole   

 
      V školskom roku 2018/2019 boli vykonané na našej škole dve tematické  kontroly 

Štátnou školskou inšpekciou: počas prijímacích skúšok 16.5. a 23.5. 2019. Predmet 

školske inšpekcie sa týkal zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania na 

gymnáziu. Inšpekcia konštatovala, že prijímacie skúšky prebehli v súlade s platnou 

legislatívou. Dňa 4.6.2019 bola vykonaná následná inšpekcia, ktorá sa zamerala na 

určenie prijímacích skúšok pre žiakov so ZZ v kritériách na úspešné vykonanie 

prijímacej skúšok a ostatných podmienkach prijatia na štúdium.  

 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

 Škola sa nachádza v jednom komplexe s dvomi ďalšími  subjektami, a to 

obchodnou akadémiou a UIPŠ – ŠVS. 

Budova Gymnázia J. G. Tajovského  pozostáva z troch pavilónov  ( vedenia školy, 

odborných učební a kmeňových učební) a telocvične, ktoré sú spojené presklenými 

spojovacími chodbami. Súčasťou školy je uzatvorené nádvorie, ktorého autorom je 

akademický sochár Jaroslav Kubička. Nádvorie sa najmä v poslednom období využíva na 

alternatívne formy vyučovania a mimoškolské aktivity – šachovnica, človeče…, bylinková 

záhrada, Kino v bazéne. 

 Škola vďaka viaczdrojovému financovaniu má veľmi dobré materiálno-technické 

vybavenie. Úspešnou realizáciou dvoch projektov  ESF - OP premena tradičnej školy na 

modernú, škola získala značné vybavenie IKT technikou. V školskom roku 2018/2019 

škola mala 12 interaktívnych tabúľ, jednu prenosnú  E-beam  tabuľu a vo všetkých 

kmeňových triedach bol k dispozícii dataprojektor, takmer každý vyučujúci má pre 

vlastnú prípravu na vyučovanie  notebook,  škola v rámci spomínaných projektov ESF 

získala tablety značky Apple 17 ks, tablety Prestigio 29 ks a v rámci projektu Digi škola, 

do ktorého  bola škola tiež zapojená,  získala   tablety značky Samsung 20 ks. Škola má 

inovované chemické, fyzikálne  a biologické laboratórium.  V rokoch 2017 a 2018 sa 

podarilo inovovať posluchárne biológie, chémie a geografie. Vďaka  finančnej pomoci OZ 

RR bola novým zariadením doplnená študovňa, ktorá je prístupná najmä pre 

dochádzajúcich žiakov už od 7 hod. ráno a v popoludňajších hodinách do 17 hod.  

  Pre vyučovanie informatiky a programovania má škola zriadené 3 odborné 

počítačové učebne, najmä vyučujúci cudzích jazykov využívajú  jazykovú multimediálnu 

učebnu. 

 K rozvoju čitateľskej gramotnosti prispieva aj to, že žiaci majú k dispozícii 

školskú knižnicu, digitálnu študovňu, otvorenú knižnicu a čitateľský kútik „Catedra ex 

libris„. 
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 Škola má dobré podmienky aj pre rozvoj telesnej a fyzickej zdatnosti žiakov. Na 

hodinách TSV a v rámci krúžkovej činnosti môžu využívať dve telocvične- veľkú a malú 

s lezeckou stenou, posilňovňu, zrkadlovú miestnosť, ktorú využívajú na hodinách TSV 

hlavne dievčatá a gymnastickú miestnosť. 

 

Rozdelenie učební a miestností: 
     
    Kmeňové triedy                      - 24 
    Odborné učebne                     - 30 v nasledovnom členení: 
    - jazykové                                    -   9  (SJL -1, ANJ – 3, NEJ – 1, FRJ – 2, MMU – 2) 
    -  IT učebne                                -   3  
    - prírodovedných  predmetov    -  4 (CHE, FYZ,GEO, BIO) 
    - laboratóriá                               -  4 (CHE, BIO,FYZ1,FYZ2) 
    - UVP                                              - 1 
    - knižnice                                      - 3 (SJL, ANJ, FRJ) 
    - študovňa                                    - 1 
    - telocvičňa malá, veľká, gymnastická miestnosť, posilňovňa, zrkadlová miestnosť - 5 
 
    Kabinety                - 24 + 1 zborovňa 
    Sklady                     - 13 (váhovňa, sklad chemikálií, sklad nábytku, UP 1,UP 2, UP 3,  
                                           Sklad,  TV  1,TV 2,  sklad učebníc  1,2, CO,  archív 1, archív 2 
    Šatne                        - 19 
    Výdajná školská jedáleň s kapacitou 74 miest pre cca 400 stravníkov 
    Ostatné miestnosti súvisiace s prevádzkou a čistotou budovy: 
    - sociálne zariadenia - 22 
    - miestnosti pre upratovačky - 11 
    - vrátnice - 2 
    - byt školníčky 
 
   Údržba a opravy vykonané v priebehu školského roka 2018/19: 
 
   Bežné opravy a revízie súvisiace s prevádzkou školy v hodnote 21 261,32 €. Nákupy 
boli uskutočnené vo výške 14 694,45 €. 
  

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej   
     činnosti 
       
      Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy sa 
nachádzajú v súhrnnej správe o hospodárení za rok 2018  (viď príloha č.2). 

 
Zdroje financovania:               1 445 018,-  
 
z toho: 

  a/ prostriedky zo ŠR: 
- bežné  normatívne                 1 388 391,-                    

                   nenormatívne               46 908,- 
      - kapitálové                                                      0 ,- 
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  b/ iný zdroj – granty a dary           9 719,- 
   
      Príjmy získané z prenájmov priestorov školy za rok 2018 predstavovali 4 514,4 €. 
Transfery predstavovali 12 309 € ( Náhrada príjmu pri  PN – 10 940 €, odchodné  1 369 
€). 
 
 
     Čerpanie zdrojov (rok 2018): 
 
 a/ zo štátneho rozpočtu: 
 
     - Bežné výdavky normatívne:            1 388 391,-  
        Mzdy                                                         894  885,- 
        Poistné                                                    326  358,- 
        Prevádzka                                              167  148,- 
 
     - Bežné výdavky nenormatívne:             46 908,- 
        Havarijné situácie                                               0,- 
        Odchodné                                                     1 369,- 
        Mimoriadne výsledky žiakov                 3 133,- 
           -  mzdy                                                       1 880,- 
           -  odvody                                                       657,- 
           -  prevádzka                                                 596,- 
        Vzdelávacie poukazy                             14 061,- 
           -  mzdy                                                       7 438,- 
           -  odvody                                                    2 600,- 
           -   prevádzka                                              4 023,- 
 
       - kapitálové                                                            0,-  
 
 b/ z iného zdroja: 
 
    
    Projekt Erasmus       22 560,- 
 
            Projekt I. svetová vojna                          1 227,- 
 
            Projekt Vojvoda z Edinburgu                    340,- 
 
                                                                  

 
             V školskom roku 2018/19: 
 
-  bolo vydaných 715 vzdelávacích poukazov a prijatých 404 vzdelávacích poukazov.   
Celkovo bolo vytvorených  22 záujmových krúžkov, 
 
-     bolo vydaných 712 kultúrnych poukazov pre žiakov a  57 pre učiteľov, 
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-   sociálne štipendium  získali v prvom polroku 2 žiaci v  celkovej hodnote 559,16 €, 
v druhom polroku 3 žiaci v celkovej hodnote 514,91 €. Spolu v školskom roku bola 
vyplatená čiastka 1 074,07 €. 
  
 

 Skvalitnenie materiálno-technického  vybavenia školy 

 

     V rámci zníženia energetických nákladov budovy sme sa zapojili do projektu 

„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“, ktorý bude financovaný z ESF a po 

realizácii by sa budova školy mala zaradiť do energetickej kategórie A1.  Uskutočnili sme 

revízie plynu, elektrickej energie, elektrických zariadení, hasiacich prístrojov 

a telocvičného náradia. Priebežne inovujeme informačno-komunikačné technológie 

a učebné pomôcky školy, podľa finančných možností rozpočtu školy. 

 

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na  

     príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia  

 

 Podporovať vyučovacie stratégie vo vzdelávacom procese s dôrazom na 

aktívne a tvorivé učenie sa a projektové vyučovanie 

 

           Vo všetkých triedach sme vo výchovnovzdelávacom procese uplatňovali inovovaný 

ŠVP,  vo všetkých triedach s profiláciou na matematiku a v troch  triedach ( I.A, III. A a IV. 

A)  s profiláciou na prírodovedné predmety. Vo vyučovacom procese sa pokračovalo 

v samostatnej činnosti žiakov, uplatňovalo sa skupinové vyučovanie, tvorivé a zážitkové 

vyučovanie, vo vyučovacom procese sa uplatňoval dialóg, argumentácia, brainstorming, 

schopnosť počúvať, otvorenosť vo vystupovaní, autoevalvácia a kritičnosť. 

 

           Pokračovali sme naďalej v projektovej výučbe, ktorá sa nám veľmi osvedčila. 

Upravili sme ju  nasledovne: 

1. ročník – tvorba projektov – čo má projekt obsahovať a ako ho prezentovať, podpora 

komunikačných a prezentačných kompetencií žiaka, 

2. ročník – tímová práca pri tvorbe projektu a prezentácia projektov pred rodičmi 

príslušných   tried, podpora skupinovej práce a komunikačných kompetencií, 

3. ročník - projektový týždeň počas ÚMS – spracovanie zvolenej témy do projektu a jeho 

prezentácia  pred   odbornou porotou a žiakmi 1. a 2.ročníka,   

4.ročník – projekt vo vybranom maturitnom predmete. 

V rámci individuálneho rozvoja sme žiakov podporovali v rôznych súťažiach, 

projektoch  a olympiádach, pričom sa im špeciálne venovali vyučujúci jednotlivých 

predmetov. 

Tento cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy plníme už 

niekoľko rokov na 100%. 
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 Umožniť prístup k informáciám využívaním informačno-komunikačných 

technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Prezentovali sme práce a projekty žiakov na našej www.stránke, pokračovali sme 

v tvorbe a používaní e-learningového centra školy pre skvalitnenie štúdia. Škola má 

niekoľkoročnú spoluprácu s Výpočtovým strediskom - CVTI SR. Od školského  roka 

2017/2018 sa naša škola stala partnerskou školou IT akadémie a 12 vyučujúcich sa 

aktívne zapojilo do overovania metodík v rámci vyučovania.  Vo vyučovacom procese  

používame elektronickú TK a  podľa možností  sme zavádzali do výučby edukačné 

softvérové programy.  

S rodičmi žiakov školy sme komunikovali aj prostredníctvom elektronickej 

žiackej  knižky a prostredníctvom e-mailovej pošty. 

          Prezentácie žiakov v rámci jednotlivých predmetov sa vykonávali prostredníctvom 

dataprojektora alebo interaktívnej tabule.  

 Tento cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy plníme a 

každoročne rozvíjame a dopĺňame. 

 

 Vychovávať k zodpovednému, samostatnému a tolerantnému správaniu sa 

 

V 1. ročníku sa uskutočnili besedy so žiakmi o adaptácii na štúdium na gymnáziu. 

Na škole sa realizoval preventívny program školy na prevenciu drogových závislostí  a 

iných sociálno-patologických javov.  Pokračovali sme v rozvojovom projekte „Zdravie na 

školách“. Začali sme s projektom „Školy za demokraciu“, ktorý bol pozitívne hodnotený 

vyučujúcou a žiakmi. Osvedčila sa nám tiež spolupráca so školskou psychologičkou pri 

riešení výchovných a študijných problémov študentov. Dôležitým poradným orgánom 

vedenia školy je žiacka rada, ktorá predkladá svoj program, návrhy a riešenia. V žiackej 

rade má každá trieda svojho zástupcu.  

Tento cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy sa snažíme 

plniť každodennou prácou v triede, výchovou a vzdelávaním. 

 

 Rozvíjať program „Otvorená škola“ a medzinárodná spolupráca: 

Každoročne podporujeme program „Otvorená škola“ a medzinárodnú spoluprácu medzi 

školami Európskej únie. 

Program sa realizoval formou: 

- využívania informačných a komunikatívnych technológií, 

- telovýchovných aktivít, 

- organizovaním krajského kola biologickej olympiády. 

     V školskej knižnici sme sa zamerali na podporu čitateľskej gramotnosti u žiakov aj 

dopĺňaním knižného fondu.  

     Pokračovala medzinárodná spolupráca medzi školami Európskej únie a nadviazali 

sme spoluprácu s talianskou strednou školou v Recanati: 
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 Lycée J.P.Vernant  Sèvres, Francúzsko, L´Institut Saint Joseph de Ciney, Belgicko, 

Institution St.Louis Saumur, Francúzsko,  Lýceum v Angers – La Pommeray, Francúzsko. 

 

  

  

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

v ktorých  sú      nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 

zlepšiť vrátane     návrhov  opatrení  

SWOT analýza  

 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

 

o dlhoročné dobré meno školy  

o kvalifikovaný pedagogický zbor 

o ochota učiteľov vzdelávať sa 

o dobré vzťahy v rámci pedagogického 

zboru 

o motivácia učiteľov, vysoké  

             pracovné nasadenie, zodpovednosť  
o úspešnosť  absolventov na  

             prijímacích pohovoroch na VŠ 

o úspešnosť našich študentov na  

             predmetových a medzinárodných     

             olympiádach 

o demokratický prístup k žiakom 

             a ústretovosť voči žiakom 

o školský psychológ a výchovný poradca  
o bilingválna trieda 

o  trieda s profiláciou na matematiku 

o  trieda s profiláciou na prírodovedné  

predmety 

o  dobrá spolupráca s rodičmi                                                            

o  medzinárodné projekty 

o  projekty ESF, Erasmus+ 

o odborné učebne pre prírodovedné               
a humanitné predmety 

o  inovované biologické laboratórium 

o  inovované posluchárne biológie, chémie a 

geografie 

o projektové vyučovanie formou 

interaktívnych tabúľ a e-twinnigových  

 

o nedostatočné finančné prostriedky na 

prevádzku školy 

o malý priestor jedálne  

o chýba spoločenský priestor 

o vysoká energetická náročnosť 

o čiastočná úprava okolia školy 

o obmedzená prístupová cesta 

o absentuje vysokorýchlostné pripojenie 

na  na internet v rámci celej školy, 
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projektov 

o dobré vybavenie výpočtovou 

a didaktickou technikou 

o internetizácia  školy , ET kniha, EŽ  knižka 

o elektronická evidencia a stravovací systém 

prostredníctvom ISIC a ITIC preukazov 

o školský časopis G-life   

o  ročenka pre absolventov školy 

o kvalitne vybavená telocvičňa s lezeckou 

stenou 

o zážitkové učenie sa formou  exkurzií , 

projektov a rovesníckeho vzdelávania 

o  študovňa a žiacka knižnica 

o krúžková činnosť 

o plastové okná v kmeňových,  odborných 

učebniach a v telocvični 

o  inovovaná školská výdajňa 

o  projekt Kino v bazéne 

 

 

Príležitosti Riziká 

o zapojenie sa do projektu na zníženie 

energetickej náročnosti školy 

o zapájanie sa do projektov súvisiacich 

s rozvojom výchovnovzdelávacieho  

procesu a ekonomickým rozvojom školy 

o získanie finančných  prostriedkov 

z fondov EÚ a MŠVVaŠ SR 

o získanie finančných prostriedkov 

 z 2%  z podielu zaplatenej dane 

o  získanie záujmu rodičovskej verejnosti                         

o výmena pedagogických skúseností  

v rámci medzinárodných projektov - 

Erasmus+        

o vytvorenie efektívneho elektronického 

systému práce  v škole - prenos informácií, 

komunikácia,  archivácia   

 

o demografický pokles 

o slabé finančné ohodnotenie  

pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov 

o administratívna náročnosť práce 

pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov  

o konkurencia gymnázií v rámci mesta 

o limitované finančné   prostriedky 
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Vyhodnotenie prijatia absolventov Gymnázia J. G. Tajovského 

na VŠ v školskom roku 2018/2019 

 

     Na základe spätnej informácie od študentov boli výsledky prijatia maturantov na VŠ 

nasledovné: 

Údaje nie sú kompletné, lebo o 1 študentovi nemáme informácie. 
 

Počet študentov, ktorí zmaturovali:................................................ 172 

Počet študentov, ktorí sa hlásili na VŠ: .........................................  170 

Počet študentov, ktorí sa nehlásili na VŠ: .....................................       2 

Počet prijatých: ............................................................................... 162 

Počet neprijatých: ...........................................................................    7 

Neinformovali: ...............................................................................     1 

 

Štúdium v zahraničí: ...................................................................       77  

(Česko - 70; Veľká Británia – 3; Dánsko – 2; Holandsko – 1;   Nemecko – 1) 
 

 

 

 

TRIEDA 

CELKOVÝ POČET 

ŠTUDENTOV, 

KTORÍ 

ZMATUROVALI  

 

POĆ.  ŠTUDENTOV 

HLÁSIACICH SA NA 

VŠ 

 

HLASILI SA NA VŠ A 

BOLI 

PRIJATÍ 

 

 

NENINFORMOVALI 

 

 

PRIJATÍ % 

4. A 31 30 26 - 86,6  

4. B 30 30 28 - 93,3 

4. C 27 26 25 1 96,1 

4. D 31 31 31 - 100 

4. F 25 25 25 - 100 

5. L 28 28 27 - 96,4 

SPOLU 172 170 162 1 95,3 % 
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     Prijatí na študijné smery: 

 

SMER % vyjadrenie rozmiestnenia 

 študentov na VŠ 

TECHNICKÉ UNIVERZITY 31% 

LEKÁRSKE FAKULTY, FARMÁCIA, 

VETERINÁRNE FAKULTY  

 

26% 

EKONÓMIA  15 % 

HUMANITNÉ, FILOZOFICKÉ, FILOLOGICKÉ 

A PEDAGOGICKÉ 

11 % 

PRÍRODOVEDNÉ FAKULTY 11% 

PRÁVO 4 % 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU  

A OZBROJENÝCH SÍL 

 

1% 
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Prehľad úspešnosti prijatia študentov jednotlivých tried podľa typov VŠ. 

 

  

4. A 

 

4. B 

 

4. C 

 

4. D 

 

4. F 

 

5. L 

SPOLU 

POČET % 

HLÁSIACI SA NA 

VŠ 

30 30 26 31 25 28 170 100 

POČET PRIJATÝCH 26 28 25 31 25 27 162 95,3 

       

EKONÓMIA 

(EF, FF) 

BA - - 1 1 2 1  

24 

 

15 BB - 3 1 - - - 

INÉ 1 5 4 1 - 4 

PRÁVO 1 2 3 - - - 6 4 

FHV+ PED. F+ 

FIL. F.+ 

SOCIÁL. F. 

BA - 1 - 1 - -  

18 

 

11 BB 2 1 - - 1 1 

INÉ 3 1 3 3 - 1 

MEDICÍNA, 

FARMÁCIA, 

 VETER. LEK, 

ZDRAVOT.UNI. 

SK 8 2 1 4 - 4  

42 

 

26 
ČESK

O 

2 4 4 4 - 9 

FAK. PRÍROD. VIED 5 2 1 7 - 3 18 11 

AKAD. POLIC. ZBORU - - 1 1 - - 2 1 

 

TECHNICKÉ 

UNIVERZITY 

BA 2 1 5 2 9 -  

 

51 

 

 

31 
ZV - 1 - - - - 

ZA 1 1 - - 1 - 

ZAHR. 1 4 1 7 12 3 

 

     Pod úspešnosťou prijatia na VŠ treba rozumieť prijatie na akúkoľvek VŠ - či bola 

prioritná     vo výbere študentov alebo tzv. „východisková“. Pri zisťovaní prijatia na VŠ 

študenti častokrát vydávali „východiskové“ VŠ za rovnocenné s prioritnými. Pre školu je 

však podstatné, že absolvent našiel svoje uplatnenie v ďalšej forme vzdelávania a nebol 

nútený vstúpiť  do evidencie nezamestnaných na úrade práce. 

 

                                                                                              Spracovala:  

                                                                                              Mgr. Katarína Ďurišková 
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 Záver 
   Aj    školský rok 2018/2019 sa naďalej niesol v duchu motta, ktoré sme si dali do 

Strategického plánu rozvoja školy na roky 2018 -2020: 

„Výchova a vzdelanie  vedie k dospelosti, vedie k slobode a zodpovednosti, k 

schopnosti orientovať sa  v bohatstve rôznych možných pohľadov na svet.“ 

 

    Podľa koncoročného priemerného prospechu žiakov školy (1,30),  úspešne 

vykonaných maturitných skúšok našimi žiakmi (1,33), z ktorých 95,3 % bolo prijatých 

na vysoké školy (v dvoch triedach 100%), spätnej väzby zo strany žiakov školy, ich 

úspechov v celoštátnych a medzinárodných súťažiach je zrejmé, že ciele, ktoré sme si 

stanovili sa nám podarilo splniť. Percento prijatých žiakov na vysoké školy je  vysoké,  

no našim cieľom je dosiahnuť 100% úspešnosť prijatia našich žiakov na VŠ. 

 

 

 

Úspechy našej školy sú úzko spojené so spoluprácou s Radou  školy a OZ Rady  

rodičov.  Za pomoc a spoluprácu im ďakujeme. 

 

Vypracovali: 

Výchovná a vzdelávacia časť, úspechy, školské a mimoškolské aktivity žiakov: 

    

     PhDr. Mária Sochorová 

     Mgr. Monika Ďurčová 

     RNDr. Marcela Mozoľová 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 

      

      Mgr. Katarína Ďurišková 

 

 

Technicko-ekonomická časť: 

 

     Ing. Beáta Štubňová 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola 

prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 7.10.2019.  

       

Predložená Rade školy dňa 10.10.2019         
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Prílohy:  1 - Kultúrno-spoločenské aktivity a súťaže   

2 -  Ekonomická príloha 
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Príloha 1    –  Kultúrno-spoločenské aktivity a súťaže, zážitkové učenie  2018 - 2019 

 Názov podujatia Miesto konania Trieda Zodpovedný 

2018     

     

august expedícia DOFE Kremnické vrchy prihlásení žiaci p. Dvorská, Kozáková 

     

september     

 Filmové predstavenie – projekt Storočnica BB III.B,C,D,F,L p. Pikulová, Nancy, Pokorná 

 Pamätný dom J.G.Tajovského Tajov triedy 2. Ročníka vyučujúci SJL 

 
Happy day – poznávacie aktivity pre žiakov 1. 

ročníka GJGT 1. ročník p. Anderlová, senát 

 Kurz na ochranu života a zdravia BB III.A, III.B p. Janovčík 

 Kurz na ochranu života a zdravia BB III.C, III.F p. Močári 

 Kurz na ochranu života a zdravia BB III.D, III.L p. Janovčík 

 Exkurzia Petrohrad Rusko Výber p. Pastoreková 

 Exkurzia Košariská – projekt Storočnica Košariská III.B, III.L p.Pikulová, Pokorná, Vitásková 

 Návšteva Alliance Francaise BB I.L p. Chriašteľová 

 Divadelné predstavenie Európa v korešpondencii BB I.C, I.F, I.L p. Lešníková, Majerová 

 
Dejepisná exkurzia Archeoskanzen Havránok, 

Pribylina 
Havránok 
Pribylina III.A p. Halvoňová 

 Výmenný pobyt talianskych študentov BB Výber p. Belanová, Nancy 

 Odovzdávanie ocenení DOFE Gbeľany Výber p. Holéczy 

 Noc výskumníkov Európa BB I.F, II.C p. Bayerl, Balážovič 

 Noc výskumníkov Európa BB I.F p. Bayerl 

 Taják na bicykli BB prihlásení žiaci p. Husárová, Krempaská 

 Exkurzia Rím Taliansko II.C p. Lešníková, Školníková 

 Návšteva Alliance Francaise BB I.A, I.B, I.F p. Hucmanová, Šimkovičová 

 Európsky deň jazykov BB I.A,B,F,III.A p. Chlebanová, Sršňová 

 Medzinárodný seminár Viedeň, Rakúsko Výber p. Hrmová 

 Pracovné stretnutie študentského senátu BB Senátori p. Anderlová, Ďurčová 

     

október     

 Exkurzia - vodná elektráreň  Gabčíkovo triedy 2. Ročníka 
p. Bayerl, Kocourková, 

Balážovič 
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 Návšteva ŠVK – info USA BB II.C,III.A p. Kminiaková, Anderlová 

 Župná kalokagatia BB Výber Husárová 

 
Prednáška pre dievčatá 1. ročníka – Medici za 

zdravie žien GJGT 1. ročník p. Hucmanová 

 Účelové cvičenie BB 1,.ročník p. Krempaská 

 Účelové cvičenie BB 2.ročník p. Krempaská 

 BB po anglicky BB IV.C p. Fabíková 

 Simulácia Európskeho parlamentu Bratisalva výber BS p. Chrašteľová, Zboranová 

 Deň otvorených dverí bilingválna sekcia GJGT  vyučujúci BS 

 Populárna veda GJGT Výber p. Pilarčíková 

 Bratislava po anglicky Bratislava II.A, II.B p. Anderlová, Szentpéteriová 

 Svet okolo nás - projekcia filmu Kuba  Aula OA 2. a 3. roč. p. Husárová 

 Prehliadka BB v NEJ BB III.C, III.D p. Chlebanová 

 Pohľady na slovenskú politiku BB Výber p. Pilarčíková 

 Volejbal chlapci obvodné kolo BB Výber p. Janovčík 

 Tajovského tajomstvá GJGT 1., 2. Ročník p. Lešníková 

 Stužková slávnosť BB IV.F p. Žilincová 

 Halloween GJGT  p. Ďurčová, Anderlová 

 Čistenie Urpína BB II.B p. Kubušová, Puchľová 

 Košický matboj Košice Výber p. Balážovič 

     

november Divadelné predstavenie Motýľ na anténe BB III.C, III.D, III.L 
p. Lešníková, Majerová, 

Krnáčová 

 DOD na UMB BB I.B, I.D, I.F,III.F 
p. Magyrová, Bayerl, 

Kocourková, Balážovič 

 Bedminton chlapci obvodné kolo  BB Výber p. Močári 

 Tajovského čriepky Tajov Výber p. Majerová, Pilarčíková 

 Volejbal dievčatá okresné kolo BB Výber p. Janovčík 

 Divadelné predstavenie Zvolen II.F p. Majerová 

 Hory a mesto – premietanie prírodovedných filmov BB II.A, II.B, II.C, II.D p. Kozáková 

 Exkurzia do pivovaru Urpín BB IV.L p. Ďurčová 

 Exkurzia do RTVS BB III.F p. Chlebanová 

 Deň študentstva - vyučovanie zážitkovou formou GJGT celá škola p. Sochorová 

 KABU aula OA celá škola p. Anderlová, Ďurčová 
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 DOD – UMB Banská Bystrica BB III.A p. Kocourková, Balážovič 

 Beseda s konzulom USA BB III.D p. Žilincová, p. Pavliaková 

 Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok BB Výber p. Pěčová, p. Krempaská 

 Mix – volejbal ku Dňu študentstva BB Výber p. Janovčík 

 Prehliadka klobúkov Catherinettes GJGT I.L, II.L p. Pikulová, Chriašteľová 

 Školské kolo olympiády v ANJ GJGT prihlásení žiaci p. Szentpéteriová, Žilincová 

 Školské majstrovstvá kraja v šachu BB Výber p. Holéczy 

 Súťaž ZENIT GJGT prihlásení žiaci p. Repaský, Gilányová 

 MathRace – internetová matematická súťaž tímov GJGT Výber p. Magyarová, Bayerl 

 Školské kolo olympiády v ANJ GJGT prihlásení žiaci p. Moncoľová, Fabíková 

 Internetová súťaž i-Bobor GJGT žiaci 1.a 2.roč p. Školníková 

 Stužková slávnosť BB V.L p. Chriašteľová 

 Fyzikálny náboj Bratislava Výber p. Bayerl 

 Prednáška „Násilie na ženách“ GJGT dievčatá 4. ročníka p. Hucmanová 

 Beseda s rangerom BB II.B, III.B p. Szentpéteriová, Anderlová 

 Regionálny debatný turnaj Žilina Výber p. Holéczy 

 Exkurzia do NR SR Bratislava Výber p. Pilarčíková 

 MathOlymp – medzinárodná MO GJGT Výber p. Magyarová 

 Vedomostná súťaž EXPERT GJGT prihlásení žiaci p. Magyarová 

 Krajské kolo Pišqworky Žilina Výber p. Gilányová 

 Vedomostný kvíz „Školy za demokraciu“ BB Výber p. Hucmanová 

 Vernisáž projektu Storočnica GJGT III.L p. Belanová, Pikulová, Nancy 

 Stužková slávnosť BB IV.F p. Žilincová 

 Stužková slávnosť BB V.L p. Belanová 

december     

 Školské kolo olympiády v SJL GJGT prihlásení žiaci p. Lešníková 

 Školské kolo olympiády v NEJ GJGT prihlásení žiaci p. Hrmová, Chlebanová 

 Školské kolo olympiády v DEJ GJGT prihlásení žiaci p. Halvoňová,  

 Školské kolo olympiády vo FRJ  GJGT prihlásení žiaci p. Hucmanová, Šimkovičová  

 Školské kolo olympiády ľudských práv  GJGT prihlásení žiaci p. Holéczy 

 Školské kolo olympiády v MAT – kat. A  prihlásení žiaci p. Oravcová 

 Vianočná Viedeň  prihlásení žiaci p. Krnáčová, Majerová 

 Deskriptívna geometria v praxi - prednáška GJGT Výber p. Magyarová 

 Halový futbal chlapcov BB Výber p. Brunovský 
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 Projekt Storočnica - vyhodnotenie Bratislava III.L p. Belanová, Nancy, Pikulová 

 Zlatý vek Peterhorfu – exkurzia  Bratislava prihlásení žiaci p. Sršňová, Šimkovičová 

 Turnaj matematické hry GJGT prihlásení žiaci p. Magyarová, Minarovič 

 Stužková slávnosť BB IV.B p. Lešníková 

 Stužková slávnosť BB IV.C p. Fabíková 

 Stužková slávnosť BB IV.D p. Holéczy 

 Stužková slávnosť BB IV.A p. Vitášková 

 Vianočná jedlička - bavia nás maturanti GJGT celá škola p. Ďurčová 

 Tajácky benefičný punč GJGT celá škola p. Anderlová, Sochorová 

     

2019     

     

január     

 Stolný tenis okresné kolo BB Výber p. Močári 

 Florbal chlapci okresné kolo BB Výber p. Pěčová, Krempaská 

 Florbal dievčatá okresné kolo BB Výber p. Pěčová, Brunovský 

 Futsal žiakov okresné kolo BB Výber p. Brunovský 

 Beseda o holokauste BB III.A, III.B p. Holéczy 

 Školské kolo olympiády v MAT – kat. B a C GJGT prihlásení žiaci p. Oravcová 

 Školské kolo olympiády v NAV GJGT prihlásení žiaci p. Ďurišková 

 Školské kolo olympiády v GEO GJGT prihlásení žiaci p. Pěčová, Husárová 

 Školské kolo olympiády v BIO GJGT prihlásení žiaci p. Dvorská 

 Workshop – dôležitosť volieb GJGT tretí ročník + IV.L p. Pilarčíková 

 Kurz zimných pohybových aktivít Heľpa I.D, I.F p. Brunovský 

 Divadelné predstavenie v Štúdiu tanca BB I.A, II.C, II.D, IV.F p. Kozáková 

 Rétorické vystúpenia žiakov 4. ročníka BB Výber p. Lešníková   

 Prednáška - Egypt BB I.A p. Pokorná, Sochorová 

 Kurz zimných pohybových aktivít Heľpa I.D, I.F p. Brunovskýi 

     

február     

 Stolný tenis krajské kolo Lučenec Výber p. Močári 

 Výmenný pobyt franc. študentov z Angers BB II.L  p Zboranová, Matulayová,  

 Výmenný pobyt franc. študentov zo Sevres BB I.L 
p. Chriašteľová, Belanová, 

Pikulová 
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 Deň otvorených dverí – všeobecné triedy GJGT Žiaci ZŠ vedenie školy 

 Predstavenie Bačova žena BB 
III.A, III.B, III.C, 

III.D, III.L 
p. Szentpéteriová, Chlebanová, 

Minarovič, Červienková 

 Prednáška „Tlmočenie v inštitúciách EÚ“ BB Výber p. Šimkovičová 

 Basketbal chlapci krajské kolo Lučenec Výber p. Krempaská, Brunovský 

 Florbal dievčatá krajské kolo Detva Výber p. Janovčík 

 Workshop „Nemčina spája“ GJGT Výber p. Hrmová 

 Basketbal chlapci krajské kolo Lučenec Výber p. Krempaská 

 Basketbal dievčatá krajské kolo BB Výber p. Pěčová, Krempaská 

 Kurz zimných pohybových aktivít Zuberec I.A p. Močári 

 Kurz zimných pohybových aktivít Čičmany I.B, I.C p. Krempaská 

 Krajské kolo geografickej olympiády BB Výber p. Husárová 

     

marec     

 Súťaž o najkrajšiu valentínsku básničku vo FJ GJGT prihlásení žiaci p. Hucmanová, Šimkovičová 

 Spievam po francúzsky školské kolo BB prihlásení žiaci p. Šimkovičová, Hucmanová 

 Journée francophone BB Výber p. Hucmanová 

 
Divadelné predstavenie v ANJ BB III.B, III.D 

p. Žilincová, Szentpéteriová, 
Pavliaková 

 Plenárna schôdza rodičov žiakov 3.roč aula OA Rodičia vedenie školy 

 Zjazdové lyžovanie - majstrovstvá školy Tále prihlásení žiaci p. Močári 

 Zo strednej na vysokú – prezentácia UMB vo FJ BB prihlásení žiaci  p. Hucmanová 

 Biblická olympiáda okresné kolo BB Výber p. Ďurišková 

 Európsky diktát pre žiakov BS GJGT prihlásení žiaci p. Matulayová 

 Matematický klokan GJGT prihlásení žiaci p. Zacharová 

 Oslava  Dňa učiteľov   vedenie školy 

 Mix volejbal GJGT Výber p. Janovčík 

 Volejbal dievčatá krajské kolo Detva Výber p. Janovčík 

 Volejbal chlapci krajské kolo Detva Výber p. Janovčík 

 Súťaž „Bratislavský náboj“ Bratislava Výber p. Oravcová, Bayerl 

 Prednáška amerického diplomata BB IV.D, IV.F p. Žilincová, Szentpéteriová 

 Regionálne kolo „Spievam po francúzsky“ Zvolen Výber p. Šimkovičová 

     

apríl     
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 Výmenný pobyt  v Sevres Francúzsko I.L 
p. Chriašteľová, Belanová, 

Pikulová 

 Výmenný pobyt v Ciney Belgicko Výber p. Šullová 

 Matematická olympiáda krajské kolo  BB Výber p. Magyaroá 

 Exkurzia Planetárium Žiar nad Hronom I.A,I.B, I.C, I.D 
p. Balážovič, Bayerl, 

Kocourková 

 Master Classis BB Výber p. Balážovič 

 DEŇ NARCISOV BB prihlásení žiaci p. Dvorská 

 Exkurzia Slovenské múzeum máp Kynceľová prihlásení žiaci p. Pěčová 

 Futbal žiakov SŠ BB Výber p. Brunovský 

 Prednáška Človek a médiá GJGT IV.A, IV.B p. Pilarčíková 

 Exkurzia Špania dolina Špania dolina Výber p. Halvoňová 

 Atletika krajské kolo BB Výber p. Brunovský 

 Ako uspieť na pracovnom pohovore GJGT Výber p. Pilarčíková 

 Mix volejbal GJGT Výber p. Janovčík 

 Prednáška „Zem nie je na jedno použitie“ BB I.B, I.F p. Kubušová, Dvorská 

     

máj     

 Ekotopfilm BB 
I.A, I.B, I.C, I.D, 

I.F, I.L p. Kubušová 

 Súdne pojednávanie  BB Výber p. Pilarčíková 

 Výmenný pobyt v Pommeraye Francúzsko II.L p.Zboranová, Matulayová 

 Exkurzia Krakov Poľsko Výber p. Lešníková, Školníková 

 Futbalový turnaj dievčatá BB Výber p. Brunovský 

 Exkurzia jadrová elektráreň Mochovce výber  p. Balážovič, Kocourková 

 Nemecká literárno-hudobná kaviareň BB Výber p. Chlebanová 

 Paríž 2019 Francúzsko Výber p. Hucmanová, Zacharová 

 Výmenný pobyt v Recanati Taliansko Výber p. Belanová, Anderlová 

 Exkurzia Krakov Poľsko Výber p. Lešníková, Školníková 

 Rozlúčka s maturantmi  Maturanti vedenie školy 

 Slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení Aula OA Absolventi vedenie školy 

 Prezentácie prác žiakov 3.ročníka GJGT  p. Ďurčová 

 Prezentácia projektov GJGT 2.ročník p. Ďurčová 
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jún     

 Deň francúzskej kultúry v Záhrade BB žiaci BS vyučujúci BS 

 Exkurzia Paríž Francúzsko  prihlásení žiaci p. Hucmanová, Zacharová 

 Plážový volejbal BB Výber p. Janovčík 

 Ľahká atletika krajské kolo  BB Výber p. Brunovský 

 Kurz letných pohybových aktivít Taliansko II.B, II.C p. Močári 

 Kurz letných pohybových aktivít Taliansko II.A, II.B p. Husárová 

 Kurz letných pohybových aktivít Taliansko II.F, II.L  p. Brunovský 

 Kurz letných pohybových aktivít BB žiaci 2. Ročníka p. Janovčík 
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