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PhDr. Eva Chylová, riaditeľka školy
Mgr. Jana Hameršmídová, zástupkyňa riaditeľky školy
RNDr. Beáta Janoušková, zástupkyňa riaditeľky školy
Ing. Jozef Výboh, zástupca riaditeľky školy
RNDr. Soňa Lazáriková, výchovná poradkyňa

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Strategický plán školy na roky 2000 – 2010.
4. Plán práce školy na školský rok 2007/2008.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
7. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2007/2008.
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene za školský rok 2007/2008.

a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy:
Gymnázium Ľudovíta Štúra
2. Adresa školy:
Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
3. telefónne číslo:
045/5333920
faxové číslo: 045/5333302
4. Internetová adresa: www.gymzv.sk
e-mailová adresa: chylova@gymzv.sk
5. Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 B. Bystrica
Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mgr. Pavol Kiapeš
PhDr. Eva Chylová
Mgr. Pavol Kiapeš
RNDr. Jana Vašková
Mgr. Jana Hameršmídová
Mgr. Dušan Božik

Funkcie
poverený riaditeľ školy od 15.7.2007
do31.12.2007
riaditeľka školy od 1.1.2008
zástupca riaditeľa školy od 1.1.2008
zástupca riaditeľa školy od 1.9.2007 do
31.12.2007
zástupca riaditeľa školy
zástupca riaditeľa školy

Poradné orgány školy:
Rada školy pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene:
V školskom roku 2006/2007 došlo v zložení členov Rady školy pri Gymnáziu Ľ. Štúra
k niekoľkým zmenám. Keďže štúdium ukončili traja študenti, ktorých rodičia boli členmi Rady
školy, dňa 2. 10. 2007 počas triednych schôdzí RZ sa uskutočnili doplňujúce voľby do Rady
školy, v ktorých boli za nových zástupcov rodičov zvolení Ing. Jankovičová, Ing. Mašlonka a
Ing. Markovičová.
Na zasadnutí Rady školy dňa 9. 10. 2007 prebehla podľa platného štatútu voľba nového predsedu
Rady školy. Na funkciu predsedu Rady školy bol z prítomných desiatich členov zvolený
deviatimi hlasmi Ing. Andrej Mašlonka. Rada školy ho poverila vypracovaním plánu práce a
prípravou výberového konania na funkciu riaditeľa školy.
Dňa 15. 11. 2007 prebehlo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, do ktorého
zaregistrovala Rada školy dve platné prihlášky. Na post riaditeľa školy sa uchádzali PhDr. Eva
Chylová a RNDr. Miron Madej.
Na základe tajného hlasovania odporučila Rada školy na post riaditeľa PhDr. Evu Chylovú.
Predseda BBSK menoval PhDr. Evu Chylovú do funkcie riaditeľky od 1. 1. 2008.
Na zasadnutí Rady školy dňa 28. 2. 2008 bol navrhnutý postup pre prijímacie konanie bez
pohovorov, členovia Rady školy boli oboznámení so stavom príprav na maturitné skúšky
a p. riaditeľka predniesla inovovaný koncept projektu rekonštrukcie školy v hodnote 53 mil. Sk.
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Oboznámila tiež prítomných s potrebou riešenia ďalších problematických oblastí (kúrenie,
opakované havárie na vodovodnom potrubí).
Členovia Rady školy GĽŠ vo Zvolene od 2. októbra 2007:
P.č. Priezvisko a meno

Zastupuje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
zákonný zástupca žiakov
zákonný zástupca žiakov
zákonný zástupca žiakov
pedagogickí zamestnanci
pedagogickí zamestnanci
nepedagogickí zamestnanci
Technická univerzita Zvolen
Mesto Zvolen
Žiacka rada

Mgr. Družbacký Juraj
Mgr. Peter Cszusz
Ing. Jankovičová
Ing. Markovičová Katarína
Ing. Mašlonka Andrej
RNDr. Kvasnica Ľubomír
Hustayová Mária
Šušlíková Katarína
Doc.Ing.Kodrík Milan, CSc.
Ing. Igor Šufliarsky
Chandogová Ivana

Funkcia
v
RŠ
člen
Člen
Člen
Člen
predseda RŠ
Zapisovateľ
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Vzhľadom k tomu, že v apríli 2008 končilo štvorročné volebné obdobie Rady školy, bolo
potrebné zorganizovať voľby nových zástupcov rodičov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov a študentov.
Voľby zástupcov pedagogických pracovníkov do Rady školy prebehli 18. 3. 2008. Zvolené boli
RNDr. Beáta Janoušková a RNDr. Anna Hobzová
Voľby zástupcov nepedagogických pracovníkov do Rady školy prebehli 19. 3. 2008. Zvolená
bola Katarína Šušlíková.
Voľby zástupcu študentov prebehli počas zasadnutia študentského parlamentu 31. 3. 2008. Po
sčítaní hlasovacích lístkov sa členom Rady školy stala Ľubomíra Honíšková z 2.C.
Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnili dňa 1. apríla 2008. Na základe sčítania počtu hlasov boli
do Rady školy zvolení Ing. Katarína Markovičová, Ing. Andrej Mašlonka, Ing. Peter Zima.
Dňa 6. apríla 2008 prebehla ustanovujúca schôdza novozvolených členov Rady školy. Na
základe výsledkov tajného hlasovania sa s nadpolovičnou väčšinou hlasov stal predsedom Rady
školy Ing. Andrej Mašlonka.
Predseda BBSK nominoval za zriaďovateľa do Rady školy poslancov Ing. Jozefa Krnáča a Mgr.
Juraja Družbackého a kandidáta za Technickú univerzitu vo Zvolene Doc. Ing. Milana Kodríka,
CSc. Za Mesto Zvolen bol nominovaný Ing. Igor Šufliarsky.
Členovia Rady školy: Rada školy pri GĽŠ vo Zvolene od 6. apríla 2008
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priezvisko a meno
Ing. Krnáč Jozef
Mgr. Družbacký Juraj
Ing. Igor Šufliarsky
Ing. Zima Peter
Ing. Mašlonka Andrej
Ing. Markovičová Katarína
Doc. Ing. Kodrík Milan CSc.

Zastupuje
Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Mesto Zvolen
zákonný zástupca žiakov
zákonný zástupca žiakov
zákonný zástupca žiakov
TU Zvolen

Funkcia v RŠ
člen
člen
Člen
Člen
predseda RŠ
Člen
Člen
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8.
9.
10.
11.

RNDr. Hobzová Anna
RNDr. Janoušková Beata
Katarína Šušlíková
Honíšková Lubomíra

pedagogickí zamestnanci školy
pedagogickí zamestnanci školy
nepedagogickí zamestnanci školy
Žiacka rada

Zapisovateľ
Člen
Člen
Člen

Predmetové komisie (PK)
V šk. roku 2007/2008 pracovalo na škole deväť predmetových komisií, ktoré sa stretli 4 x na
svojich pravidelných zasadnutiach a ďalej intenzívne pracovali na mimoriadnych zasadnutiach
v súvislosti s prípravou nového školského vzdelávacieho programu. Predsedovia predmetových
komisií pri príprave koncepcie nového školského vzdelávacieho programu spolupracovali
s vedením školy aj nad rámec týchto stretnutí. Výsledkom ich spoločnej práce je vytvorenie
nového školského vzdelávacieho programu s troma zameraniami v duchu školskej reformy
a príprava učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre 1. ročník platných
od 1. 9. 2008.

Zloženie predmetových komisií :
Názov predmetovej komisie:
PK slovenského jazyka a literatúry a estetickej výchovy
PK anglického jazyka
PK nemeckého a francúzskeho jazyka
PK dejepisu, náuky o spoločnosti, etickej a náboženskej výchovy
PK matematiky
PK informatiky
PK biológie a chémie
PK fyziky
PK geografie a telesnej výchovy

Počet členov:
7
9
8
9
8
3
8
3
8

Okrem uvedených predmetových komisií na škole pracuje Komisia na ochranu človeka,
zdravia a prírody. Jej päť členov sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia,
poskytovaním prvej pomoci, výchovným poradenstvom, výchovou k manželstvu a rodičovstvu
a prevenciou drogových závislostí. Komisia pracuje počas celého školského roku podľa plánu
a jej členovia sa stretávajú na zasadnutiach pravidelne podľa potreby.
Pedagogická rada:
V šk. roku 2007/2008 prerokovala plán práce, zhodnotila jeho plnenie, výsledky výchovnej
a vzdelávacej činnosti, rokovala o výchovných opatreniach a o odporúčaní žiakov na ďalšie
štúdium. Vzhľadom na možnosti zapojenia školy do eurofondov prerokovala možnosti a zámery
školy a vyjadrila sa k spôsobu zapojenia pedagógov do tohto procesu. Na marcovom zasadnutí sa
konali voľby pedagogických zamestnancov do Rady školy.
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Prijímacia komisia:
v šk. roku 2007/2008 sa prijímacie skúšky neorganizovali, žiaci boli prijímaní na základe
bodového ohodnotenia za výsledky na ZŠ, za monitor a za umiestnenia vo vyšších kolách súťaží
a olympiád. Podmienky prijímacieho konania boli zverejnené na web stránke školy.
Rada rodičovských združení:
tvorí ju päť zvolených zástupcov radičov, zvoláva sa najmenej štyrikrát za školský rok, pomáha
vedeniu školu pri iniciovaní zlepšovania výchovnovzdelávacieho programu školy, pri zlepšovaní
materiálneho vybavenia školy a pri financovaní výchovných a vzdelávacích aktivít žiakov.
Žiacka rada:
tvoria ju zvolení zástupcovia študentov. S novou riaditeľkou školy rokovala o problémoch
študentov, o možnostiach vytvorenia nových aktivít a tradičných podujatí na škole. Na základe
iniciatívy študentov vznikla na škole nová tradícia organizovania – GYMNAZIÁDY – ako
športovo, umelecko, relaxačného podujatia na konci školského roku.
b) Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2007/2008
Gymnázium – 4-ročné
Stav k 15. 9. 2007
Z toho
Ročník Počet
Počet
Integrotried
žiakov
vaných
5
180
0
1.
6
209
1
2.
6
174
2
3
6
205
0
4.
23
768
3
Spolu

Stav k 31. 8. 2008
Z toho
Počet
Počet
Integrotried
žiakov
vaných
5
180
1
6
209
1
6
174
2
6
205
0
23
768
4

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Do ročníka

1.ročníka
7902500 gym.
1.ročníka
7902505 inf.

Počet
Počet
Počet
prihlásených žiakov, ktorí prijatých
žiakov
konali
žiakov
prijímaciu
skúšku

Z toho bez
prijímacej
skúšky

245

0

150

150

39

0

30

30

Žiaci boli prijatí v súlade s plánom výkonov.
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Priemerný prospech jednotlivých tried koncoročnej klasifikácie – PRÍLOHA č.1
Výsledky externých meraní – maturitné skúšky

Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili
posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opakovať celú MS (reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ

Trieda
4.C
4.D
33
32

4.A
35

4.B
36

4.E
35

4.F
30

-

-

1

-

-

-

35
35

36
36

32
32

32
32

35
35

30
30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,55

1,74

1,55

2,09

1,82

1,53

Externá časť MS

Predmet

slovenský jazyk a
literatúra
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
matematika

Ø
žiakov
Počet žiakov z toho
v SR v
prihlásených písalo
%
EČMS
na MS
úroveň
A
71,30
201
200
183
10
19
86

182
10
19
85

70,50
72,90
73,10
60,20

Ø
žiakov
školy v
%
úroveň
A

Ø
žiakov
v SR v
%
úroveň
B

Ø
žiakov
školy v
%
úroveň
B

76,55

60,30

74,28

75,29
68,75
80,18
58,92

61,90
53,30
52,90
54,50

74,46
69,18
63,81
59,26

Výsledky MS 2008 na Gymnáziu Ľ. Štúra boli veľmi dobré vzhľadom k tomu, že skúšku
neopakoval ani jeden žiak a v EČ MS dosiahli študenti v úrovni B vo všetkých
ukazovateľoch výrazne lepšie výsledky ako bola celoštátna úroveň
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Úspešnosť prijatia žiakov 4. ročníka na ďalšie štúdium

Študijný odbor:

Počet
tried

Počet
absolventov

Počet
prijatých na
VŠ

Úspešnosť
prijatia v %

7902500 gymnázium

5

163

144

88,3

7902505 gymnázium
– informatika

1

35

33

94,3

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2007/2008
Trieda
1.A
2.A
3.A
4.A
1.B - E
2.B - F
3.B - F
4.B - F

Študijný odbor, zameranie

7902 5 05 – gymnázium –
informatika

7902 5 00 – gymnázium

Uplatňovaný učebný odbor
Učebný plán gymnázia, študijné
zameranie 7902505 – informatika,
schválený MŠ SR 13.1.2000 pod číslom
2311/99 – 4 s platnosťou od 1.2.2000
začínajúc 1. ročníkom štúdia
Alternatívny učebný plán gymnázia
k učebnému plánu č. 3597/1990 – 20
platný od 1.9.1998 začínajúc 1.
ročníkom

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

Gymnázium
zamestnanci gymnázia
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky

Počet
73
57
57
0
0
16
7
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Spolu počet
zamestnancov
Z celkového počtu
zamestnancov školy
počet PZ

73
57

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich Počet hodín
daný predmet
týždenne
0
0
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných
Cyklické MPC
cyklické PC
Vzdelávanie ŠPU a
MPC k MS
legislatíva
aprob. predmet
vzdelávanie k IČMS
kurz, stáž

10
12

44
40
7
3

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
8
0
2
10
0
0

44
40
7
0
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i)

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Údaje o aktivitách organizovaných školou

Kurzy
plavecký kurz v Grécku na Thassose
lyžiarsky a snowboardový kurz Donovaly
Kurz ochrany človeka a prírody Poľana
športové aktivity
stolnotenisový turnaj
turnaj v basketbale
okresné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov

3.9. – 14.9.2007, 58 študentov
26.1.-31.1.2008, 43 študentov 2. roč.
2.3. – 7.3. 2008, 39 študentov 2. roč.
Študenti 3. ročníka
20.12.2007, 16 študentov
13.12.2007, družstvo chlapcov
27.2. – 28.2.2008, dievčatá aj chlapci 1.
miesto
20.6.2008, celá škola

Gymnaziáda 2008
Vedomostné súťaže, olympiády
Školské kolá olympiád (MAT, FYZ, FRJ, podľa plánovaných termínov
ANJ, NEJ, OĽP), SOČ
súťaž v písaní anglických esejí
5.12.2007 , 15 študentov, 6 postúpilo na
celoslovenské kolo
Olympiáda ľudských práv
13.12.2007, 11 študentov
Súťaž družstiev prvej pomoci (DPP) okresné 15.5.2008, 3 družstvá po 6 študentov
kolo
Besedy
diskusné stretnutie s názvom Šťastie po 29.10.2007, 10 študentov
záruke ( zdravý životný štýl)
beseda s ombudsmanom
3.12.2007 , 41 študentov 4. ročníka
beseda
s
ekonomickým
atašé
z 5.2.2008, 32 študentov
Veľvyslanectva USA
Deň zeme – beseda s delegátom 22.4.2008, 33 študentov
veľvyslanectva USA v SR
beseda na tému „Fajčenie a jeho škodlivé 16.5.2008, žiaci 1. ročníka
účinky
beseda o EÚ a euro – jej vzniku a vývoji
19.6.2008, žiaci 2. ročníka
Exkurzie
Návšteva NR SR v Bratislave
16.10.2007, 44 študentov
Krakov, Osvienčim
18.10. – 19.10.2007, 45 študentov
Exkurzia s environmentálnym zameraním
26.10.2007, 41 študentov
Veľtrh VŠ v Brne (profesijná orientácia)
30.10.2007, 42 štud.
Viedne (DEJ, NEJ)
6.12.2007, 42 študentov
Profesijná exkurzia k voľbe povolania do 11.3.2008
WAY INDUSRTRY a.s. Krupina
Profesijná exkurzia k voľbe povolania do 12.3.2008
BETAMONT s.r.o.
exkurzia v Mochovciach
1.4.2008, 44 študentov
účasť na súdnom pojednávaní (NAS)
16.1.2008, 28 štud.
poznávacie zájazdy do Talianska (DEJ,GEG) 15.4. – 20.4. 2008, 43 študentov
Paríža (FRJ)
21.4. – 26.4. 2008, 44 študentov
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Brno – Masarykova univerzita
Profesijná exkurzia k voľbe povolania na
letisko Sliač,
Budapešti (BIO)
Tutanchamon exkurzia vo Viedni
Kultúrne aktivity
Vydávanie školského časopisu
(elektronická podoba na www.gymzv.sk)
fotosúťaž študentov „The picture challenge“
Štúrove dni
účasť na predstaveniach v DJGT Zvolen
Ostatné
Školský projekt Zelená rota (separovaný zber
a triedenie odpadu)
KABU
Deň otvorených dverí
predvianočné popoludnie
predvianočné popoludnie v anglickom jazyku

30.4.2008 44 študentov
5.5.2008
7.5.2008 , 43 študentov
23.6.2008, 46 študentov
názov časopisu: Ústav Ľudovíta Štúra
Celý rok, zapojili sa učitelia aj žiaci
22.10 - 26.10.2007, celá škola
17.3.2008, 65 študentov
celý rok, študenti aj učitelia

5.10.2007, pre študentov 1. ročníka
20.11.2007, pre záujemcov o štúdium
18.12.2007, celá škola
19.12.2007, pripravili zahranič. štud. Pre
svojich slovenských rovesníkov
Deň učiteľov s programom
28.3.2008
Slávnostné odovzdanie basketbalových košov 15.5.2008 , 20 študentov
s miniturnajom
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Okresných, krajských a celoslovenských Podľa harmonogramu
kolách predmetových olympiád
Rotary club
3 zahraniční študenti na GĽŠ v 2007/2008
finančná zbierka Delfín
10.10. – 12.10.2007, 32 študentov
Plavecká štafeta, okres. Kolo
11.10.2007, 45 štud.,
Šach, krajské kolo
14.11.2007 , 3 študenti,
ZENIT, krajské kolo
5.12.2007, 5 štud.,
V. študentská vedecká konferencia v Krupine 6.12.2007, 2 študenti s odborným referátom z
oblasti INF.
Účasť na prednáške Trojstenu (MAT)
14.12.2007, 12 študentov
Stolný tenis
Okres.kolo - 18.12.2007,
SOČ, Krajské kolo
INF – 1. miesto ,
EUCYS
2 študenti postúpili do národného finále
z oblasti INF
Aerobic, krajské kolo
15.11.2007, 2 študentky,
Európska humanitárna olympiáda (ECHO)
13.2.2008, - štud. 4. ročníka
Účasť vyučujúceho na konferencií o inovácií 15 – 17.4.2008 - 1 vyučujúci , 1 žiak
vyučovacieho procesu v Taliansku (Duino)
Poézia a próza regionálne kolo
16.4.2008, 2 študentky
Štúrovo pero
18.4. – 19.4.2008 , 8 študentov
Úsmev ako dar
15.5.2008, 12 študentov
ENVIROFILM
13.5. -16.5.2008, žiaci 2. a 3. ročníka
Súťaž družstiev prvej pomoci (DPP) krajské 6.6.2008, 3 družstvá po 6 študentov
kolo
Memoriál MUDr. V. Harineka
13.6. – 15.6.2008, jedno družstvo
i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Umiestnenie dosiahnuté výsledky
regionál krajské celosloven
ne kolo
kolo
ské kolo
Kováčova
Bystrica
3.miesto
2008 – vlast. tvorba
- umelecký prednes
3.miesto
prózy
Rétorika
2.miesto
Umelecký prednes
1.miesto
ANJ-olympiáda
2.miesto
FRJ-olympiáda
- kategória A
1.miesto
- kategória B
1.miesto
- kategória C
2.miesto
Mladé obzory 2008
1.miesto
Názov súťaže,
olympiády

Umiestnenie v medzinárodných
súťažiach
názov súťaže

umiestnenie
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MO-kateg. A
MO-kateg. B
MATBOJ
Fyzika-olympiáda
- kategória A
- kategória B
- kategória C
ZENIT
EUCYS
Šach
GEO-olympiáda
- kategória A
SOČ
- dejepis
- informatika
Stolný tenis

4.-5.mie
1.miesto
3.-4.mie
5.-6.miesto
4.miesto
1.miesto
1.miesto
1.,2.mie

6.miesto
Účasť

5.miesto
2.a
3.miesto

3.miesto
1.miesto 6.miesto
4.miesto
1.miesto
chlapci
2.miesto
Dievčatá

Plavecká
štafeta, 2.miesto
okres. kolo
Volejbal dievčatá
2.miesto
Aerobik
5.miesto
Atletika
- beh na 100 m
2.miesto
- beh na 400 m
2.miesto
- hod oštepom
1.a 2. m.
3.miesto
- skok do výšky
4.miesto
- skok do diaľky
Memoriál MUDr. V.
Harineka
Družstvo
1.pomoci
3.miesto
DPP
Štúrovo pero 2007

postup

5.miesto

8.miesto

Cena
Matice
slovenskej
Vodohospodárske
Finále
projekty SJWP
národného
kola
Prijatie študenta Martina Krokoša prezidentom SR 18.4.2008 za výsledky dosiahnuté
v geografickej olympiáde (3 miesto celoslovenské kolo 2006/2007)
Sociálne štipendiá vlády na pobyt v zahraničí získali traja študenti školy. (ANJ, NEJ, FRJ)
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Výška Počet
rozpočtu zapojených
učiteľov žiakov

Názov projektu

Miesto
realizácie

Realizácia
od – do

Zber
triedeného
odpadu
Výuka MS IT
Academy
Brána vedy
otvorená

GĽŠ
Zvolen
GĽŠ
Zvolen
GĽŠ
Zvolen
UMB B.B.
GĽŠ
Zvolen
GĽŠ
Zvolen

1.9.2007
– 30.6.2008
1.9.2007
17.500.– 30.6.2008 Sk

Infovek
Provek

1.9.2007
140.000.– 30.6.2008
13.9.2007 –
30.6.2008
1.9.200730.6.2008

0

Prínos pre
školu

1

768

4706,- Sk

3

180

získanie
licencií

12

450

131.200,Sk

10

300

179.452,Sk

6

300

4.000,-Sk

Projekty podané školou v 2. polroku šk. roku 2007/2008:
P.č Názov projektu
1. Obnova a stavebné úpravy
objektov Gymnázia Ľ. Štúra
Zvolen

Celkový objem
53 748 600,Sk

Úspešnosť
Schválený
august 2008

2.

289 500,-Sk

Neschválený

52 000,-Sk

Neschválený

149 940,-Sk

Neschválený

3.
4.

Predložený:
ROP-1.1-2008/01
Prioritná
os
1Infraštruktúra
vzdelávania
Modernizácia jazykovej učebne MŠ SR- Jazykové
laboratória pre ZŠ a SŠ
Vieme zachrániť ľudský život? MŠ SR – Adam 2 –
2008/4/D
Úprava športových objektov MŠ SR – Otvorená
GĽŠ
škola – oblasť športu
2008

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
Komplexná inšpekcia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa po roku 2000 neuskutočnila.
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l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy :
Typ učebne
Kmeňové triedy
Odborná učebňa fyziky
Odborná učebňa biológie
Odborná učebňa chémie
Odborná učebňa matematiky
Odborná učebňa inform. a výpočt.techn.
Odborná učebňa ANJ SAC
Odborná učebňa NEJ
Odborná učebňa FRJ
Učebne na delenie
Telocvičňa
Posilňovňa
Otvorený športový areál s ihriskami
Školská klubovňa

Počet
23
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Vybavenie výpočtovou a digitálnou technikou :
1 ks server OS Linux – Pentium 1 GHz (golem.gymzv.sk)
110 ks PC Intel Pentium II 1GHz a vyššie
5 ks notebook, tablet PC, E-beam
PC a laserová tlačiareň na chodbe pre štdentov
3 ks sieťových laserových tlačiarní v učebniach
11 ks laserových tlačiarní 3 ks atramentových tlačiarní v učebniach a kabinetoch
pripojenie na internet optickou linkou s prenosnou rýchlosťou 100 Mbps,
wifi router, bezdrôtová sieť v učebniach IVT
videokamera, 3x datavideoprojektor, digitálny fotoaparát,
2 videá, DVD prehrávač, DVD recorder, 3 televízory,1 plazmový televízor
Audiotechnika:
CD prehrávače, magnetofóny
Kombo, 2 mikrofóny, 2 bezdrôtové mikrofóny, zosilňovač 2*300 W, 2 reprobedne 300 W
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. Výkaz k správe o hospodárení za rok 2007 - PRÍLOHA č.2
2. Prehľad o použití finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy –
PRÍLOHA č.3
3. Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov získaných od rodičov, právnických alebo
fyzických osôb – PRÍLOHA č.4
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n) Vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré si škola určila v zámere rozvoja školy na šk. r.
2007/2008:
Gymnázium Ľ. Štúra patrí medzi najväčšie gymnázia v BBSK, v šk. r. 2007/2008 malo 768
študentov. V každom ročníku je jedna trieda so zameraním na informatiku, vo štvrtom ročníku
žiaci študujú podľa alternatívneho učebného plánu pre gymnáziá, v ktorom si môžu voliť
s premyslenej a overenej stratégie ponuky voliteľných predmetov. Svoj cieľ – vychovávať
žiakov k samostatnosti, tvorivosti a zodpovednosti za svoje správanie škola napĺňa nielen
priamym výchovnovzdelávacím procesom, ale aj podporou individuálnych potrieb vzdelávania
študentov:
• Prípravou žiakov na vedomostné olympiády a súťaže ( tabuľka i1 )
• Zadávaním individuálnych úloh a projektov žiakov žiakom vo všetkých predmetoch
• Umožnením samostatnej práce žiakov v učebniach informatiky v čase
i mimo
vyučovania
• Umožnením samostatnej práce žiakov v odbornej učebni ANJ Student´s Self-Acces
Centre v čase i mimo vyučovania
• Krúžkovou činnosťou mimo vyučovania – na škole pracovalo 24 záujmových krúžkov
• Zapájaním sa do vzdelávacích projektov ( tabuľka iii )
• Organizovaním vzdelávacích exkurzií ( tabuľka iii )
• Organizovaním besied s externými odborníkmi ( tabuľka iii )
• Organizovaním vzdelávacích kurzov
• Organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí a aktivít mimo vyučovania
Zlepšenie svojich priestorových a materiálno-technických podmienok škola riešila :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predložením 4 projektov do eurofondov – ROP, MŠ SR, z ktorých úspešný bol projekt
„Obnova a stavebné úpravy objektov GĽŠ“ v celkovom objeme
53 748 600,- Sk
získaním 4 mil. Sk z prostriedkov zriaďovateľa na vybudovanie výmenníkovej stanice
a horúcovodnej prípojky
výmenou časti podlahových krytín v triedach a na 1. a 2. poschodí na chodbách
vymaľovaním 10 tried a opravou omietok hlavného schodiska, klubovne, časti chodieb
odstránením a opravou poškodeného mobiliáru v triedach a na chodbách
výmenou informačných panelov vo vstupnej hale
opravou a premiestnením šatňových skriniek, zakúpením nových košov na odpadky
nákupom kopírky, notebookov, plazm. televízora, DVD a videorekordérov
vybudovaním basketbalového ihriska v športovom areáli (dar Rotary klubu)
zakúpením novej ozvučovacej techniky zo sponzorských prostriedkov
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o) SWOT analýza :
Silné stránky školy
Slabé stránky školy
• Technický a estetický stav budov a
• Kvalifikovaní a skúsení učitelia
zariadenia
• Uplatnenie absolventov na VŠ
• Zastaralé didaktické prostriedky
• Spolupráca s Radou rodičovských
• Zastaralé učebné pomôcky
združení
• Nefunkčné školské laboratóriá
• Spolupráca s Radou školy
• Nedostatočná ochrana objektov
• Vybavenie školy IKT
• Medzinárodná spolupráca
• Veľkosť
školy
a priestorové
podmienky
• Nízka úroveň vnútorných predpisov
• Podpora talentov
• Nevyhovujúca organizačná štruktúra
• Úspešnosť žiakov vo vedomostných
súťažiach a olympiádach
• Možnosti záujmového vzdelávania
• Alternatívny učebný plán
• Skúsenosti s prípravou projektov
• Zapájanie učiteľov a žiakov do
vzdelávacích projektov
Príležitosti
Ohrozenia
• Nové programovacie obdobie pre
• Demografický vývin populácie
eurofondy
–
spracovanie
• Krátkosť času pre dôsledné spracovanie
a predkladanie nových projektov
nového
školského
vzdelávacieho
• Zvýšenie záujmu verejnosti o dianie
programu
v škole
• Nepripravenosť reformy školstva zo
strany
štátnych
metodických
• Školská reforma
a odborných orgánov
• Zmeny vo vedení školy
• Nedostatočné
ohodnotenie
pedagogickej
práce,
spôsobujúce
odchod
mladých
perspektívnych
pedagógov z praxe
• Znižujúca sa kvalita pripravenosti
budúcich prvákov na štúdium
p) Návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov a využitie príležitostí:
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti:
1. Dôsledné oboznamovanie sa s novou školskou legislatívou spojenou s reformou školstva
a spracovanie nového školského vzdelávacieho programu
2. Analýza nových vzdelávacích potrieb študentov a rozšírenie ponuky voliteľných
predmetov a záujmového vzdelávania
3. Spracovanie nového vnútorného poriadku školy a jeho dôsledné dodržiavanie
4. Zvýšenie propagácie školy a úspechov jej študentov
5. Obnovenie medzinárodnej spolupráce školy so subjektmi v zahraničí
6. Intenzívnejšia komunikácia so žiackou radou a Radou rodičovských združení
7. Zapojiť sa do projektov MŠ SR

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Gymnázium Ľ. Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen

V oblasti mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov:
1. Rozšíriť ponuku záujmového vzdelávania žiakov
2. Vytvoriť nové tradičné podujatia na škole
V oblasti rozvoja ľudských zdrojov:
1. Podporovať iniciatívu učiteľov v rôznych formách celoživotného vzdelávania
2. Uskutočniť zmeny v manažmente školy a zabezpečiť jeho vzdelávanie
3. Rozšíriť učiteľský zbor o mladých kvalifikovaných učiteľov
V oblasti riadenia školy:
1. Prepracovať neaktuálne interné predpisy školy a dbať na ich dôsledné dodržiavanie
2. Vypracovať nový organizačný poriadok a prerozdeliť riadiace kompetencie medzi
vedúcich zamestnancov školy
3. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov podľa skutočne vykonanej
a kvalitnej práce
V oblasti materiálneho vybavenia školy a zlepšenia jej technického stavu:
1. Zrealizovať úspešný projekt „Obnova a stavebné úpravy objektov Gymnázia Ľ. Štúra
Zvolen“
2. Spracovať a predkladať ďalšie projekty na zlepšenie materiálno-technického vybavenia
školy – napr. na MŠ SR,
3. Dokončiť realizáciu výmenníkovej stanice a horúcovodnej prípojky
4. Požiadať zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
vodovodných prípojok, splaškovej kanalizácie a čističky odpadových vôd (ČOV), ktoré
sú v havarijnom stave
5. Pokračovať v opravách vnútorného vybavenia školy a v estetizácii jej prostredia

Zoznam príloh
PRÍLOHA č.1
PRÍLOHA č.2
PRÍLOHA č.3
PRÍLOHA č.4

Priemerný prospech jednotlivých tried koncoročnej klasifikácie.
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2007.
Prehľad o použití finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie
poukazy.
Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov získaných od rodičov,
právnických alebo fyzických osôb.

