SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
NA GYMNÁZIU VO VRANOVE NAD TOPĽOU
V ŠKOLSKOM ROKU 2005/2006
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnostiam jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení
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(a) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Názov: Gymnázium vo Vranove nad Topľou
2. Adresa: Dr. C. Daxnera 88, 093 80 Vranov nad Topľou
3. Telefón: tel. +421 57 4464574, fax: +421 57 4461017
4. Web: http://www.gyvv.sk e-mail: skola@gyvv.sk, skola@gymvv.svcmi.sk
5. Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, Prešov 08001
6. Vedúci zamestnanci:
· RNDr. Miron Blaščák – riaditeľ školy
· RNDr. Alfonz Polák – zástupca riaditeľa školy pre ekonomicko-technické veci
· RNDr. Mária Onderková – zástupca riaditeľa školy pre pedagogicko-organizačné veci
7. Rada školy:
Jozef Tarkanič - predseda RŠ
Rada rodičov:
MUDr. Metod Hulaj – predseda RR

(b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Počet žiakov školy: 741, žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami: 0

(d) ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV
Počet uchádzačov: 4-ročné štúdium – 187
8-ročné štúdium – 44
Počet úspešných uchádzačov: 4-ročné štúdium – 159
8-ročné štúdium – 28
Počet žiakov prijatých do 1. ročníka: 4-ročné štúdium – 130
8-ročné štúdium – 28 ... 14 zameranie CJ
... 14 zameranie PRO
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(e) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
4-ročné štúdium
Počet žiakov

PROSPECH
2. roč.

3. roč.

4. roč.

Prospel
s vyznamenaním

56

25

33

48

162

Prospel veľmi dobre

32

27

12

32

103

Prospel

40

24

26

28

118

Neprospel

-

-

-

-

-

Neklasifikovaný

-

-

1

-

1

128

76

72

108

384

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

1,72

1,80

1,70

1,76

Spolu
PRIEMERNÝ
PROSPECH
denné štúdium absolv.
SŠ

5. roč.

Spolu

1. roč.

5. roč.

Škola
1,74

Počet žiakov
2. roč.

3. roč.

4. roč.

Opravné skúšky

-

-

-

-

-

Komisionálne skúšky
neklasifikovaných

-

-

1

-

1

MATURITNÉ
SKÚŠKY

Úspešnešne

denné štúdium
absolventov SŠ

SPRÁVANIE

5. roč.

Škola

1. roč.

Nepripustení k mat. skúške

vykonal

Opravné
skúšky

108

-

-

Počet žiakov
2. roč.

3. roč.

4. roč.

Veľmi dobré

128

76

72

108

384

Uspokojivé

-

-

-

-

-

Menej uspokojivé

-

-

-

-

-

Neuspokojivé

-

-

-

-

-

128

76

72

-

384

Spolu
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5. roč.

Spolu

1. roč.

VÝCHOVNÉ
OPATRENIA

Počet

Spolu

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

Pochvala tr. učiteľom

3

5

3

16

27

Pochvala riaditeľom
školy

-

-

-

1

1

Pokarhanie tr. učiteľom

-

4

-

3

7

DOCHÁDZKA

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Priemerný počet zam.
hodín/žiak

35,10

45,10

39,00

43,50

40,67

v tom: ospravedlnené

35,10

45,01

39,00

43,27

40,60

Neospravedlnené

0,00

0,03

0,00

0,16

0,06

Vylúčenie zo školy
5. roč.

Škola

8-ročné štúdium
Počet žiakov
PROSPECH

1.
2.
roč. roč.

3. 4.
5.
6.
7.
roč. roč. roč. roč. roč

8.
roč

Spolu

Prospel
s vyznamenaním

21

20

11

15

9

29

25

43

173

Prospel veľmi dobre

5

7

8

9

7

17

15

12

82

Prospel

2

6

8

6

14

18

18

31

103

Neprospel

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Neklasifikovaný

-

-

-

-

-

-

-

-

–

28

33

27

30

30

65

58

86

357

Spolu
PRIEMERNÝ
PROSPECH

1.
2.
roč. roč.

3.
roč.

4.
5.
roč. roč

6.
7. 8.
roč roč. roč.

denné štúdium
absolventov 8RG

1,34 1,51 1,70 1,60 1,87 1,72 1,77 1,78

Škola
1,66

Počet žiakov
2.
roč.

Opravné skúšky

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Komisionálne skúšky
neklasifikovaných

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3.
4.
roč. roč

5. 6.
roč. roč

7.
8.
roč. roč.

Škola

1.
roč.

MATURITNÉ
SKÚŠKY

Úspešne
vykonal

Opravné
skúšky

Nepripustení k mat. skúškam

84

2

-

Denné štúdium
absolventov 8RG

Počet žiakov
SPRÁVANIE

Spolu

1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč

6.
roč

7.
roč

8.
roč

Veľmi dobré

28

33

27

30

30

65

58

85

356

Uspokojivé

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Menej uspokojivé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neuspokojivé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

33

27

30

30

65

58

86

357

Spolu
VÝCHOVNÉ
OPATRENIA

Počet
Spolu

1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

6.
roč.

7.
roč.

8.
roč.

Pochvala tr. učiteľom

9

5

5

6

8

9

8

9

51

Pochvala riaditeľom
školy

-

-

-

-

-

3

-

-

3

Pokarhanie tr. učiteľom

-

1

3

-

-

3

3

-

10

Pokarhanie riaditeľom
školy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pokarhanie s podm.
Vylúčením

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vylúčenie zo školy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.
roč.

2.
roč.

DOCHÁDZKA

3.
4.
roč.. roč

5.
6.
roč. roč

Škola

47,35 47,14

38,03

Priemerný počet zam.
hodín/žiak

24,7 44,75 34,3

v tom: ospravedlnené

24,07 44,75 34,30 31,33 28,06 47,20 47,14 47,15 38,00

Neospravedlnené

-

-

-

31,33 28,06 47,2

7. 8.
roč. roč.

-

4

-

-

0,21

0,01

0,03

(f)

ŠTUDIJNÉ ODBORY A ICH ZAMERANIA
Štúdium
4-ročné
8-ročné

Odbor

Alternatívny učebný
plán

Zameranie

7902 5 – gymnázium

3597/1990-20

7902 5 – gymnázium

38 programovanie

3625/1994-212

7902 5 – gymnázium

73 cudzie jazyky

3625/1994-212

(g) POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU
Stav k 15.9.2005
v tom
Pracovné zaradenie

kvalifikovaní nekvalikovaní

Zaradení
v 11. plat.
tr.

Učitelia

56

56

0

0

42

Spolu

56

56

0

0

42

Pracovné zaradenie

(h)

Počet

Bez
DPŠ

Počet

v tom
kvalifik. nekvalifik.

Administ. Prevádz. Ostatní

V škole

10

10

0

3

7

0

V školskej jedálni

4

4

0

1

3

0

Spolu

14

14

0

4

10

0

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
PK ANJ a FRJ
PhDr. Mária Kočišová - priebežné vzdelávanie - Maturita 2006
PhDr. Maroš Mitrík, PhDr. Slavomír Kmec - projekt Socrates
Mgr. Viera Drobňáková
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
PK BIO-GEG-CHE
Mgr. Adela Hrinková
- vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa
- priebežné vzdelávanie - Maturita 2006
RNDr. Mária Onderková
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
-funkčné vzdelávanie
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Mgr. Elena Kudríková
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
Mgr. Alica Fialkovičová
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
Mgr. Anna Šafranová
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
PK INF a PRO
Mgr. Ján Kuba - školenie v rámci projektu PCR
Mgr. Ondrej Kostelnik
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
PK FYZ
RNDr. Jozef Harakaľ
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
RNDr. Angela Harakaľová
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
Mgr. Anastázia Kaťuchová
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
PK MAT
p. Dančiová
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
- priebežné vzdelávanie Maturita 2006
PK NEJ
Mgr. Katarína Naňaková
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
PhDr. Zuzana Dragulová - priebežné vzdelávanie - Maturita 2006
PK SLJ
Mgr. Anna Horovčáková
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
PaedDr. Miroslava Urbaneková
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
PK SvP
Mgr. Mária Molnárová
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
- zapojenie do programu Moderní učitelia - Microsoft partneri vo vzdelávaní
PhDr. Drahomíra Nedzbalová
- vzdelávanie učiteľov v rámci projektu informatizácia regionálneho školstva
Mgr. Anna Kovaľová
- priebežné vzdelávanie - Maturita 2006
- priebežné vzdelávanie - Čo vieme o holokauste
PK TEV
Mgr. Helena Lengvarská
- využitie informačných a komunikačných technológií (IKT) v práci učiteľa
- priebežné vzdelávanie učiteľov TEV
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Mgr. Adela Ondejková - využitie informačných a komunikačných technológií (IKT) v práci
učiteľa
Mgr. Milan Fuňák - využitie informačných a komunikačných technológií (IKT) v práci učiteľa
Mgr. Ján Lengvarský - využitie informačných a komunikačných technológií (IKT) v práci učiteľa
PaedDr. Ján Guľvas
- využitie informačných a komunikačných technológií (IKT) v práci učiteľa
- priebežné vzdelávanie učiteľov TEV - MC
(i)

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY
KONKRETIZÁCIA MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT
1. Slávnostné zahájenie školského roka 2005/2006 (5.9.2005)
2. Pripomenutie Dňa holokaustu (9.9.2005)
3. Burza práce – MsDK (5.10.2005)
4. Členstvo v EÚ – beseda s Mgr. Antušovou – SFPA (5.10.2005)
5. Stretnutie s konzulkou Ukrajiny – Inou Ohnivec (3.11.2005)
6. Seminár na tému Ľ. Štúr – Hornozemplínska knižnica (9.11.2005)
7. Divadelné predstavenie – Cesta okolo sveta (16.11.2005)
8. Výchova k manželstvu a rodičovstvu – beseda s MUDr. Jakubčinom (28.11.2005)
9. Školské kolo olympiády z anglického jazyka (30.11. – 1.12.2005)
10. Školské kolo olympiády z FRJ (5.12.2005)
11. Školské kolo olympiády z matematiky (6.12.2005)
12. Poznávacia exkurzia – Planetárium pre žiakov 2. ročníka a sexty (14., 16.12.2005)
13. Školské kolo olympiády z NEJ (15.12.2005)
14. Vianočná akadémia (20.12.2005)
15. Uchaľak pre študentov 1. ročníka 4-RG (9.2.2006)
16. Okresné kolo SOČ (16.2.2006)
17. Stretnutie s eurokomisárom J. Figeľom (17.2.2006)
18. Projekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu (20.2.2006)
19. Projekt „Škola podporujúca zdravie“ (22.2.2006)
20. Obvodné kolo SOČ (16.3.2006)
21. Matematická súťaž – Klokan (17.3.2006)
22. Akcia Červeného kríža (23.3.2006)
23. Štúrov Zvolen (28.3.2006)
24. Hviezdoslavov Kubín (20.4.2006)
25. Exkurzia programátorského zamerania (27.4.2006)
26. Týždeň zdravej výživy (22.5. – 26.5.2006)
27. Akcie v Hornozemplínskej knižnici (23.5. – 26.5.2006)
28. Akcie v Hornozemplínskom osvetovom stredisku (23.5. – 26.5.2006)
29. Matematická súťaž Mladý génius (31.5.2006)
30. Prijatie najúspešnejších žiakov primátorom mesta Vranov n. T. (1.6.2006)
31. Prezentácia v rámci Projektu: Podnikanie v cestovnom ruchu (19.6. – 20.6.2006)
32. Výmenný pobyt – ODESA – pre št. RUJ v 1. ročníku (20.6. – 26.6.2006
33. Koncoročné exkurzie (22.-23.6.2006)
34. Slávnostné ukončenie školského roka 2005/2006 (30.6.2006)
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AKCIE
1. VVLK pre žiakov prvého ročníka 4-RG – Ždiar (20.3. – 24. 3.2006)
2. Kurz na ochranu človeka a prírody pre žiakov 3. ročníka 4-RG – blízke okolie – dochádzková
forma (3.4. – 5.4.2006)
3. Kurz na ochranu človeka a prírody pre žiakov septimy 8-RG – blízke okolie – dochádzková forma
(3.4. – 5.4.2006)
4. Výmenný pobyt – ODESA – pre št. RUJ v 1. ročníku (20.6. – 26.6.2006)
Bola podpísaná dohoda o organizovaní letných a zimných jazykových kurzov. Letný v Odese
a zimný vo Vranove n. T. V tomto školskom roku sme v dôsledku toho zaznamenali väčší záujem
zo strany žiakov o vyučovanie druhého cudzieho jazyka – jazyka ruského. Jazyk ruský sa bude
vyučovať v školskom roku 2006/2007 v 1.A, B a v tercii A.
PRÁCA S TALENTOVANÝMI ŽIAKMI
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Hviezdoslavov Kubín
S. Bodnárová – krajské kolo účasť /PaedDr. Urbaneková/
Štúrov Zvolen
I. Klimová – celoštátne kolo účasť /PaedDr. Urbaneková/
B. Mlejová – celoštátne kolo účasť /Mgr. Hrunová/
R. Koprivňáková – celoštátne kolo účasť /PhDr. Nedzbalová/
Rétorická súťaž: „Dubček očami mládeže“
I. Klimová – celoštátne kolo 1. miesto /PaedDr. Urbaneková/
SOČ
M. Čakurdová – krajské kolo 1. miesto /Mgr. Račková/
– celoštátne kolo účasť /Mgr. Račková/
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
R. Koprivňáková – celoštátne kolo hlavná cena /PhDr. Nedzbalová/
K. Haľková - celoštátne kolo čestné uznanie /PaedDr. Urbaneková/
„Som mladý a chcem byť úspešný“ – esej
- súťaž vyhlásená združením podnikateľov regiónu Vranov
V. Maheľová – 1. miesto /PaedDr. Urbaneková/
L. Hricová - 2. miesto /Mgr. Račková/
K. Haľková - 3. miesto /PaedDr. Urbaneková/
Za najvyšší počet zúčastnených žiakov 2. ročníka a sexty sme získali 3 počítače.
NEMECKÝ JAZYK
Olympiáda v NEJ
I. Marcinčinová – okresné kolo – 2. miesto /Mgr. Naňáková/
S. Murinová – okresné kolo – 1. miesto /Mgr. Račková B./
S. Murinová – krajské kolo – 5. miesto /Mgr. Račková B./
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ANGLICKÝ JAZYK
Olympiáda v ANJ
P. Macko – okresné kolo – 1. miesto /Mgr. Drobňáková/
– krajské kolo – 3. miesto /Mgr. Drobňáková/
V. Drozdová – krajské kolo – 6. miesto /PhDr. Mitrík/
INFORMATIKA
MO kategória P /p. Rjašková/
M. Gálik – krajské kolo – úspešný riešiteľ – 3. miesto
Účasť na KK – D. Dupaľ 11. miesto, O. Ličák 8. miesto,
– J. Murín 11. miesto, I. Lengvarský 14. miesto
ZENIT /Mgr. Kuba/
Účasť v KK – kat. A - M. Gálik 4. miesto
– kat. B - M. Pristaš 10. miesto, Ľ. Mika 11. miesto
COLOGOBEŽKA /p. Rjašková/
Účasť v celoštátnom kole – M. Marcinčin, L. Gradoš, M. Migaľ, C. Gavala, M. Štefanko
PALMA junior /p. Rjašková/
Programátorská súťaž cez internet – S. Kravec – 1. a 2. miesto vo finálovom kole
– L. Gradoš – 1. a 2. miesto
– M. Migaľ – 1. a 2. miesto
MATEMATIKA
Pytagoriáda
P – 5 Š. Kostelník 3. miesto /p. Dančiová/
P – 6 M . Barkociová 1. miesto /RNDr. Brunovská/
K. Koľbíková 3. miesto / RNDr. Brunovská/
M. Halasová 7. miesto/ RNDr. Brunovská/
Matematická olympiáda – okresné kolo
Z – 6 K. Koľbíková 1. miesto /RNDr. Brunovská/
Matematická olympiáda – krajské kolo
Kat. B – M. Mokcsayová 2. miesto /RNDr. Brunovský/
GEOGRAFIA
Priateľské kraje v zjednotenej Európe /Mgr. Hrinková/
Z. Sokolová - účasť v krajskom kole
Podnikanie v cestovnom ruchu /Mgr. Hrinková, Mgr. Kuba/
Team študentov kvarty a sexty - účasť v celoštátnej súťaži tímov „Vitajte v našom regióne“,
„Maskot regiónu“
BIOLÓGIA
Súťaž Ćerveného kríža /RNDr. Novikmecová/
Team študentov – dievčat – 2. miesto v okresnom kole
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NÁUKA O SPOLOČNOSTI
Olympiáda ľudských práv /Mgr. Molnárová/
A. Tkáčová – krajské kolo 4. miesto
A. Tkáčová – celoštátne kolo 2. miesto
VÝCHOVNÉ PREDMETY
Rozprávka 2006
D. Macková – P.A, V. Šimková– P.A, L. Hrežová – P.A, Z. Miklošová – S.A
M. Migaľ – S.A, D. Halandová – S.A, K. Koľbíková – S.A, M. Barkóciová – S.A
J. Terifajová – T.A, J. Kerestešová – T.A, R. Koprivňáková – T.A
TELESNÁ VÝCHOVA
Cezpoľný beh /PaedDr. Guľvas/
KK – chlapci – družstvá 2. miesto, R. Kozenko 1. miest, Horná
Šach /Mgr. Lengvarský/
Okresné kolo – chlapci 1. miesto
Halový futbal /Mgr. Fuňak/
Okresné kolo 1. miesto
Veľký futbal /Mgr. Fuňak/
Okresné kolo 3. miesto
Volejbal
Okresné kolo – chlapci 2. miesto /Mgr. Lengvarský/
Okresné kolo – dievčatá 1. miesto /Mgr. Lengvarská/
Regionálne kolo – dievčatá 3. miesto /Mgr. Lengvarská/
Mestská liga SŠ – chlapci 1. miesto /Mgr. Lengvarský/
Basketbal /PaedDr. Guľvas/
Okresné kolo – chlapci 4-RG 1. miesto
– chlapci 8-RG 2. miesto
Okresné kolo – dievčatá 4-RG 1. miesto
– dievčatá 8-RG 4. miesto
Regionálne kolo – dievčatá 3. miesto
- chlapci 3. miesto
Atletika
okresné kolo – chlapci 1. miesto /PaedDr. Guľvas/
okresné kolo – dievčatá 1. miesto /Mgr. Lengvarská/
Trojboj o pohár VÚC /PaedDr. Guľvas/
Okresné kolo – 1. a 2. miesto
Krajské kolo – 3. miesto
Hádzaná /PaedDr. Guľvas/
Okresné kolo – chlapci 2. miesto
Okresné kolo – dievčatá 2. miesto
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1. miesto

Plávanie /Mgr. Ondejková/
Okresné kolo – chlapci 1. miesto
Okresné kolo – dievčatá 1. miesto
Okresné kolo – dievčatá 2. miesto
Okresné kolo – dievčatá 3. miesto
Stolný tenis /Mgr. Lengvarský/
Okresné kolo – chlapci 2. miesto
Vybíjaná /Mgr. Lengvarská/
Okresné kolo – dievčatá 5. miesto

(j)

PROJEKTY

Projekt INFOVEK
1. Počítače, sieť a internet
· Premiestnenie tretej učebne informatiky z nevyhovujúceho priestoru do priestrannej učebne s
okennými vertikálnymi žalúziami
2. Prístup k počítačom a internetu
· Počas vyučovania: na vyučovanie informatiky a programovania
Niektoré hodiny anglického a nemeckého jazyka sa pravidelne vyučujú v učebniach informatiky a po
dohode vyučujúceho so správcom siete môžu okrem internetu používať aj rôzne výukové CD
· Po vyučovaní: Na krúžkovú činnosť, nepovinný predmet PCR.
Na požiadanie správcu siete každý žiak i učiteľ má možnosť vytvoriť si mailovú schránku na našom
serveri a k svojej pošte sa môže bez problémov dostať aj z našej webovej stránky po zadaní mena a hesla.
To isté platí aj pre vlastné webové stránky.
Učitelia : majú neustály prístup k Internetu jednak v zborovni a okrem informatiky aj každý
kabinet je vybavený novými počítačmi s pripojením na Internet.
3. Balíček s podporou
· Imagine: vyučujeme v príme až tercii, zapájame žiakov do súťaže COLOGOBEŽKA a PALMA
junior, kde sme získali 1. a 2. miesto.
· Zoner Calisto - ako vektorovú grafiku vyučujeme na seminári
· vyžívame antivírový program NOD32 a tiež Norton Ghost, ktorý nám uľahčuje správu žiackych
staníc
· CD – ROM sú v rukách jednotlivých PK.
· Knihy dodané infovekom: niektoré sa používajú často /Linux, knihy pre stredné školy / niektoré
podľa potreby /Word, Excel/
4. Edukačné projekty
· projekt SOCRATES.
Koordinátor: PhDr. Kmec, PhDr. Mitrik /učitelia anglického jazyka a dejepisu/
Názov projektu: Udržateľný vývoj v Európe so zameraním na ekológiu a ekonomiku
· Podnikanie v cestovnom ruchu
Koordinátor: Mgr. Ján Kuba učiteľ informatiky
Organizátor projektu: Junior Achievement
Názov projektu :Podnikanie v cestovnom ruchu
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·

Do projektu je zapojených 12 žiakov 1.ročníka.
Projekt Digitálni Štúrovci
Koordinátor: Mgr. Ondrej Kostelník učiteľ informatiky
Organizátor projektu: Telecom
Názov projektu :Digitálni Štúrovci
Cieľom projektu je šírenie osvety IKT vo Vranovskom okrese.

5. Školenia
· Účasť našich učiteľov na školeniach Infoveku v školiacich strediskách Infoveku
· Podnikanie v cestovnom ruchu /3 dni B. Bystrica – Selce /Mgr. Hrinková
· Školenie tr. učiteľov – tlač vysvedčení programom Agenda – školiteľ RNDr. Palík.
Projekt SOCRATES
V školskom roku 2005/2006 pokračoval na škole projekt SOCRATES, podprogram Comenius 1.1
– Partnerstvo škôl rozšírený o ďalšiu partnerskú školu Las Palomas zo španielskeho mesta Algeciras, čím
sa počet partnerských škôl projektu zväčšil na päť.
V tomto druhom roku trvania projektu bolo z Gymnázia vo Vranove nad Topľou zapojených 15
aktívnych študentov z osemročného (septima A, oktáva C) a štvorročného (3.A, 1.A, 4.C) gymnázia.
V novembri 2005 sa traja študenti a dvaja pedagógovia zúčastnili na projektovom stretnutí
v Turecku na partnerskej škole Cecelí Lisesí v Ankare. Na tomto stretnutí si študenti pripravili úlohy
navzájom a pracovali na nich počas celého školského roka. Okrem iných, jednou z úloh bolo postavenie
loďky na solárny pohon, čo bola úloha zadaná belgickou školou. Ďalšie úlohy sa týkali témy projektu
„Udržateľný vývoj v Európe“.
V poslednom aprílovom týždni roku 2006 sa uskutočnilo druhé projektové stretnutie v Španielsku,
na ktorom študenti prezentovali výsledky svojej práce a uskutočnila sa aj prehliadka solárnych lodí,
skonštruovaných jednotlivými školami. Výsledky a riešenia úloh sú publikované na webstránke projektu
www.sd-project.be, keďže koordinátorskou školou je belgická škola a spravuje aj webstránku projektu.
Výsledky bádania študentov našej školy boli spracované do powerpointovej prezentácie a v blízkej dobe
budú publikované aj na internetovej stránke našej školy.
V školskom roku 2006/2007 bude projekt pokračovať záverečným cyklom, v rámci ktorého sa
takisto uskutočnia dve projektové stretnutia. Prvé bude v novembri 2006 na našom gymnáziu a záverečná
konferencia za prítomnosti europoslancov sa uskutoční na koordinátorskej škole IKSO v belgickom meste
Denderleeuw v apríli 2007
Projekt Digitálni štúrovci
Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Ministerstva dopravy na rok 2006.
Škola získal na projekt 100 000,- Sk, ktoré sa majú využiť na zlepšenie vybavenia školy
výpočtovou technikou a šírenie počítačovej gramotnosti vo Vranovskom okrese. Prvá časť projektu –
kurzy výpopčtovej techniky pre verejnosť – uskutočnil sa prvý zo štyroch plánovaných v dňoch 13.6 –
15.6. 2006. Viedla ho pani rjašková. Ďalšie kurzy a konzultácie ako aj obstaranie troch počítačov sa
uskutočni v mesiacoch september – december 2006.
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Projekt Jazykové laboratóriá
Projekt bol vypísaný Ministerstvom školstva. Je spracovaný a odoslaný na KŠÚ, ktorý ho odobril
a zaslal na ministerstvo.
Je dotovaný sumou maximálne 350 000,- Sk, ktoré sa môžu použiť na obstaranie 8 počítačov
s príslušenstvom, programy pre výučbu cudzích jazykov – ANJ, NEJ a nákup odbornej literatúry.
Projekt Podnikanie v cestovnom ruchu
PvCR je celoročný vzdelávací program zameraný na tzv. "incomingový" cestovný ruch určený pre
vekovú skupinu 14 až 16-ročných žiakov. Orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu, motivuje
ich na zapájanie sa do diania vo svojom okolí, na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a
zákazníkov; učí ich hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.
Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu
zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska.
Informácie získavajú hlavne na internete, z webových stránok a priamou komunikáciou so študentmi
zapojenými do programu kdekoľvek na svete. Spoznávajú tak tradície a záujmy iných kultúr, čo
využívajú pri zostavení ponuky pre návštevníkov. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného
ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre
partnerskú školu.
Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001. Program využíva elearningové prvky. Môže realizovať formou záujmového krúžku, alebo ako voliteľný nepovinný predmet
minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Učebné texty, cvičebnica a metodická príručka v anglickom
a slovenskom jazyku sú sprístupnené na internetovej stránke programu, na ktorú majú školy prístup cez
prístupové heslá počas celého školského roka. Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť je
jeho odborným garantom.
Dôležitú úlohu v programe majú dobrovoľní konzultanti z podnikateľskej praxe, ktorí navštevujú
triedy a pracujú so žiakmi tak, že vnášajú do vyučovacieho procesu praktické pohľady a vlastné
skúsenosti z problematiky. V súčasnosti program realizuje 45 škôl na Slovensku.
Ciele programu
· Pochopiť základné princípy podnikania v oblasti cestovného ruchu, jeho problémy a úskalia.
· Predstaviť oblasť cestovného ruchu ako zdroj možných pracovných príležitostí.
· Posilniť u mladých ľudí aktívny postoj k vlastnej budúcnosti tým, že im ukáže možnosť

samozamestnania v oblasti cestovného ruchu.
· Podporiť poznanie podnikateľského prostredia z pohľadu poskytovateľa aj prijímateľa služieb.
· Rozvinúť záujem o poznanie regiónov Slovenska očami návštevníka, a tak posilniť pochopenie

významu vysokej kvality poskytovaných služieb.
· Poskytnúť príležitosti na prezentovanie regiónov Slovenska ako zaujímavých destinácií.
· Posilniť informovanosť o význame poisťovníctva vo vzťahu k cestovnému ruchu.
· Nadviazať komunikáciu a výmenu informácií so študentmi v niektorej z 15 krajín sveta.

Program využíva e-learningové prvky. Môže realizovať formou záujmového krúžku, alebo ako
voliteľný nepovinný predmet minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Učebné texty, cvičebnica a
metodická príručka v anglickom a slovenskom jazyku sú sprístupnené na internetovej stránke programu,
na ktorú majú školy prístup cez prístupové heslá počas celého školského roka. V školskom roku 2005 –
2006 na Gymnáziu Vranov n. T. boli do programu zapojené 2 skupiny.
Jedna pod vedením p. Jána Kubu v rámci nepovinného predmetu v počte 13 žiakov a druhá pod
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vedením Mgr. Adely Hrinkovej v rámci záujmového krúžku. Obidve skupiny sa zúčastnili aj
celoslovenského kola súťaže tímov „Vitajte v našom regióne“ a skupina p. Hrinkovej aj v kategórii
„Maskot regiónu“. V konkurencii 23 tímov z celého Slovenska sa nám tohto roku nepodarilo získať ani
v jednej kategórii medailové umiestnenie. Desiati žiaci z oboch tímov získali certifikát o absolvovaní
programu Podnikanie v cestovnom ruchu.
Vzhľadom na ekonomickú úroveň nášho regiónu, pracovné možnosti a prírodné danosti nášho
regiónu vidím predpoklady pre rozvoj podnikania v oblasti cestovného ruchu v našom regióne. Preto si
myslím, že by bolo vhodné pokračovať v práci v rámci tohoto programu.
Projekt Škola podporujúca zdravie
V školskom roku 2005/2006 pokračoval na škole projekt Zdravá škola. V tomto roku trvania
projektu sa uskutočnili tieto aktivity: Zbierka Vlk, besedy s RNDr. Kurucom (Úrad verejného
zdravotníctva) a p. Štovkovou (HZOS), psychológom Mgr. Pančinom. Ďalej sa uskutočnili besedy s p.
Mazúrovou (SČK), s RNDr. Dercovou (Hanušovské múzeum) o liečivých rastlinách a chránených
územiach Vranova nad Topľou, s MUDr. Jakubčinom (gynekológ) beseda o dospievaní, sexuálna
výchova, výchova k manželstvu a k rodičovstvu, 4x počas školského roka sa konali aktivity zdravej školy
v spolupráci s HZOS. SČK uskutočnil školenie zdravotníkov, vybraní študenti sa zúčastnili aj súťaže kde
sa umiestnili na 2. mieste v okresnom kole. V spolupráci s úradom verejného zdravotníctva sme pripravili
Medzinárodný deň bez tabaku (výmena jabĺk za cigarety). Veľmi zaujímavým bol aj týždeň zdravej
výživy: pondelok- pitný režim (ovocné čaje + vitamíny),utorok deň ovocia, streda- deň bez sladkostí,
štvrtok- deň zeleniny, piatok- deň mlieka (mliečne výrobky, jogurty).Celý rok v rámci vyučovania bola
propagácia zdravého životného štýlu a tiež pokračovanie programu Peer aktivistov. Počas celého
školského roka boli rehabilitačné cvičenia(príma, sekunda, tercia, kvarta) spolupráca s rehabilitačným
oddelením vranovskej nemocnice.

(k) VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
Komplexná inšpekčná činnosť bola vykonaná Štátnou školskou inšpekciou
v dňoch od 22.4. do 26.4.2002.
Školská inšpekcia hodnotí na:
veľmi dobrej úrovni:
· spoluprácu so zriaďovateľom a radou školy
· spracované dokumenty makroriadenia školy
· výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu
· personálne podmienky
dobrej úrovni:
· odborné a pedagogické riadenie
· systém vnútroškolskej kontroly
· plnenie vzdelávacích štandardov
· materiálno-technické podmienky
priemernej úrovni:
· priestorové podmienky.
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Školská inšpekcia odporúča:
1. Prehodnotiť priestorové využitie a psychohygienické podmienky školy.
2. Pri hospitáciach venovať pozornosť preverovaniu vedomostí a systematizácii poznatkov.
3. Zabezpečovať prípravu učiteľov pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnu
výchovu.
4. Systematicky dopĺňať audiovizuálnu techniku v učebniach.

(l)

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY

Na škole sa nachádza 34 miestností v 2 budovách – stará a nová budova. V starej budove je
umiestnených 16 tried a v novej budove 6 tried. Vyučuje sa aj v suterénnych priestoroch budov v štyroch
učebniach.
Na škole sa nachádzajú 3 učebne informatiky obsahujúce 37 počítačov (11, 14, 12).
Vo vyučovacom čase sú využívané najmä na vyučovanie informatiky, mimo vyučovania na voľný
prístup študentov školy k internetu a prípravu študentov na vyučovacie hodiny (referáty, projektové
úlohy...) Počítače boli zabezpečené z finančných prostriedkov Rady rodičov, vlastných prostriedkov školy
a v rámci projektu Infovek.
V kanceláriách školy sa nachádza 6 počítačov – všetky s pripojením na internet. Jedenásť
počítačov v kabinetoch – všetky s pripojením na internet.
Dokončila sa prestavba mužskej časti hygienických zariadení na druhom poschodí starej budovy,
mužskej a ženskej časti hygienických zariadení na prízemí novej budovy smerom k jedálni.
Chodby a ostatné priestranstvá školy sa esteticky upravujú.
V septembri 2005 sme uviedli do prevádzky školskú jedáleň s kapacitou 200 miest.

(m) FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ŠKOLY
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu:
Pridelené finančné prostriedky od VÚC za rok 2005
· Škola spolu: 24.123.000, - Sk
· bežné výdavky: 19.221.000, - Sk
· kapitálové výdavky: 4.902.000,- Sk
· Školská jedáleň: 854.000,- SK
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3. Prijaté prostriedky za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít:
Položka
Mzdy
Poistné
fondy
Prístroje
a zariadenia
Všeobecný
materiál
Učebné
pomôcky
Údržba
školy
Spolu

76.860, -

Rozpočet
krúžky
spolu
154.000, -

153.980, -

21.000, -

25.520, -

50.000, -

50.110, -

0, -

2.000, -

31.750, -

32.000, -

31.750, -

31.000, -

5.000, -

17.000, -

13.674, -

14.000, -

13.674, -

20.000, -

0, -

15.000, -

35.405, -

35.000, -

35.405, -

125.000, -

0, -

52.000, -

177.001, -

177.000, -

177.001, -

325.000, -

101.700, -

137.000, -

360.210, -

462.000, -

461.920, -

Rozpočet
I. polrok

Čerpanie
I. polrok

Rozpočet
II. polrok

Čerpanie
II. polrok

90.000, -

77.120, -

64.000, -

29.000, -

24.580, -

30.000, -

Čerpanie
spolu

4. Finančné prostriedky získané od rodičov žiakov prostredníctvom rodičovskej rady a z 2%
dane z príjmov fyzických osôb.
Dar na časopis školy
Cestovné žiakov
Čistiace a hygienické potreby
Výdavky spojené s maturitou
Návštevy a delegácie
Odborná literatúra
Knižné odmeny žiakom
Olympiády a súťaže
Opravy a údržby
Preprava
Projekt škola podporujúca zdravie
Školské podujatia
Sústredenia žiakov
Učebnice a texty
Výpočtová technika
Športová činnosť
Časopisy

10.700,2.562,21.596,26.300,8.400,2.112,3.754,5,500,12.480,26.471,4.534,22.850,2.588,19.485,125.020,11.036,29.988,-

5. Iné finančné prostriedky
Dotácia na projekt Socrates: 149.465,42 Sk.
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(n)

CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY

Ciele:
1. Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a sledovanie úspešnosti prijatia našich žiakov na
vysoké školy
2. Zintenzívnenie kontrolno-hospitačnej činnosti v rámci PK a zo strany vedenia školy
3. Kontrola dodržiavania vnútorného školského poriadku
4. Kontrola činnosti triedneho profesora s cieľom vytvoriť priestor pre lepšiu komunikáciu vo
vzťahu triedny učiteľ-žiak-rodič
5. Skvalitnenie práce predmetových komisií
6. Skvalitňovanie životného prostredia
7. Modernizácia počítačovej siete
8. Zapájanie PK do projektov v rámci Eurofondov
Splnenie cieľov daných v školskom roku 2005/2006:
· V práci s talentovanými žiakmi škola dosiahla významné úspechy v predmetových súťažiach
a olympiádach
· V každom ročníku 8-ročného gymnázia žiaci študujú podľa výberu v dvoch študijných odboroch
7902573 – cudzie jazyky a 7902538 – programovanie
· V rámci skvalitnenia prípravy žiakov 4. ročníka a oktávy na maturitné skúšky a prijímacie
pohovory na VŠ sme v spolupráci s PK upravili časovo-tematické plány a učili sme podľa
alternatívneho učebného plánu č. 813/1998-152 k učebnému plánu 3597/1990-20
· V gymnáziu s 8-ročným štúdiom od 1.9.1997 začínajúc 1. ročníkom štúdia sme pokračovali len
podľa učebného plánu č. 3625/1994-212
Splnenie úloh z POP v školskom roku 2005/2006:
· V tomto školskom roku sme naďalej venovali zvýšenú pozornosť vyučovaniu predmetu slovenský
jazyk a výchove k slovenskému národnému povedomiu a štátnosti
· Náležitú pozornosť sme venovali príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti,
ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa
· Pripravili sme pre žiakov veľmi kvalitné stretnutia s odborníkmi na otázky členstva Slovenskej
republiky v európskom zoskupení EÚ
· Pokračovali sme v realizácii Koncepcie Environmentálnej výchovy na školách schválenej MŠ SR
č. 4251/97-152
· Systematicky sme postupovali v plnení úloh Národného programu boja proti drogám, kde sme
využili aj činnosť externých lektorov
· Významnou mierou sme prispeli k plneniu odporúčaní národnej konferencie Škôl podporujúcich
zdravie
· V tematických plánoch všetkých vyučovacích predmetov sú zapracované úlohy súvisiace
s výchovou v duchu humanizmu a predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd v roku 1990
a Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
· Výchovné princípy etickej výchovy sme previazali s osnovami náuky o spoločnosti tak, aby viac
odrážali konkrétne situácie spoločenského života
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(o) OBLASTI, V KTORÝCH DOSAHUJE ŠKOLA DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI,
V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY
SWOT analýza školy
Silné stránky školy:
· Kurikulum (AUP) a kultúra školy
· Úplná kvalifikovanosť učiteľov
· Odmeňovanie zamestnancov
· Integrácia IKT, PC gramotnosť učiteľov a žiakov
· Práca na projektoch
· Spolupráca s PSK, RŠ, RR, ZR, verejnosťou
· Dlhodobo pretrvávajúci záujem o štúdium na škole, vysoké percento úspešnosti prijatia na
štúdium na VŠ, úspešnosť žiakov na MS
· Škola rodinného typu (študujú deti bývalých absolventov)
· Škola s vlastnou jedálňou
· Realizovaný projekt Škola podporujúca zdravie
· Úspechy žiakov v reprezentácii školy
· Dostupnosť školy, poloha budovy školy v centre mesta
· Rozsah a kvalita záujmovej činnosti žiakov
· Jazykové znalosti žiakov
· Exkurzie a pobyty žiakov v zahraničí
· Stabilizovaný káder učiteľov
· Funkčná žiacka školská rada
· Dobrá povesť školy
· Jediné gymnázium so 4-ročným študijným odborom
· Využívanie internetu pre žiakov a verejnosť mimo vyučovania
· Galéria významných absolventov školy
Slabé stránky školy:
· Stará budova
· Dochádzka žiakov
· Nedostatočné, zastaralé technické vybavenie školy
· Prestárly učiteľský zbor
Príležitosti:
· Zlepšenie spolupráce s podnikateľmi
· Vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu
· Zapojenie do projektov v oblasti prírodovedných predmetov a športu
Hrozby:
Havarijný stav budovy
Zhoršenie sociálneho zázemia žiakov
Zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy
Negatívny vplyv médií na výchovu detí
Zvyšovanie administrácie v škole
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Nedostatočná príprava učiteľov na vysokých školách
Slabá motivácia žiakov k štúdiu
Nízka hodnota normatívu na žiaka gymnázia

(p) ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
Stav absolventov z roku 2005
Prijatí žiaci na VŠ: 198
Pomaturitné štúdium: 1
Zamestnaní v zahraničí: 7
Zamestnaní v SR:
1
Nezamestnaní:
10
Nezistení:
3

95,65 %
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(a) PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE
1. Fyzické:
· stravovanie v školskej jedálni
· upratovanie a čistota školy
· hygienické zariadenia školy
2. Mentálne (duševné) zdravie:
· Študentom sme zabezpečili pitný režim prostredníctvom bufetu – predaj minerálnych vôd
a nealkoholických nápojov a zriadením automatu na výdaj nealkoholických nápojov

(b) VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY
Zoznam krúžkov v školskom roku 2005/2006
1. Príprava na mat. sk. zo slov. jazyka - Mgr. E.Hrunová - krúžok bol zameraný na dôsledjšiu
prípravu žiakov na MS
2. Fyzika v pokusoch - Mgr. A.Kaťuchová - krúžok bol zameraný na dôsledjšiu prípravu žiakov na
MS
3. Krúžok pís. v angl.jazyku - PhDr.E.Krišandová- krúžok bol zameraný na dôsledjšiu prípravu
žiakov na MS
4. Konverzácia v anglickom jazyku - Mgr.B.Gogová - krúžok bol zameraný na dôsledjšiu prípravu
žiakov na MS
5. Konverzácia vo franc. jazyku - Mgr.A.Horovčáková - krúžok bol zameraný na upevnenie a
rozšírenie vedomostí z Frj
6. Príprava na mat. skúšky z biológie - Mgr.A.Šafranová - krúžok bol zameraný na dôsledjšiu
prípravu žiakov na MS a prípravu žiakov na prij. skúšky na VŠ
7. Príprava na mat. sk. zo slov.jazyka - Mgr.J.Račková - krúžok bol zameraný na dôsledjšiu
prípravu žiakov na MS
8. Fyzikálny krúžok 4.roč. - RNDr.J.Harakaľ - krúžok bol zameraný na dôsledjšiu prípravu žiakov
na MS
9. Fyzikálny krúžok - oktáva RNDr.A.Harakaľová krúžok bol zameraný na dôsledjšiu prípravu
žiakov na MS
10. Volejbal - dievčatá - Mgr.A.Ondejková príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a
krajských súťažiach
11. Aplikácie internetu - Mgr.O.Kostelník - krúžok bol zameraný na využitie PC pri príprave žiaka
na vyučovanie, získavanie aktuálnych informácií z internetu
12. Halový futbal - Mgr.M.Fuňák príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a krajských
súťažiach
13. Volejbal – chlapci - Mgr.J.Lengvarský príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a krajských
súťažiach
14. Volejbal – dievčatá - Mgr.H.Lengvarská príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a
krajských súťažiach
15. Volejbal – chlapci - Mgr.L.Klepák príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a krajských
súťažiach
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16. Volejbal - chlapci 2.sk.- Mgr.L.Klepák príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a
krajských súťažiach
17. Veľký futbal - Mgr.M.Fuňák - príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a krajských
súťažiach
18. Basketbal - chlapci 4.r.g - PaedDr.J.Guľvas príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a
krajských súťažiach
19. Basketbal - dievčatá 4.r.g.- PaedDr.J.Guľvas príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a
krajských súťažiach
20. Basketbal - chlapci 8.r.g - PaedDr.J.Guľvas príprava žiakov na reprezentáciu v okresných a
krajských súťažiach
21. Príprava na MS z chémie - Mgr.A.Fialkovičová krúžok bol zameraný na dôslednejšiu prípravu
žiakov na MS
22. Školská futbalová liga - Mgr.M.Fuňák - krúžok bol zameraný na prípravu žiakov na
medzitriedne súťaže vo futbale
23. Internet - Mgr.A.Rjašková - získavanie aktuálnych informácií z internetu
24. Školský časopis Gymsurfer - PaedDr.M.Urbaneková - bol zameraný na prípravu a estetickú
úpravu školského časopisu
25. Podnikanie v cest. ruchu - Mgr.A.Hrinková - zameraný na získavanie informácií z oblasti
podnikanias v cestovnom ruchu
26. SOCRATES - PhDr.M.Mitrík , PhDr.S.Kmec - na prípravu žiakov na komunikáciu zo
študentmi z partnerských škôl v anglickom jazyku
27. Spoločenskovedný - Mgr.M.Molnárová - krúžok bol zameraný na dôslednejšiu prípravu žiakov
na MS
28. Počítač ako multimediálny nástroj - Mgr.J.Kuba - zamearný na prácu žiakov na počítači
29. Počítač ako mult. med. nástroj - Mgr.J.Kuba krúžok bol zameraný na dôslednejšiu prípravu
žiakov na MS
30. Príprava na mat. skúšky - Mgr.E.Kudríková krúžok bol zameraný na dôslednejšiu prípravu
žiakov na MS
31. Dynamická angličtina - Mgr.S.Bilíková krúžok bol zameraný na dôslednejšiu prípravu žiakov
na MS

(c) SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
·
·
·
·

Európsky deň rodičov a škôl
Stužkové slávnosti
Vianočná akadémia
Športový deň
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Správa prerokovaná v pedagogickej rade: 26.9.2006
Správa prerokovaná v rade školy: 26.9.2006

22

