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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch za školský rok 2019/2020 

 

(1) 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy:  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 

2. Adresa školy: Komenského 215, 038 52 Sučany 

3. telefónne číslo: 043/ 4293 474                     faxové číslo: 043/ 4293 086 

4. Internetová adresa: www.gbas.sk                    e-mailová adresa: gbas@gbas.sk 

5. Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina 

6. 1. Vedúci zamestnanci školy 

Ing. Martina Lojdová     riaditeľka strednej školy od 18. 12. 2019 

RNDr. Vasil Dorovský    riaditeľ strednej školy do 12. 10.2019 

RNDr. Ľubica Bošanská                        zástupkyňa riaditeľa do 31. 1. 2020 

Mgr. Viera Kampošová   zástupkyňa riaditeľky od 1. 2. 2020 

Ing. Martina Lojdová    zástupkyňa riaditeľa  do 17. 12. 2019 

Ing. Jozef Ristvej    zástupca riaditeľky od 7. 1.2020 do 30. 6. 2020 

 

6.2. Pedagogickí zamestnanci špecialisti 

Mgr. Zuzana Gombárska   vedúca metodického združenia triednych učiteľov 

Mgr. Martina Očková    vedúca predmetovej komisie 

PaedDr. Katarína Stankovianska  vedúca predmetovej komisie 

Mgr. Viera Kampošová   vedúca predmetovej komisie do 31. 1. 2020 

Mgr. Michal Sadloň    vedúci predmetovej komisie od 1. 2. 2020 

Mgr. Tatiana Stanová                            vedúca predmetovej komisie 

      výchovná a kariérová poradkyňa 

Mgr. Roman Záborský   vedúci predmetovej komisie 

Mgr. Aneta Nagyová                                 koordinátor environmentálnej výchovy 

koordinátor školských súťaží 

Mgr. Daniela Mičáňová   koordinátor maturitnej skúšky do 31. 1. 2020 

RNDr. Ľubica Bošanská   koordinátor maturitnej skúšky od 1. 2. 2020 

                                                                    

PaedDr. Katarína Vantarová   koordinátor prevencie sociálno-patologických javov 

Ing. Silvia Babíková    koordinátor školskej web stránky 

Mgr. Michal Sadloň                         špecialista na informatizáciu a elektronizáciu   

                         procesov a dokumentácie 

Mgr. Stanislava Karkošiaková  koordinátor Žiackej školskej rady BGMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

7.1) Údaje o rade školy 

Rada školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch je zriadená podľa § 24 zákona č. 

596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z.. Rada školy bola ustanovená na ustanovujúcom zasadnutí  dňa  

21. 5. 2016, v školskom roku 2019/2020 pracovala v zložení 

 

Ing. Jaroslav Híčik     Okresný úrad Žilina – zriaďovateľ 

PhDr. Janka Eldesová    Okresný úrad Žilina – zriaďovateľ 

Mgr. Petra Koháryová    Okresný úrad Žilina – zriaďovateľ  (do 14. 01. 2019) 

Ing. Monika Hanuljaková    Okresný úrad Žilina (od 15. 01. 2019) 

JUDr. Mgr. Lucia Kyselová    Okresný úrad Žilina – zriaďovateľ 

Ing. Roman Grolmus     volený zástupca rodičov 

Mgr. Oľga Antecká     volená zástupkyňa rodičov (od 27. 9. 2020) 

JUDr. Silvia Tatarková    volená zástupkyňa rodičov 

Mgr.Stanislava Karkošiaková   za pedagogických zamestnancov školy 

Mgr. Marián Steiner                                       za pedagogických zamestnancov školy 

Iveta Mihálková                                za nepedagogických zamestnancov školy 

       od (20. 9. 2019) 

Dario Mikuš                                                    za žiakov (od 29.05. 2019) 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2019/2020 

Termíny zasadnutí Rady školy: 01.10.2019, 07.10.2019, 04.11.2019, 11.12.2019, 12. 6. 2020 (hlasovanie 

per rollam) 

Predmet rokovaní Rady školy: 

  výberové konanie na riaditeľa školy dňa 1. 10. 2019, 11. 12. 2019 

 prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Bilingválneho 

gymnázia Milana Hodžu za školský rok 2018/2019 

 hlavné ciele a úlohy školy v školskom roku 2019/2020 

 organizácia vyučovania v školskom roku  2019/2020 

 rozpočet školy k 31. 8. 2020 

 materiálno-technické zabezpečenie vyučovania v školskom  roku 2019/2020 

 proces prijímacieho konania, kritériá pre prijímacie konanie, prijímacie skúšky, výsledky prijímacích 

skúšok, rekapitulácia návrhov na počet žiakov a tried prijímaných do 1. ročníka pre školský rok 

2019/2020 a následne výsledky prijímacieho konania  

 návrh na počet tried a žiakov 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 

 zmeny v Školskom poriadku BGMH s účinnosťou od 01. 09. 2019 

 Organizácia školského roku 2019/2020 – návrh termínov a hlavných úloh 

 

Zdroje: ŠTATÚT Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, 

pozvánky a program zasadaní Rady školy pri BGMH, 

zápisnice a závery zo zasadaní Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch 

 

7.2) Údaje o poradných orgánoch a iných iniciatívnych samosprávnych orgánoch na podporu a 

kontrolu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu školy 

Poradnými orgánmi riaditeľa školy v zmysle rokovacieho poriadku sú: 

 Pedagogická rada BGMH, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci (ďalej len PZ), 

zasadala spravidla 1-krát mesačne podľa harmonogramu pedagogických porád z ročného plánu 

školy a operatívne pri prerokovaní nevyhnutných a neočakávaných otázok súvisiacich s výchovno-

vzdelávacím procesom. Počas mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-19 sa 

pedagogická rada konala priebežne online formou; 

 gremiálna porada, ktorú tvoria riaditeľ školy (ďalej len RŠ) a zástupkyne riaditeľa školy (ďalej len 

ZRŠ), rokovala pravidelne 1-krát týždenne (štvrtok), 



 kurikulárna rada, ktorú tvoria RŠ, ZRŠ,  predsedovia predmetových komisií, vedúca metodického 

združenia triednych učiteľov, koordinátorka Žiackej školskej rady BGMH  stretávala sa spravidla 2-

krát mesačne na základe mesačného plánu. Počas mimoriadnej situácie spojenej s ochorením 

COVID-19 sa kurikulárna rada konala priebežne online formou; 

 predmetové komisie, ktorej členmi sú pedagogickí zamestnanci s rovnakou alebo príbuznou 

aprobáciou predmetov, pracovali priebežne a stretávali sa podľa plánu činnosti predmetových 

komisií, 

 prijímacia komisia, ktorú tvorili piati pedagogickí zamestnanci školy, pracovala priebežne a 

zasadala podľa aktuálnosti úloh počas celého školského roka, predsedom prijímacej komisie bol 

Mgr. Záborský a ďalšími členmi PaedDr. Dobrotová, Mgr. Hamšíková, PaedDr. Stankovianska, 

Mgr. Mičáňová, RNDr. Ľubica Bošanská (od 1. 2. 2020) 

 metodické združenie triednych učiteľov, ktorého členmi bolo 20 triednych učiteľov, 

 Celoškolský výbor ZRPŠ (ďalej len CV), ktorú tvorili zástupcovia rodičov jednotlivých tried, 

schádzal sa pravidelne jedenkrát za mesiac, predsedníčkou CV bola Ing. Kašjaková, 

 Žiacka školská rada BGMH (ďalej len ŽŠR), ktorú tvorilo 10 zvolených  zástupcov žiakov (2 

zástupcovia z každého ročníka), predsedom ŽŠR bol Š. Pekar, žiak 4.ročníka 

 Krízový štáb, ktorého členmi boli Ing. Martina Lojdová, Mgr. Viera Kampošová, Ing. Jozef Ristvej 

a Mgr. Michal Libič počas mimoriadnej a krízovej situácie spojenej s ochorením COVID-19 sa 

schádzal pravidelne každý štvrtok buď prezenčnou, alebo online formou. 

  

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce, ktoré tvorili prílohu 

ročného plánu práce školy. 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 

 

 Ročník Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet 

Tried 

Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet 

Tried 

Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

1. 4 100 0 4 982) 0 

2. 4 101 0 4 992) 0 

3 4 91 0 4 902) 0 

4. 4 97 0 4 97 0 

5. 4 87 0 4 87 0 

Spolu 20 476 0 20 471 0 

 

1)
  Počet žiakov 5. ročníka je k 7. 5. 2020, kedy ukončili štúdium. 

2)  
Zmena v stave žiakov: prestup na inú školu/ z inej školy 

3)  
Zmena v stave žiakov: zanechanie štúdia 

 

c)  Uvádzajú len základné školy 

 

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

uchádzača na prijatie 

Prijímacie skúšky sa mali konať 6. 04. 2020. V súlade so školskou legislatívou mali uchádzači konať 

talentové prijímacie skúšky na overenie ich vedomostí, znalostí, zručností, talentu, schopností a 

predpokladov zvládnuť štúdium v dvojjazyčnom vzdelávacom programe. 

 

Počet prihlásených uchádzačov ku dňu 28. 2. 2020: 316 



z toho  112 chlapcov a 204 dievčat 

      130 z 8. ročníka a 186 z 9. ročníka 

 

Nakoľko prijímacie skúšky, naplánované na 6. 4. 2020 nebolo možné uskutočniť kvôli mimoriadnym 

opatreniam v čase od 13. 3. 2020 v súvislosti s pandémiou koronavírusu,  prijímacia komisia pokračovala v 

práci po zverejnení usmernení MŠVVaŠ SR zo dňa 29. 4. 2020.  Prijímacia komisia prerokovala 

usmernenie  MŠVVaŠ SR   k prijímacím skúškam – dokument   Kritériá prijímacieho konania na všetky 

odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu zo dňa 29. 4. 2020 a v 

zmysle tohoto usmernenia pripravila nový dokument - Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom 

gymnáziu Milana Hodžu, ktorý bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa  7. 5. 2020, a 

následne v  zverejnený na webovom sídle školy. 

Do 13. 5. 2020 požiadali zákonní zástupcovia 2 uchádzačov  o presun prihlášky na štúdium na inú školu. 

Zároveň do 15. 5. 2020  nebola na BGMH presunutá žiadna prihláška z inej školy, kde sa vyžaduje 

overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu, takže počet uchádzačov o štúdium sa zmenil  ku dňu 

13. 5. 2020 na 314. 

Informácie o študijných výsledkoch a doklady o úspešnosti v predmetových olympiádach boli spracované, a 

na základe týchto dokumentov bolo možné v zmysle kritérií usporiadať uchádzačov na 1. – 75. mieste. Na 

76. – 131. mieste sa umiestnili uchádzači s rovnakým počtom bodov 357, preto RŠ M. Lojdová rozhodla, že 

sa na rozlíšenie uchádzačov použije ako rozlišovacie kritérium doplňujúci test, ktorý sa uskutočnil dňa 26. 

5. 2020 za prísnych hygienických podmienok v súvislosti mimoriadnou situáciou spojenou s ochorením 

COVID-19. Zákonní zástupcovia uchádzačov s rovnaným počtom bodov 357 boli v dňoch 20. a 21. 5. 2020 

telefonicky  informovaní o tejto skutočnosti  a do 22.5.2020 sa záväzne prihlásili na prezenčnú formu (34 

uchádzačov), dištančnú formu (15 uchádzačov) alebo uviedli, že sa doplňujúceho testu nezúčastnia (8 

uchádzačov) a akceptujú skutočnosť, že v rámci skupiny s rovnaným počtom bodov 357 budú umiestnení 

na konci. Na základe týchto skutočností bola pripravená organizácia prezenčnej a dištančnej formy 

doplňujúceho testu  v zmysle usmernení protiepidemiologických opatrení. 

Všetci  uchádzači, ktorí sa prihlásili na prezenčnú  a dištančnú formu  doplňujúceho testu sa  dňa 26. 5. 

2020 zúčastnili doplňujúceho testu.  Na základe výsledkov tohto testu bolo určené poradie uchádzačov na 

76. – 132. mieste. 

Výsledky prijímacieho konania boli zverejnené na web stránke školy 26. 5. 2020 v   popoludňajších 

hodinách. 

Výsledky prijímacích skúšok ( z 314 uchádzačov): 

 96 uchádzačov bolo prijatých na štúdium do 1. ročníka, 

 218 uchádzačov nebolo prijatých z dôvodu nedostatku miesta 

Ku dňu 4. 6.2020 zákonní zástupcovia 31 prijatých uchádzačov doručili BGMH potvrdenie o nenastúpení 

na štúdium, preto riaditeľka školy vydala rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu 

uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí si podali odvolanie. Ku dňu 15. 6. 2020 bolo 

prijatých na štúdium 96 uchádzačov, ktorí potvrdili, že od 1. 9. 2020 nastúpia na štúdium na BGMH. 

Prestup do 1. ročníka BGMH: 

Zákonní zástupcovia 22 žiakov predložili žiadosť o prestup svojho dieťaťa z inej strednej školy do 1. 

ročníka BGMH, rozdielová skúška sa konala 24. augusta 2020 a  zúčastnilo sa jej  21  uchádzačov a 4 

najúspešnejší z nich boli prijatí na štúdium do 1. ročníka  BGMH.        

 

 

              

  

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 



 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried 4 4 4 4 4 20 

Počet žiakov celkom 98 99 90 97 87 468 

Z
 c

e
lk

o
v
é
h

o
 p

o
č
tu

 ž
ia

k
o
v
 

prospeli spolu 98 99 85 97 87 465 

v tom s vyznamenaním 61 73 66 68 67 334 

veľmi dobre 32 24 14 22 18 110 

ostatní 5 2 5 7 2 21 

neprospeli spolu 0 0 0 1 0 1 

v tom z 1 predmetu 0 0 0 1 0 1 

z 2 predmetov 0 0 0 0 0 0 

z 3 a viac 0 0 0 0 0 0 

neprospeli z 1 a 2 predmetov- 
opravné skúšky 0 0 0 1 0 1 

Neklasifikovaní 0 0 5 2 0 2 

so zníženým 2. stupňom 
správania 0 0 0 0 0 0 

so zníženým 3. stupňom 
správania 0 0 1 0 0 1 

so zníženým 4. stupňom 
správania 0 0 0 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín spolu 3247 7444 7046 9445 10283 37465 

z toho neospravedlnené hodiny 0 0   0 0 0 

 

 

Výsledky externej a internej časti maturitnej skúšky  

 

Externá časť maturitných skúšok ( ďalej EČ MS) 

 

 

úroveň 

 

Poč. žiakov 

prihlásených 

na MS 

z toho 

písalo 

EČMS 

Ø žiakov 

školy v % 

 

Všetci 

maturanti v 

SR 

Ø žiakov v 

SR v % 

 

slovenský jazyk 

a literatúra 

- 97 - - - - 

anglický jazyk C1 97 - - - - 

francúzsky jazyk B2/B1 3/0 - - - - 

nemecký jazyk B2 - - - - - 

ruský jazyk B2 - - - - - 

matematika - 37 - - - - 

 

EČ MS sa v tomto školskom roku z dôvodu mimoriadnej situácie neuskutočnila z dôvodu mimoriadnej 

situácie spojenej s ochorením na COVID-19.  

 

Písomná forma internej časti maturitných skúšok 

PFIČ MS sa v tomto školskom roku z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s ochorením na COVID-19 

neuskutočnila. 

 

 



Ústna forma internej časti maturitných skúšok (ďalej ÚFIČ)  

 

ÚFIČ SJL AJL C1 BIO DEJ DEU FRJ B2 FRJ B1 FYZ 
počet 
žiakov 
z toho  
dobrovoľný 

96 96 28 6 69 4 1 3 

z toho 
dobrovoľný 

    1           

priemer 1,85 1,31 1,21 1,17 1,27 1 2 1 

           GEO CHE INF MAT OBN NEJ B2 
  

počet 
žiakov 
z toho  
dobrovoľný 

20 25 11 35 29 1 

  z toho 
dobrovoľný 

      1 1   

  priemer 1 1,2 1,64 1,54 1,48 1 

   

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2019/2020 

 

Pre 1. - 5. ročník štúdia v študijnom odbore gymnázium 7902 J 74 bilingválne štúdium škola uplatňovala 

učebný plán, vychádzajúc z Rámcového učebného plánu pre gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi 

(bilingválne gymnáziá), schválený MŠVVaŠ SR dňa  20. marca 2015 pod číslom 2011-7915/18 755:3-922 

ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom 

slovenským, platným od 1. septembra 2015. 

 

 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 

 

Učebný plán  

 

oblasť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník   

Jazyk a komunikácia             

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3   12 

Anglický jazyk a literatúra 2, 5 8 6 4 4   22 

Cudzí jazyk 2, 6   3 3 4   10 

Človek a príroda        

Fyzika 2, 3   2 3     5 

Chémia 2, 3   2 3     5 

Biológia 2, 3   3 3     6 

Človek a spoločnosť             

Dejepis 2, 3 2 2 2     6 

Geografia 2, 3   2 2     4 

Občianska náuka 3     1 2   3 



Človek a hodnoty             

Etická výchova/ náboženská 

výchova 2, 8 1 1       2 

Matematika a práca s informáciami       

Matematika 2, 3 3 3 3 3   12 

Informatika 2, 3 3         3 

Umenie a kultúra        

Umenie a kultúra    2      2 

Zdravie a pohyb        

Telesná a  športová výchova 2 2 2 2 2 2 10 

Povinné hodiny spolu 22 31 29 18 2 

10

2 

Disponibilné hodiny 4, 7             

Anglická literatúra 2 2          2  

Prírodovedné predmety 2, 3 6         6 

Ekonomika 2, 3     2     2 

Voliteľné predmety 2, 3, 7    12 28  

Disponibilné hodiny spolu 8   2 12 28 50 

Počet hodín 4 spolu 30 31 31 30 30 

15

2 

Povinné kurzy 4, 9 

Plavecký kurz 10     10 

Lyžiarsky/snoubordingový kurz  25    25 

Kurz na ochranu života a zdravia    18   18 

       

 

1.  Rozsah týždenného počtu hodín za 1. až 5. ročník štúdia je 152. 

Rozsah týždenného počtu vyučovacích hodín v 1., 4. a 5. ročníku je 30, v 2. a 3. ročník 31. 

2. Žiaci príslušného ročníka (ročník) sa delia na vzdelávacie skupiny podľa organizačných, priestorových a 

personálnych podmienok v danom školskom roku a  to vo vzdelávacích oblastiach - predmetoch: jazyk a 

komunikácia – druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk; človek a príroda; človek a hodnoty; matematika a práca 

s informáciami; zdravie a pohyb – telesná a športová výchova; v predmetoch disponibilných hodín– 

anglická literatúra, prírodovedné predmety, ekonomika; voliteľné predmety. 

  

3. Predmety vzdelávacej oblasti človek a príroda, človek a spoločnosť, matematika a práca s informáciami, 

predmety disponibilných hodín sa vyučujú v anglickom jazyku. Riaditeľka školy na začiatku školského roka 



rozhodne o vyučovacom jazyku predmetov disponibilných hodín na základe charakteru predmetu, jeho 

cieľov v oblasti jazyka a komunikácie a personálnych možností školy. 

4.  Vyučovacia hodina má 45 minút. Hodina kurzu pohybovej aktivity v prírode vo forme lyžiarskeho kurzu, 

snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu; kurzu na ochranu života a zdravia má 60 

minút. 

5.  Anglický jazyk a literatúra je v zmysle ods. 7 §12 školského zákona druhým vyučovacím jazykom. 

6. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z jazykov: francúzsky, nemecký, ruský na základe  rozhodnutia a výberu 

žiaka, resp. žiaka a zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 15 rokov. 

7.  Disponibilné hodiny škola využíva na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.                                 

7.1. Disponibilné hodiny vo 4. ročníku v celkovom počte 12 hodín a v 5. ročníku v celkovom počte 28 hodín 

žiak využíva na svoju profiláciu a to rozhodnutím a výberom zo zoznamu voliteľných predmetov 

disponibilných hodín. Voliteľné predmety disponibilných hodín sú súčasťou školského vzdelávacieho 

programu a pre daný školský rok ich na návrh predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy schvaľuje riaditeľka školy. Voliteľné predmety majú charakter seminárov, konverzácií, cvičení a 

posilňujú hodiny predmetov rámcového učebného plánu alebo majú charakter nových vyučovacích 

predmetov. Zoznam voliteľných predmetov tvorí prílohu učebného plánu školského vzdelávacieho 

programu a sú uvedené v dokumente Vyučovacie predmety. 

7.2. Disponibilné hodiny v prvom, druhom a treťom ročníku sú využité na profiláciu školy:                                                             

a) vyučovacie predmety, ktoré dotvárajú profiláciu žiaka školy - anglická literatúra v prvom ročníku,                                                   

b) vyučovacie predmety s inovačným obsahom experimentálne overeným - prírodovedné predmety 

  v prvom ročníku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

c)  vyučovacie predmety, ktorých obsah si škola pripravila - ekonomika v treťom ročníku.  

8. Človek a hodnoty – vyučuje sa jeden z predmetov etická výchova alebo náboženská   výchova na 

základe rozhodnutia a výberu žiaka a zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 15 rokov. 

9. Kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode sú súčasťou výchovy a vzdelávania 

žiakov. Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového 

kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Kurz pohybových aktivít v 

prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Kurz 

na ochranu života a zdravia trvá tri dni po šesť hodín. 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  

      počet 

zamestnanci  školy                                   44 

pedagogickí zamestnanci   36 (z toho 2 na skrátený úväzok: 6 hod, 12 hod) 

z počtu pedagogických zamestnancov       

- kvalifikovaní                                            36 

- nekvalifikovaní                                           0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štruktúra pedagogických zamestnancov 

 

 spolu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

počet 

pedagogických  

zamestnancov 

35 1 34 2 36 5 8 8 9 12 3 26 3 

celý úväzok 33 1 32 2 34 4 7 8 9 12 3 26 3 

skrátený úväzok 2 - 2 - 2 1 1 - - - - - - 

Legenda: 

1      vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) 

2      vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské) 

3      vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD.) 

4      pedagogické vzdelanie (pedagogický smer, doplňujúce pedagogické štúdium) 

5      rigorózna skúška 

6      1. atestácia 

7      2. atestácia 

8      štátna jazyková skúška z anglického jazyka (nie aprobácia) 

9      aprobácia anglický jazyk (bez zahraničných učiteľov) 

10    zahraničný učiteľ (lektor) 

11    pedagogický zamestnanec – špecialista 

12    vedúci zamestnanec 

  

nepedagogickí zamestnanci             8 

z počtu nepedagogických zamestnancov    

- upratovačky                                             4 

- hospodársko-administratívni zamestnanci  3 

- správca budovy a vodič                              1 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

vzdelávanie                                                poč. poskytovateľ 

1. atestačná skúška    2 KU Ružomberok 

adaptačné vzdelávanie   2          BGMH Sučany 

aktualizačné vzdelávanie   24        BGMH Sučany 

JA podnikateľské vzdelávanie  1          Junior Achievement 

Inštruktor zjazdového lyžovania  1          UMB Banská Bystrica 

Inštruktor snowboardingu   2          UMB Banská Bystrica 

  

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Názov: Environmentálna skupina žiakov Bakelita  triedenie odpadu 

Cieľ: zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, zamestnancov a priateľov školy  

Cieľová skupina:  celá škola 

Počet účastníkov: dobrovoľné založené na ročníkových službách žiakov 

Miesto: BGMH Sučany 

Termín: celý školský rok do 16.3.2020 

Garant: Mgr. Aneta Nagyová a žiacka environmentálna skupina Bakelita 

 

 

 



Názov: celoslovenská verejná dobročinná zbierka „Biela pastelka“, Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska 

Cieľ: získať finančné prostriedky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom predajom bielych pasteliek 

ako symbolu sveta neviditeľných línií, sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle 

Počet účastníkov: 4 žiaci BGMH 

Miesto: Sučany 

Termín: 20. september  2019 

Garant: Mgr. Stanislava Karkošiaková 

Žiaci našej školy vyzbierali spolu 212,47  €      

 

Názov: medzinárodná konferencia Joint Humanitarian Operations Course 

Cieľ: zabezpečenie tlmočenia  

Počet účastníkov: 3 

Miesto: stredisko CIMIC a PSYOPS Martin 

Termín:  9. - 10. 12. 2019 

Garant: RNDr. Bošanská 

 

Názov: Fyzikálny náboj JUNIOR 

Cieľ: Zorganizovať podujatie a umožniť päťčlenným tímom žiakov základných škôl z nášho regiónu  zmerať 

si svoje sily v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh 

Cieľová skupina: žiaci základných škôl zo Sučian, Turian, Martina a okolia 

Počet účastníkov: 60 (12 organizátorov) 

Termín: 22.11. 2019 

Garant a akčný tím: PaedDr. Dobrotová, klub fyziky 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov: Sárova Bystrica  

Termín: 16.10. 2019, 24. 10. 2019, 21. – 22. 11. 2019 

Miesto: Turčianske kultúrne stredisko, Žilinský samosprávny kraj, Organizátori: Žilinská samosprávny kraj, 

Banskobystrické osvetové centrum 

Cieľ: Vlastná prezentácia zameraná na moderátorské a hlásateľské schopnosti 

Cieľová skupina: žiaci 1. - 5. ročníka 

Počet zúčastnených: 6 žiakov 

Garant: Mgr. Veronika Ďaďová 

Víťazi: školské kolo 

II. kategória 

1.miesto: A. Uherčíková 

I.kategória 

  1. miesto: J. Šuňal 

            2.miesto: D. Mikuš 

  3. miesto: K. Sleziaková, Tempestini, T. Oršula 

Víťazi: okresné kolo 

II. kategória 2.   miesto: A. Uherčíková 

I.kategória  2.miesto: J. Šuňal 

Víťazi: krajské kolo 

II. kategória 2.   miesto: A. Uherčíková 

celoslovenské kolo – účasť A. Uherčíková 

 

Názov: Škultétyho rečňovanky 

Termín: 25.10. 2019 

Miesto: Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši 

Cieľ: Vlastná tvorba umeleckých textov 



Cieľová skupina: žiaci 1. - 5. ročníka 

Počet zúčastnených: 2 žiaci 

Garant: Mgr. Veronika Ďaďová 

Víťazi: cena v III. kategórií Informačného literárneho centra R. Valekovej 

 

Názov: Gerbócova literárna Snina – autorská literárna súťaž 

Termín: 15.11. 2019 

Miesto: mesto Snina 

Cieľ: tvoriť literárne texty 

Cieľová skupina: žiaci 1. - 5. ročníka 

Počet zúčastnených: 2 žiaci 

Garant: Mgr. Veronika Ďaďová 

Víťazi: celoslovenská súťaž - cena v próze kategória C 3. miesto K. Kačurová 

 

Názov: literárna súťaž Poetická Ľubovňa 

Termín: 15.02. 2020 

Miesto: Ľubovňa 

Cieľ: tvoriť literárne texty 

Cieľová skupina: žiaci 1. - 5. ročníka 

Počet zúčastnených: 1 žiak 

Garant: Mgr. Veronika Ďaďová 

Víťazi: celoslovenská súťaž - čestné uznanie v kategórii próza do 20 rokov N. Hilbrychtová 

 

Názov: literárna súťaž Poetický Púchov 

Termín: 30.03. 2020 

Miesto: Ľubovňa 

Cieľ: tvoriť literárne texty 

Cieľová skupina: žiaci 1. - 5. ročníka 

Počet zúčastnených: 2 žiaci  

Garant: Mgr. Veronika Ďaďová 

Víťazi: celoslovenská súťaž -za 1. miesto poetickej tvorby v literárnej súťaži Poetický Púchov  A. 

Uherčíková 

 

Názov: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Cieľ: rozvíjať písomné a ústne kompetencie žiakov 

Termín: 5.12.2019, 11.12.2019, 19.12.2019 
Miesto: BGMH Sučany 
Počet účastníkov: kategória B – 31 žiakov 
                           kategória A – 14 žiakov 
Garant: Mgr. V. Ďaďová, Mgr. D. Mičáňová, Mgr. M. Očková, PhDr. B. Makovická 
Vyhodnotenie: školské kolo – 1. miesto:  kategória B – M. Behríková; kategória A - N. Hilbrychtová 
                      krajské kolo - účasť - M. Behríková, N. Hilbrychtová 
 

Názov: Olympiády z cudzích jazykov – ORJ, ONJ, OFJ 

Cieľ: motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, porovnať znalosti s inými žiakmi,reprezentovať 

úspešne školu vo vyšších kolách súťaže 

Cieľová skupina: žiaci 2. – 5. Ročníka 

Termín: november/december 2019 

Garanti: Mgr. Stanová, Mgr. Karkošiaková, Mgr. Buknová 

Vyhodnotenie: 

školské kolo ONJ:  

kategória 2A - 1. miesto J. Kuka, II.B; 2. miesto Petra Kovácsová, I.D; 3. miesto Jakub Vlk, III.A 

kategória 2B – 1. miesto , V.D; 2. miesto , V.A; 3. miesto R. , V.C 



okresné kolo ONJ: kategória 2A - 1. miesto J. Kuka, II.B 

krajské kolo ONJ: 

kategória 2A - 1. miesto J. Kuka, II.B  

školské kolo ORJ: 

kategória B1 - 1. miesto A. Huňorová, IV.D, 2. miesto J. Ďuríček, III.D, 3. miesto J. Šuňal, III.D 

kategória B2 - 1. miesto M. Sušienka, V.C, 2. miesto F. Engelhardt, V. B 

školské kolo OFJ: 

kategória 2A - 1. miesto S. Belková III.D, 2. miesto M. Samcová II.D, 3. miesto D. Mikuš III.C 

kategória 2B - 1. miesto K. Karáseková V.A, 2. miesto D. Janíčková V.B, 3. miesto D Vilinová IV.C 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s Covidom- 19 sa vyššie kolá súťaží neuskutočnili.  

 

recitačná súťaž v ruskom jazyku Ruské slovo: 

v krajskom kole školu reprezentoval víťaz minulého ročníka školského kola Juraj Šuňal  

krajské kolo súťaže Ruské slovo, Žilina, 12. 2. 2020: J. Šuňal - 1. miesto                                            

celoslovenské kolo, Košice,28.2.2020: J.Šuňal - 3. miesto 

 

Názov: Olympiáda z anglického jazyka  

Cieľ: motivovať žiakov k učeniu sa anglického jazyka, porovnať si znalosti s inými žiakmi, 

reprezentovať úspešne školu vo vyšších kolách súťaže 

Cieľová skupina: žiaci 1. – 5. ročníka 

Termín: november  2019 

Garanti: PaedDr. Stankovianska 

Vyhodnotenie: 

školské kolo OAJ:  

kategória 1C1 - 1. miesto P. ŠImurka, IV.B; 2. miesto Denisa Líšková IVI.B; 3. miesto Rebeka Démuthová, 

IV.A 

kategória 2C1 – 1. miesto L. Merchant, II.C 

okresné kolo OAJ: 

kategória 1C1 - N/A 

kategória 2C1 – Lukáš James Merchant 

krajské kolo OAJ: 

kategória 1C1 – 2. miesto: Patrik Šimurka 

kategória 2C1 – 2. miesto: Lukáš James Merchant 

Názov: Olympiáda ľudských práv  

Cieľ: zvýšiť povedomie ohľadom ľudských práv, motivovať žiakov k záujmu o ľudskoprávnu problematiku, 

porovnať znalosti s inými žiakmi 

Cieľová skupina: žiaci 3. – 5. ročníka 

Termín: december  2019 

Garanti: Mgr. Zuzana Brosinger, Phd. 

školské kolo  -  Tomáš Buchel, IV. D 

krajské kolo - Tomáš Buchel – 5. miesto 

 

Názov: Filozofická olympiáda 

Cieľ: stimulovať a podporovať rozvoj kritického myslenia 

Cieľová skupina: žiaci 4. – 5. ročníka 

Termín: apríl, máj 2020 

Garanti: Mgr. Zuzana Brosinger, Phd. 

národné kolo - Rudolf Antálek  IV. D  

 

 

 

 



Názov: Matematický klokan 

Termín: 8.-10.6.2020 

Miesto: Online 

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o riešenie matematických úloh a zároveň im priblížiť úlohy vo forme EČ MS 

MAT 

Cieľová skupina: 1.-5. ročník 

Organizátor: Talentída, n.o. 

Počet účastníkov: 82, K9 - 35 žiakov, G12 - 29 žiakov, G34 - 18 žiakov 

Garant: Mgr. Gombárska 

 

Názov: Matematická olympiáda 

Termín: podľa plánu SKMO 

Miesto: BGMH 

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o riešenie komplikovaných matematických úloh 

Cieľová skupina: 1.-5. ročník 

Organizátor: SKMO 

Počet účastníkov: 82, Kat A - 13 žiakov, Kat B - 7 žiakov, Kat C - 5 žiakov, Kat Z9 - 7 žiakov 

Garant: kabinet matematiky 

Výsledky: Kat Z9 2. miesto Boris Babic, 3. miesto Juraj Pastierik, vyššie kolá ostatných kategórií sa 

neuskutočnili vzhľadom na opatrenia počas COVID 19 

 

Názov: Matboj 

Termín:18.10.2019 

Miesto: Košice 

Cieľ: Naučiť žiakov tímovej spolupráci a aplikácií vedomostí nadobudnutých na hodinách matematiky 

Cieľová skupina: 1.-5. ročník 

Organizátor: Združenie Strom, Košice 

Počet účastníkov: 8 žiakov 

Garant: kabinet matematiky 

 

Názov: Expert - Geniality Show 

Termín: 28.11.2019 

Miesto: BGMH 

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o riešenie úloh v šiestich rôznych oblastiach 

Cieľová skupina: 1.-5. ročník 

Organizátor: Talentída, n.o. 

Počet účastníkov: 92, K9 - 25 žiakov, G12 - 33 žiakov, G34 - 34 žiakov 

Výsledky: K9 - Karolína Vráblová 5. miesto, G12 - Dário Mikuš 4. miesto, Hugo Bartha 6. miesto 

Garant: Mgr. Gombárska 

 

Názov: Finančná olympiáda 

Termín: 23.6.2020 

Miesto: Partners Group Bratislava 

Cieľ: Otestovať a porovnať úroveň finančnej gramotnosti žiakov a vyhrať a získať atraktívne ceny pre seba 

a školu 

Cieľová skupina: žiaci FPM 

Organizátor: Partners Group Bratislava 

Počet účastníkov: 1. kolo 42 žiakov, 2. kolo 15 žiakov, finále 2 žiaci 

Výsledky: Paulína Tomagová 1. miesto 

Garant: Mgr. Kampošová 

 

 

 



Názov: PišQvorky 

Termín: 13.11.2019 

Miesto: Žilina 

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o hranie logických hier 

Cieľová skupina: 3. ročník 

Organizátor: Student Cyber Games z.s. 

Počet účastníkov: 5 žiakov, Martin Dam, Filip Fukas, Paulína Šebeková, Hana Štrkolcová, Barbora 

Piatková 

Výsledky: spoločné 5. miesto s ďalšími 3 družstvami z celkového počtu 15 družstiev 

Garant: Mgr. Sadloň 

    

Názov: Talent gymnázií Žilinského a Moravsko-sliezskeho kraja 

Termín: 08.11.2019 

Miesto: Ostrava 

Cieľ: Otestovať svoje logické myslenie, spoznať kultúru, nadviazať priateľstvá, rozvíjať svoj talent 

Cieľová skupina: študenti gymnázií v Moravsko-Sliezskom a Žilinskom kraji.  

Organizátor: Mensa ČR a Mensa SR  

Počet účastníkov: 2 žiaci,  

Výsledky: 9.a 10. miesto, Martin Sušienka, Dário Mikuš 

Garant: Ing. Babíková 

 

Názov: Debatné súťaže 

Cieľ: reprezentovať školu, zlepšiť schopnosť argumentovať a diskutovať na základe triedenia a štúdia 

dostupných informácií k daným témam z rôznych zdrojov. 

Výsledky: Debatéri opakovane obsadzovali popredné miesta v súťaži tímov a najlepších rečníkov na 

všetkých regionálnych debatných súťažiach.  

 

Finále 21. ročníka Slovenskej debatnej ligy: 

Tím v zložení Filip Chobor, Branislav Faktor a Šimon Pekár - 1. miesto  

 Poradie rečníkov: 1. Branislav Faktor, 4. Šimon Pekar, 7. Filip Chobor  

 

1. online medzinárodného debatného turnaja – World School Debating Championship Mexico 2020: 

Tím v zložení Filip Chobor, Branislav Faktor a Šimon Pekár - 1. miesto  

Cieľová skupina: žiaci 1. až 5. ročníka 

Organizátor: Slovenská debatná asociácia  

Počet účastníkov: cca 40 

Termín: celoročne 

Garant: PaedDr. Dobrotová  

 

Názov: Generácia Euro 2019/2020 

Cieľ:  priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo, rozšíriť 

povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií 

Výsledky: Tím v zložení Peter Kasenčák, Nina Tomaškinová, Tereza Veselá, Timotej Oršula, Martin Janco 

– 3. miesto 

Cieľová skupina: žiaci 1. až 5. ročníka 

Organizázor:  Národná banka Slovenska 

Počet účastníkov: 5 

Termín: školský rok 2019/2020 

Garant: PaedDr. Dobrotová  

 

 

 



Názov: Fyzikálny Náboj 

Cieľ: spolupracovať v päťčlenných tímoch na riešení netradičných fyzikálnych úloh 

Cieľová skupina: žiaci 1.- 5. ročníka 

Organizátor: organizátori Fyzikálneho korešpondenčného semináru ako súčasť občianskeho združenia 

Trojsten 

Počet účastníkov: 25 – 4 tímy, seniori aj juniori 

Termín: 8.11. 2019 

Garant: PaedDr. Dobrotová  

     

Názov: Chemická olympiáda – dištančná forma 

Cieľ: Reprezentácia školy v chemických súťažiach 

Cieľová skupina: žiaci 1.-5. ročníka 

Školské a krajské kolo v kategóriách B a C sa z dôvodu mimoriadnej situácie a protiepidemiologických 

opatrení konalo len dištančnou formou. Žiak II.C triedy Hugo Bartha sa zúčastnil ako jediný  školského kola 

v  kategóriách B a C, v obidvoch kategóriách sa následne v krajskom kole umiestnil ako úspešný riešiteľ, 

keďže v tejto mimoriadnej situácii sa v krajskom a vyššom kole neurčovalo poradie, len úspešnosť 

súťažiacich. 

Termín: školské kolo B kategória (6.5.2020), C kategórii (14.5.2020) a 

           krajské kolo B kategória (21.5.2020) a C kategória (4.6.2020) 

Garant: R. Záborský 

Názov: Športové postupové súťaže 

Cieľ: Reprezentácia školy v športových postupových súťažiach organizovaných MŠVVŠ SR Cieľová 

skupina: žiaci 1. - 5. ročníka, dátum narodenia: 1. 1. 2000 a mladší 

Termín: september 2019 – jún 2020 

Garant: PaedDr. Vantarová, Mgr. Gombársky 

Okresné kolá: 10 stredných škôl okresu Martin 

Majstrovstvá okresu Martin v cezpoľnom behu družstiev stredných škôl – žiačky, 12.9.2019, 2.miesto 

Majstrovstvá okresu Martin v cezpoľnom behu družstiev stredných škôl – žiaci, 12.9.2019, 2.miesto 

Majstrovstvá okresu Martin v bedmintone družstiev stredných škôl – žiačky, 25.10.2019, 2.miesto 

Majstrovstvá okresu Martin v stolnom tenise družstiev stredných škôl – žiačky, 15.1.2020, 1.miesto 

Majstrovstvá okresu Martin v stolnom tenise družstiev stredných škôl – žiaci, 15.1.2020, 3.miesto 

Majstrovstvá okresu Martin v hádzanej stredných škôl – žiačky, 27.1.2020, 1.miesto 

Majstrovstvá okresu Martin v basketbale stredných škôl – žiaci, 4.-5.3.2020, 2.miesto 

Majstrovstvá okresu Martin v basketbale stredných škôl – žiačky, 6.3.2020, 1.miesto 

Regionálne kolo Martin/Turčianske Teplice v basketbale stredných škôl – žiačky, 6.3.2020, 1.miesto 

Za školský rok 2019/2020 sa bilingválne gymnázium Milana Hodžu umiestnilo na 1.mieste vo vyhodnotení 

súťaže „Škola roka“ s počtom bodov 97. 

 

Názov: Biologická olympiáda (teoreticko-praktická časť) 

Termín: 10.02.2020 

Miesto: BGMH Sučany 

Počet účastníkov: kat. A- 12 

kat. B- 28 

Garant: Mgr. Katarína Jasenovcová 

Vyhodnotenie:  školské kolo, kat. A, 1. miesto: Rebeka Démuthová 

   školské kolo, kat. B, 1. miesto: Veronika Vozárová 

Krajské kolo Biologickej olympiády sa nekonalo z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

 

 

 

 



Názov: Stredoškolská odborná činnosť 

Termín: 9. 3., 17. 3., 29. 5. 2020 

Miesto: Martin  

Počet účastníkov: 2 - Vanessa Drevenáková V. B a Anna Jambrichová IV.B 

Garant: Mgr. Anna Hamšíková 

Vyhodnotenie:  okresné kolo: Vanessa Drevenáková 1. miesto  

Anna Jambrichová 3. miesto za okres Martin v okresnom kole MT, TR  

   krajské kolo:  Vanessa Drevenáková 2. miesto 

celoštátne kolo: Vanessa Drevenáková 4. miesto  

 

Krajské a celoštátne kolo sa konali online z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

Názov: Festival vedy a techniky AMAVET 

Termín: 7. - 8. 11. 2019 

Miesto: Bratislava  

Počet účastníkov: 1 - Vanessa Drevenáková V. B 

Garant: Mgr. Anna Hamšíková 

Vyhodnotenie: hlavná cena dekana Univerzity Komenského za najlepší vedecký projekt a postup na 

Európsku súťaž mladých vedcov (EUCYS). 

 

Názov: Geografická olympiáda 

Termín: Január 2020 

Miesto: Žilina 

CIeľ: vytvoriť písomnú práca na vybranú tému 

Cieľová skupina: žiaci 1. - 5. ročníka 

Garant: Mgr. Aneta Nagyová 

Vyhodnotenie: krajské kolo: Klára Martinková 2. miesto 

 

Názov: Geografický korešpondenčný seminár 

Termín: Január- Apríl 2020 

Miesto: online 

Cieľ: navrhnúť riešenia problémov k daným témam 

Garant: Mgr. Lenka Katanová 

Vyhodnotenie: krajské kolo: Natália Michalcová 1. miesto 

                        krajské kolo: Eva Kovaŕiková 2. miesto 

 

Výchovno – vzdelávacie exkurzie a kurzy: 

Názov: Návšteva Goetheho Inštitútu a Slovenskej národnej galérie v Bratislave 

Cieľ: navštíviť virtuálnu interaktívnu výstavu Bauhaus venovanej 100. výročiu architektonického slohu 

Bauhaus a výstavu Arnolda Petra Weisza Kubínčana – Umelcova (ťažká) batožina v Slovenskej národnej 

galérii v Bratislave  

Cieľová skupina: žiaci 3. a 4. Ročníka 

Počet účastníkov: 18 

Termín: 12.9. 2019 

Garant: Mgr. Karkošiaková 

 

 

 

 

 

 

 



Názov: Exkurzia na podujatie Lingvafest 

Cieľ: motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov a oboznámiť sa s niektorými netradičnými jazykmi a 

kultúrou ich krajiny 

Cieľová skupina: žiaci 2. - 5. ročníka 

Počet účastníkov: 49 

Termín: 26.9.2019 

Garant: Mgr. Veronika Buknová 

 

Názov: Nemčina v galérii 

Cieľ: návštevou galérie ( Galéria Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici) pomocou zážitkového učenia 

prehĺbiť u žiakov estetické cítenie umeleckých diel 

Cieľová skupina: žiaci 4. a 5. ročníka, kt. si zvolili predmet konverzácia v nemeckom jazyku 

Počet účastníkov: 15 

Termín: 16.10.2019 

Garant: Mgr. Karkošiaková 

 

Názov: Vedecká čajovňa - seminár na podporu demokracie 

Cieľ: podpora demokratickej kultúry a demokratického myslenia u mladých ľudí 

Cieľová skupina: žiaci 3. ročníka 

Termín: 22. 10 2020 

Počet účastníkov : 15 

Garant: Mgr. Zuzana Brosinger, PhD. 

Názov: Poznávacia exkurzia do adventnej Vroclavi (Wroclaw) 

Cieľ: spoznať poľské vianočné tradície a najznámejšie historické pamiatky vo Vroclavi 

Cieľová skupina: žiaci 2.,  3., 4. a 5. ročníka 

Počet účastníkov: 46 

Termín: 9.12. 2019 - 10. 12. 2019 

Garant: Mgr. Karkošiaková 

 

Názov: Návšteva redakcie, televízneho a rozhlasového štúdia v Katolíckej univerzite 

Cieľ: absolvovať workshop zameraný na zručnosti novinárov printových médií, redaktorov, hostí, 

kameramanov, zvukárov televíznych relácií, redaktorov rozhlasového vysielania v televíznom a 

rozhlasovom štúdiu v priestoroch  Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka 

Počet účastníkov: 30 

Termín: 25. 10. 2019 

Garant: Mgr. Ďaďová 

Názov: Návšteva redakcie Denníka N , televízneho štúdia  v televízii Markíza 

Cieľ: oboznámenie sa s prácou v redakcii Denníka N, klásť otázky v diskusii o novinárskej práci i aktuálnom 

stave žurnalistiky na Slovensku  šéfredaktorovi M. Kostolnému a redaktorovi televízie Markíza M. 

Kovačičovi.  

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka 

Počet účastníkov: 24 

Termín: 29. 11. 2019 

Garant: Mgr. Ďaďová 

 

 

 

 

 

 



Názov: Čitateľskej ceny vydavateľstva Absynt 

Cieľ: čítať reportážnu literatúru vydavateľstva Absynt, diskutovať na webinároch s tvorcami reportážnej 

literatúry, s novinármi denníka SME (Tkačenko, Onderčanin, Krčmárik), predkladateľmi reportážnej 

literatúry,  s literárnou odborníčkou na recenzie M. Klapákovou, klásť otázky v diskusii o práci vo 

vydavateľstve  s riaditeľom vydavateľstva Absyt Jurajom Koudelom, hodnotiť prečítané diela, vytvoriť 

recenziu, reportáž. 

Cieľová skupina: žiaci 1. - 5. ročníka 

Počet účastníkov: 16 

Termín: 8. 4. 2020,13.5. 2020, 19.5.2020 

Garant: Mgr. Ďaďová 

 

Názov: Jazykovo-poznávacia exkurzia do Veľkej Británie  

Cieľ: odstrániť jazykovú bariéru v komunikácii v anglickom jazyku, sprístupniť žiakom históriu, geografiu a 

kultúru Veľkej Británie v prirodzenom prostredí.   

Cieľová skupina: žiaci 1. ročníka  

Počet účastníkov: 96  

Termín: 14.3. 2020 – 26.3.2020  

Garant: Mgr. Gombárska  

Vzhľadom na preventívne opatrenia spojené s COVID-19 platné od 13.3.2020 bola exkurzia preložená na 

termín 12.9.2020 – 24.9.2020.   

 

Názov: Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave 

Cieľ: Stráviť niekoľko hodín v mieste, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa 

Komenského „Škola hrou“. Žiaci tu nájdu exponáty z rôznych oblastí vedeckého poznávania a ľudského 

myslenia, dostanú príležitosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje.  

Cieľová skupina: žiaci 4.- 5. ročníka 

Počet účastníkov: 40  

Termín: 22. 11. 2019 

Garant: PaedDr. Dobrotová  

 

V zmysle učebného plánu pedagogickí zamestnanci organizovali pohybové aktivity:  

Názov: Základný a zdokonaľovací plavecký kurz / 10 hodín 

Cieľ: Byť schopný plávať vo vode technicky správne a bezpečne minimálne dvoma plaveckými spôsobmi a 

to aj na dlhšiu vzdialenosť, vybaviť účastníkov takými zručnosťami, ktoré im zaistia ich bezpečnosť vo vode 

Cieľová skupina: žiaci 1.ročník 

Termín: 25.- 29. november 2019 

Počet účastníkov: 80 

Garant: PaedDr. Vantarová 

 

Názov: Lyžiarsky a snowboardový kurz / 25 hodín 

Cieľ: rozvoj kondičných a koordinačných schopností, súbežne s osvojením a zdokonalením techniky 

zjazdového lyžovania a snowbordingu, dosiahnutie pozitívneho vzťahu k zjazdovému lyžovaniu 

a snowbordingu 

Cieľová skupina: žiaci 2.ročníka 

Termín: 3.– 7. február 2020 

Počet účastníkov: 82 

Garant: Mgr. Gombársky 

 

 



Názov: Kurz pohybových aktivít v prírode / 25 hodín 

Cieľová skupina: žiaci 2.ročníka 

Termín: 3.– 7. február 2020 

Počet účastníkov: 6 

Garant: Mgr. Gombársky, Mgr. Francúzová 

Názov: Ochrana života a zdravia 

Cieľ: vytvoriť podmienky a prispieť k upevňovaniu zdravia, telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti a 

morálnych zásad, základných podmienok ochrany života a zdravia, Poskytnúť potrebné praktické poznatky 

na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, ktoré môžu ohrozovať 

človeka a okolité prostredie, poznatky sú tematicky zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia, 

zdravotnícku prípravu, pohyb a pobyt v prírode, orientáciu v teréne a technicko-športové činnosti 

Cieľová skupina: žiaci 1. – 3. ročníka BGMH Sučany 

Kurz na ochranu života a zdravia 

Cieľová skupina: žiaci 3.ročníka, žiaci 4.ročníka, ktorí neabsolvovali kurz OŽaZ v roku 2018. 

Termín: 23. 09. 2019 – 25. 09. 2019 

Počet účastníkov: 93 žiakov 

Cvičenie na ochranu života a zdravia 

Cieľová skupina: žiaci 1.ročníka 

Termín: 1. cvičenie – 5.11.2019, 2. cvičenie – 25.6.2020 – dištančná forma 

Počet účastníkov: 100 žiakov, 98 žiakov 

Cieľová skupina: žiaci 2.ročníka 

Termín: 3. cvičenie - 4. 11. 2019, 4. cvičenie – 25.6.2020 – dištančná forma 

Počet účastníkov: 94 žiakov, 100 žiakov 

 

Tradičné školské akcie 

 

Názov: Študentská kvapka krvi 

Termíny: 7. 11. 2019 

Miesto: BGMH Sučany 

Cieľ: Viesť žiakov k humanite prostredníctvom darovania najvzácnejšej tekutiny - krvi 

Účasť: Študentská kvapka krvi – spolu 24 účastníkov 

Garant a akčný tím: Mgr. Daniela Mičáňová, NTS v Martine 

 

Názov: Deň otvorených dverí 

Termín: 21. 11. 2019 

Miesto: BGMH Sučany, Robotnícky dom v Sučanoch 

Cieľ: Sprostredkovať záujemcom o štúdium na BGMH a ich rodičom  informácie o spôsobe výučby, o  

mimoškolských aktivitách, o materiálnom zabezpečení tried a priestorov školy a odpovedať na otázky 

rodičov. Poskytnúť všetkým žiakom možnosť nahliadnuť do testu talentovej skúšky z  prijímacieho konania 

v marci 2019. 

Celkový počet zaregistrovaných účastníkov: 450 

Garant akcie a akčný tím:  prijímacia komisia a vedenie školy 

 

Názov:SWAP a  Vianočný bazár šiat a darčekov Bakelita 

Cieľ: pozdvihnúť environmentálne povedomie školy o hrozbách módneho priemyslu 

Cieľová skupina: celá škola 

Počet účastníkov: celá škola 

Miesto:BGMH Sučany 

Termín:  1 x 17 10.2019, 2 x 16.-20.12.2019 

Garant: Mgr.Aneta Nagyová a Bakelita environmentálna skupina žiakov 



Názov: Červené stužky 

Termín: 19. 11. 2019 - 20. 11. 2019, 29.11.2019 

Miesto: BGMH Sučany 

Cieľ: Získať čo najviac informácií o víruse HIV a dozvedieť sa zaujímavé fakty o ochorení AIDS. Formovať 

mladého človeka a poskytnúť mu informácie o zdravom životnom štýle. Rozvíjať aktivitami záujem o 

prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou. 

Aktivity:  

- Športom pre červené stužky (florbalový turnaj) - 35 žiakov 

- tvorba, pripínanie a nosenie červených stužiek  

- Živá Červená stužka - 50 žiakov 

- vedomostný kvíz - 35 žiakov 

Garant akcie a akčný tím: Mgr. Daniela Mičáňová, Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline 

 

Názov: Deň študentov a boja za demokraciu a Imatrikulácie  

Cieľ: pripomenúť si prostredníctvom oficiálneho programu historická aspekt a miesto 17. novembra v 

dejinách. Uviesť slávnostne žiakov 1. ročníka do kolektívu žiakov vyšších ročníkov.  

Cieľová skupina: žiaci 1. - 5. ročníka  

Termín: 15. 11. 2019 

Miesto: kino Strojár  

Garant akcie: Mgr. Katarína Brveníková  

 

Mimo vyučovacie aktivity 

Názov:  Divadelné predstavenie: S.Zweig: Biológia politika-Fouche!!! 

Termín: 16. 1. 2020 

Miesto SKD Martin 

Organizátor: PhDr. Beáta Makovická 

Cieľ: spoznávať umeleckú dramatickú tvorbu, sprostredkovať umelecké zážitky čo najväčšiemu počtu 

žiakov a zvyšovať ich kultúrnu úroveň 

Cieľová skupina: žiaci a učitelia BGMH 

Počet zúčastnených: 34 žiakov 2.ročníka, 6 učitelia BGMH 

Garant: PhDr. Beáta Makovická 

 

Názov:  Divadelné predstavenie: G.Orwell: 1984 

Termín: 3. 3. 2020 

Miesto SKD Martin 

Organizátor: PhDr. Beáta Makovická 

Cieľ: spoznávať umeleckú dramatickú tvorbu, sprostredkovať umelecké zážitky čo najväčšiemu počtu 

žiakov a zvyšovať ich kultúrnu úroveň 

Cieľová skupina: žiaci a učitelia BGMH 

Počet zúčastnených: 40 žiakov 4. a 5.ročníka 

Garant: PhDr. Beáta Makovická 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Názov: Science Slam 

Termín: 6. 12. 2019 

Cieľ: prezentovať výsledky výskumu, ukázať zábavnou a divadelnou improvizovanou  formou ako robiť 

vedu v oblasti biochémie, histórie, religionistiky, fyziky, archeológie a odovzdať účastníkom nadšenie pre 

štúdium vedeckých odborov 

cieľová skupina: žiaci BGMH 

počet účastníkov: 50 

garant: RNDr. Bošanská a spolupráca s Masarykovou univerzitou v Brne 

 



k) Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

V súlade so stratégiou školy a hlavnými úlohami školy BGMH pre školský rok 2019/2020 sa pokračovalo 

v zlepšovaní podmienok vyučovania a práce. Materiál, tovary a služby na ich realizáciu boli zabezpečované 

z prostriedkov rozpočtu školy,  finančnej podpory ZRPŠ, Študijného fondu, n.o. a svojpomocne 

zamestnancami školy. Niektoré z činností na zlepšenie podmienok vykonaných v interiéri a exteriéri školy 

sú uvedené nižšie: 

 

 

P.č. Opravy, 

rekonštrukcie, 

Riešenia 

Miesto a popis prác Zdroje 

1. Policové skrine Učebne 3.18, 3.21 Študijný fond, n.o. 3 216.00 €  

2. Kuchynská linka Zborovňa Študijný fond, n.o. 1 650,00 € 

3. Skrinky na 

separovanie 

odpadu 

Na chodby pre žiakov 

 

 

Študijný fond, n.o. 240,00 € 

4. Fond opráv  

 

opravy nábytku, stoličiek Finančná podpora ZRPŠ  

215,00 € 

5.  Údržba exteriéru Revitalizáciu a udržiavanie 

zelene v školskom parku 

a dvore, pravidelné kosenie 

trávnika, sezónne hnojenie, 

strihanie krov a stromov 

podsypávanie kôry, benzín 

do kosačky, postreky, 

hnojivo, tráva, 

kompostovanie, výsadba 

Finančná podpora ZRPŠ 

1 170,00 €, svojpomocne 

6. Knižničný fond a 

didaktické 

pomôcky 

knihy pre cudzie jazyky 

a odborné predmety 

Finančná podpora ZRPŠ 

855,00 € 

 

7. Výdajňa stravy Taniere, príbory Rozpočet školy 635,18 € 

8. Stoličky Učebne IT Rozpočet školy 703,00 € 

9. Učebné 

pomôcky 

Fyzika Rozpočet školy 474,00€ 

10. Projektory  Učebne Rozpočet školy 898,92 € 

11. Rádioprehrávače 

s CD 

Učitelia cudzích jazykov  Rozpočet školy 575,00 € 

12. Pamäťový modul  Notebooky Rozpočet školy 575,00 € 

13. HDD Notebooky Rozpočet školy 989,00 € 

14. Sieťové ložisko  Rozpočet školy 929,39 € 

15. Diskové polia Server Rozpočet školy 943,66 € 

16. Traktor na 

kosenie 

Areál školy Rozpočet školy 1950,00 € 

17. Obkladové 

panely 

telocvičňa Rozpočet školy 5998,80 € 

18. Kladina telocvičňa Rozpočet školy 900,00 € 

19. Magnetická 

tabuľa 

Učebňa Rozpočet školy 93,60 € 

z projektu Partners 



20. Čítačka kariet 

KR611, materiál 

a inštalácia 

Dochádzkový a stravovací 

systém pri vstupe a vo 

výdajni stravy 

Rozpočet školy 1117,20 € 

 
Podrobne rozpracované finančné ukazovatele tvoria finančnú prílohu správy o hospodárení za rok 

2019/2020 a rozpočet k 31.08. 2020 

 

V roku 2020/2021 má škola v pláne na úseku prevádzky: 

 

Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy v priebehu každého školského roka 

z rozpočtu školy. Zabezpečiť finančné zdroje na opravy, rekonštrukcie, revízie a ďalší rozvoj školy, 

konkrétne:  

 oprava  a výmena podlahových krytín v učebniach, 

 dokončiť výmenu a obnovu školského nábytku v učebniach, 

 pokračovať a dokončiť generálnu opravu elektrických sietí, 

 udržiavať vitalitu zelene a dotvárať vonkajší areál školy, 

 udržiavať funkčnosť a zlepšovať systém jednotného elektronického systému „vrátnika“, výdajne 

stravy, evidencie prítomnosti a hodnotenia žiakov, administrácie dokumentácie a vyučovania, 

 vymaľovanie všetkých vnútorných priestorov školy, 

 rekonštrukcia podlahy v telocvični, 

 oprava strechy a obnova krycieho náteru, 

 doplniť interiér školským nábytkom,  

 vytvoriť relaxačno-oddychové zóny pre žiakov, 

 zabezpečovať školské revízie v zadaných termínoch a získavať peniaze na odstránenie 

zistených nedostatkov. 

 

V spolupráci so zriaďovateľom a príslušnými rezortnými ministerstvami pokračovať v dlhodobej snahe 

zabezpečiť prostriedky na: 

 kúpu a rekonštrukciu budovy Športového domu v majetku obce Sučany na účely vytvorenia 

internátu pre žiakov školy, 

 dobudovanie prístavby školy s cieľom vytvoriť priestory pre: 

 laboratória pre prírodovedné predmety, 

 posilňovňu a gymnastické štúdio pre potreby telesnej a športovej prípravy, 

 zväčšenie kapacity výdajne stravy a školskej jedálne, 

 šatne pre žiakov, 

 skladové priestory ( učebnice, čistiace potreby, spotrebný materiál ), 

 šatne pre prevádzkových zamestnancov, 

 spoločenskej miestnosti pre organizáciu celoškolských zhromaždení, 

 doplniť jazykové učebne modernou didaktickou a audiovizuálnou technikou, 

  vybudovať multimediálnu učebňu pre jazyky, 

 zabezpečiť prostriedky  dobudovanie vonkajšieho areálu školy (chodníky, športoviská, altánok). 

Hlavným zámerom a cieľom školy bolo zapojenie sa do projektu týkajúceho zníženia energetickej 

náročnosti školy. V súčasnosti čakáme na schválenie a podpísanie zmluvy. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka 

 

V školskom roku 2019/2020 škola neprijala žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu. Informácie sú v Prílohe 

Rozpočet k 31. 8. 2020. 

  

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

 



Gymnázium ako štátna rozpočtová organizácia nevyberá príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 

povinnosť. ZRPŠ pri BGMH je združením rodičov, ktorí nezávisle rozhodujú o výške a aj účele poskytnutia 

finančných prostriedkov gymnáziu. 

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v  

   členení podľa finančných aktivít 

 

Rozpočtovými opatreniami v roku 2019/2020 boli pridelené škole finančné prostriedky za prijaté   

vzdelávacie poukazy. Výška v  € je nasledovná VzP 2019 od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 3 814,00 € a VzP 

2020 od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 5 722,00 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových 

nákladov učiteľov, tovarov a služieb spojených s výchovno - vzdelávacím procesom pri vedení krúžkov. 

 

4. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

Škola získala z prenájmu priestorov  od 1.9.2019 do 31.12.2019 nájomné za bufet 82,50 € a za automat 
28,80 €. V období 1.1.2020 až 31.8.2020 získala škola príjem za prenájom bufetu vo výške 47,00 €, za 
automat 50,40 € a za prenájom učební od Študijného fondu n.o. 104,30 €. Podrobná správa o hospodárení 
za kalendárny rok 2019 tvorí Prílohu Protokolu k správe o hospodárení za rok 2019. 
 

5. škola sa zapojila do súťaže finančnej olympiády, kde získala od Nadácie Partners sumu vo výške 1 

000,00 €. 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 

vyhodnotenie jeho plnenia         

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania pre školský rok 2019/2020 

1. Maturitná skúška 

1.1.  Pripraviť žiakov 5. ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali maturitnú skúšku z povinne voliteľných  

predmetov v riadnom termíne v jarnom období alebo v náhradnom termíne v odôvodnených a 

ospravedlnených prípadoch ako sú choroba alebo povolené štúdium na obdobnej škole v zahraničí.  

Vyhodnotenie: cieľ splnený.  

V školskom roku 2019/2020 sa maturitná skúška konala administratívne z dôvodu mimoriadnej situácie 

spojenej s ochorením COVID-19. 

Zdroj: Výkaz o výsledku maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 

1.2. Pripraviť žiakov 4. ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka  

a literatúry a z anglického jazyka a literatúry v riadnom termíne v jarnom období alebo v náhradnom 

termíne v odôvodnených a ospravedlnených prípadoch ako sú choroba alebo povolené štúdium na 

obdobnej škole v zahraničí. 

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený (2 žiaci neukončili 4. ročník).  

V školskom roku 2019/2020 sa maturitná skúška konala administratívne z dôvodu mimoriadnej situácie 

spojenej s ochorením COVID-19. 

Zdroj: Výkaz o výsledku maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 

1.3. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku neuskutočnila. 

 

2. Prijímacie skúšky 

Pripraviť transparentné, objektívne a spravodlivé prijímacie skúšky s rovnosťou šancí pre zúčastnených 

záujemcov. Kritériom plnenia takého cieľa je "spokojnosť", resp. "nespokojnosť" uchádzačov (alebo ich 

zákonných zástupcov), vyjadrená v opodstatnených sťažnostiach alebo podaniach  kontrolných orgánov, 

monitorovacích  subjektov - zriaďovateľ, ŠPÚ, SGI, Rada školy a pod.. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený  

Žiadny z uchádzačov o štúdium ani ich zákonní zástupcovia nepodali námietku alebo sťažnosť súvisiacu s 

prijímacím konaním.  



V školskom roku 2019/2020 sa prijímacie skúšky konali na základe kritérií vydaných MŠVVaŠ SR z dôvodu 

mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-19. 

3. Dochádzka do školy 

3.1. Znížiť alebo udržať priemernú ospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim 

školským rokom. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený (pozri tabuľka) 

Priemerná ospravedlnená absencia v 

školskom roku 2018/ 2019 v hodinách 

Priemerná ospravedlnená absencia v 

školskom roku 2019/ 2020 v hodinách 

1.polrok 2.polrok 1.polrok 2.polrok 

58,33 61,12 55,43 23,02 

 

3.2. Znížiť alebo udržať priemernú neospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim 

školským rokom. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený (pozri tabuľka) 

Priemerná neospravedlnená absencia v 

školskom roku 2018/ 2019 v hodinách 

Priemerná neospravedlnená absencia v 

školskom roku 2019/ 2020 v hodinách 

1.polrok 2.polrok 1.polrok 2.polrok 

0,02 0,14 0,01 0,00 

 4. Vysokoškolské štúdium 

Pripraviť maturantov tak, aby úspešnosť prijatia na vysokú školu bola. 

Kritériom plnenia cieľa je spätná väzba od absolventov formou dotazníka, ktorý sa absolventom zasiela na 

náklady školy (poštou aj e - formou) a spracováva v mesiaci september. 

Vyhodnotenie: cieľ (pozri písm p)) 

5. Personálna oblasť 

5.1. Zabezpečiť aspoň troch zahraničných učiteľov alebo lektorov s požadovanou kvalifikáciu 

(vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa) pre nasledujúci školský rok. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený 

5.2.  Zabezpečiť 100% kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov pre  nasledujúci školský rok v zmysle 

požadovaných kvalifikačných predpokladov príslušnej legislatívy. 

Indikátory:  Zákon o pedagogických zamestnancoch a príslušné vykonávacie predpisy Nástroje:  

Porovnanie dokladov o vzdelaní jednotlivých pedagogických zamestnancov a príslušných ustanovení  

zákona  

o kvalifikačných požiadavkách. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený 

5.3. Zabezpečiť pre útvar prevádzky školy zamestnancov schopných plniť pracovné úlohy samostatne, 

ochotne, zodpovedne, efektívne a dodržiavať etiku v pracovných vzťahoch (noví zamestnanci). 

Indikátory:  Podklady z kontrolnej činnosti, hodnotiace hárky a správy o činnosti. 

Nástroje:  Analýza indikátorov. 

Vyhodnotenie: v školskom roku bol prijatý nový zamestnanec na úseku prevádzky. 

5.4.  Aj naďalej zvyšovať odborné, metodické, didaktické, pedagogické a psychologické kompetencie 

pedagogických zamestnancov, ich zručnosti v používaní IKT, kompetencie v používaní druhého 

vyučovacieho jazyka a neustále rozvíjať ich právne vedomie. Zvyšovať zainteresovanosť a podiel 

zamestnancov na priamom riadení, organizovaní a plánovaní činností, aktivít, projektov a procesov školy. 

Umožniť všetkým zamestnancom profesijný rast formou absolvovania rôznych foriem ďalšieho vzdelávania 

v súlade s plánom profesijného rozvoja. 



Indikátory: Školský vzdelávací program, plán osobného rozvoja (hodnotiaci rozhovor na konci školského 

roka), plnenie plánu profesijného rozvoja, záznamy z hospitácií, sebahodnotenie (hodnotiace hárky), účasť 

na vzdelávaní a metodických stretnutiach, doklady a potvrdenia o vzdelávaní (vysvedčenia, certifikáty, 

osvedčenia a pod.), plány (plány činnosti, organizačné zabezpečenia školských aktivít a pod.), správy, 

návrhy, kritická diskusia a závery Pedagogickej rady k predmetu daného cieľa a pod. 

Nástroje:  Analýza indikátorov. 

Vyhodnotenie: v procese spracovania 

6. Štátna jazyková skúška 

6.1. Úspešné vykonanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými 

žiakmi v jarnom období daného roku. 

Vyhodnotenie: Z dôvodu mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 sa všeobecná štátna jazyková  

skúška z anglického jazyka nekonala z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-19 a 

bola presunutá na školský rok 2020/2021. 

6.2. Úspešné vykonanie odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými 

žiakmi v jarnom období aktuálneho školského roku.  

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený 

Z 64 prihlásených žiakov úspešne vykonalo odbornú ŠJS 63 žiakov,  1 žiak nevyhovel. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s ochorení COVID-19 v školskom roku 2019/2020 sa odborná 

štátna jazyková  skúška z anglického jazyka konala online (časť preklad) a administratívne (ústna časť).  

 

7. Vzdelávanie 

Zrealizovať obsahové naplnenie  učebných osnov vo všetkých predmetoch a skupinách. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-19 učebné osnovy boli napĺňané 

prostredníctvom dištančnej formy vzdelávania. 

Zdroj: správy o činnosti predmetových komisií a učebné osnovy jednotlivých predmetov 

 

8. Výchova 

Zrealizovať všetky naplánované výchovné programy a projekty, ktoré sú súčasťou školských vzdelávacích 

programov, mimo vyučovacích a alternatívnych aktivít v danom  školskom roku počas nasledujúceho 

obdobia. 

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-19. 

 

9. Plat 

9.1.  Zabezpečiť finančné prostriedky na funkčné platy pre zamestnancov na celý školský rok. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený 

9.2. Zabezpečiť vyplatenie platov zamestnancov prevodom na ich osobné účty do 14.dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci za ktorý patrí zamestnancovi plat.  

Vyhodnotenie: cieľ splnený 

9.3. Vytvoriť podmienky na finančné ohodnotenie práce zamestnancov zabezpečujúcich plnenie úloh a 

činností a ich výnimočných pracovných schopností v súlade s kritériami pre osobné hodnotenie v tomto 

školskom roku a vyplatiť osobné príplatky minimálne v celkovom objeme predchádzajúceho roka. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený 

9.4.Vytvoriť podmienky na ocenenie práce zamestnancov formou odmeny dvakrát za školský rok – vo 

výplatnom období za mesiac december 2019 a za mesiac máj 2020. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený 

 

 

 

 

 



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

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

SILNÉ  STRÁNKY 

1) Školský vzdelávací program ďalej len ŠkVP, ktorý je implementáciou najlepších prvkov slovenského 
a britského vzdelávacieho systému a výsledkom dlhoročného experimentálneho overovania nielen 
obsahu, metód a foriem práce, organizácie, financovania a manažovania. ŠkVP umožňuje 
individuálnu profiláciu žiakov formou výberu voliteľných hodín predmetov, predovšetkým v 
posledných dvoch rokoch štúdia. 

2) ŠkVP umožňuje ukončovanie štúdia v posledných dvoch rokoch štúdia a zároveň s maturitnou 
skúškou absolvovať aj štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka a v piatom ročníku aj zo 
všetkých akademických predmetov v anglickom jazyku. 

3) Pedagogický zamestnanci sú vysoko kvalifikovaní so snahou neustáleho zlepšovania sa v 
aprobačných predmetoch. 

4) Žiaci BGMH sú z celého Slovenska. Sú to žiaci s výbornými študijnými výsledkami, ktorí sú schopní 
rozvíjať svoj potenciál vedomostný, znalostný, hodnotový, emocionálny a charakterový na najvyššiu 
osobnú úroveň, o čom svedčia výsledky ich práce, úspešná účasť na celoslovenských a 
medzinárodných súťažiach, výborné výsledky pri externých častiach maturitnej skúšky s 
organizovaných NÚCEM, dlhodobá vysoká úroveň pridanej hodnoty meranej a hodnotenej NÚCEM, 
úspešnosť žiakov pri prijímaní na fakulty renomovaných univerzít a vysokých škôl v zahraničí 
(Česká republika- Brno, Praha, Olomouc, Hradec Králové, Ostrava, Veľká Británia- Aberdeen, 
Glasgow, Edinburgh, Manchester Warwick, Exeter, St. Andrews, Bristol, Holandsko, Śvédsko). 

5) Rodičia školy dlhodobo významne podporujú školu nielen v oblasti mimovyučovacích aktivít, výletov 
a exkurzií, ale aj priamo v oblasti vyučovania (učebnice v anglickom jazyku, IKT), v oblasti 
oceňovania žiakov, zlepšovania podmienok vyučovania a práce zamestnancov.    

 

OHROZENIA 

1) vplyv negatívnych javov v spoločnosti, pôsobenie sociálnych sietí, orientácia na materializmus, 
2) nepriaznivá populačná krivka a tým aj nižší počet uchádzačov o štúdium na stredných školách ako 

aj pokles záujmu o náročné štúdium zo strany žiakov, 
3) neefektívna racionalizácia siete škôl, 
4) dofinancovanie rozpočtu špeciálneho školstva na úkor rozpočtov bilingválnych gymnázií hlavne 

v oblasti položky mzdy a platy,  
5) vznik bilingválnych študijných zameraní na školách bez zodpovedajúceho zabezpečenia vo 

všetkých oblastiach,  
6) neustále zmeny v školskej legislatíve,  
7) nedostatočné odmeňovanie práce pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

 

OBLASTI  ZLEPŠOVANIA 

1) vybudovanie vlastného školského internátu pre dochádzajúcich žiakov,  
2) dobudovanie a vybavenie učební a ďalších účelových priestorov (sklady, šatne, dielne, kabinety) 

prostredníctvom projektu,  
3) chýbajúci bezbariérový prístup do budovy školy, ktorý škola má záujem doriešiť prostredníctvom 

projektu zameraného na zníženie energetickej náročnosti budovy, 
4) zabezpečenie vybudovania výťahu v spolupráci so zriaďovateľom, 
5) efektívnejšie využívanie a používanie IKT v procesoch a činnostiach školy tak, aby pomáhala a 

uľahčovala predovšetkým oblasť administrácie a vo vyučovacom procese nepotláčala rozvoj žiaka. 
6) zavedenie elektronizácie aj do bežnej administrácie školy napr. vypĺňanie cestovných príkazov 

prostredníctvom elektronických formulárov, bežnej dokumentácie školy, 
7) používanie anglického jazyka aj mimo vyučovacích hodín s celou školskou komunitou 
8) aktívna účasť na využívaní mimo- vyučovacieho času a zapájanie sa do aktivít organizovaných 

žiakmi pre žiakov 

PRÍLEŽITOSTI 

1) pokračovať v projekte zameraného na zníženie energetickej náročnosti budovy, 
2) pozitívny školský marketing (web stránka, prezentácia na verejnosti a v médiách) založený na 

výborných výsledkoch, kvalitnej práci a dobrej skúsenosti zainteresovaných,   



3) neustála a intenzívna komunikácia s rodičmi a ich  motivovanie pre podporu a aktívnu účasť na 
živote školy,  

4) vypracovanie návrhu projektu experimentálneho overovania 4- ročnej formy bilingválneho 
vzdelávania s vyučovacím jazykom anglickým pod garanciou UNIZA, 

5) pokračovanie v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní (NÚCEM) a Štátnym 
pedagogickým ústavom (ŠPÚ), 

6) pokračovať v spolupráci na projekte Erazmus+ s partnerskou školou Gymnízium Olomouc Hejčín 

prípadne rozvíjať spoluprácu so školami podobného zamerania doma aj v zahraničí, 

7)  pokračovať v spolupráci s neziskovou organizáciou Študijný fond, n. o. na realizácii programov a 
projektov podporujúcich školu, 

8) Intenzívna spolupráca s obcou Sučany, miestnou a regionálnou samosprávou, zriaďovateľom 

a štátnou správou. 

 
 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

V školskom roku 2019/20 ukončilo maturitné štúdium na našej škole 87 žiakov, v ďalšom vysokoškolskom 

štúdiu pokračuje 82 žiakov a 5 absolventov z rôznych dôvodov nepokračuje hneď v ďalšom štúdiu ( brigáda 

- financie na štúdium, rodinné dôvody, dôkladná príprava na prijímacie skúšky na 1 vybranú školu 

v budúcom školskom roku) 

V tomto školskom roku sa oproti minulým školským rokom zvýšil záujem o štúdium v SR, jednak z dôvodu 

neistoty počas pandémie COVID 19 a jednak z dôvodu neistoty z Brexitu, takže na Slovensku bude 

študovať 18 žiakov – Bratislava( 15), Žilina, Ružomberok, Banská Bystrica, v Českej republike 35 žiakov  – 

Brno (19), Praha (12), Olomouc, Hradec Králové, Ostrava, vo Veľkej Británii - Aberdeen, Glasgow, 

Edinburgh, Manchester Warwick, Exeter, St. Andrews, Bristol – 21 žiakov,  v Holandsku – 7 a vo Švédsku 1 

žiak.  

Prehľad zamerania absolventov: 

Spoločenskovedné – 25 (psychológia, právo, pedagogické, filozofia, diplomacia, prekladateľstvo, ale aj 

literárna a kultúrna analýza, médiá...) 

Prírodovedné – 16 ( biológia, biochémia, matematika, fyzika) 

Medicínske – 12 (všeobecné lekárstvo, medicínska veda, zubné lekárstvo, vojenské, veterinárne lekárstvo, 

farmácia) 

Informatika – 10  

Ekonomika – 10  

Technické – 8 (stavebné inžinierstvo, letecká doprava, regionálne plánovanie...) 

Umelecké – 1 (VŠVU) 

 

Zhrnutie:  

Počet prihlášok sa tak, ako po minulé roky, líšil od 1 do 8, niektorí boli prijatí aj na všetky zvolené vysoké 

školy, iní na jednu, na ďalšie už nešli, z neprijatých boli najmä na lekárske fakulty a do Veľkej Británie. Ako 

príčinu neprijatia uvádzajú vlastnú nedostatočnú prípravu, do Veľkej Británie síce splnili akademické 

predpoklady, dôvody ich neprijatia boli skôr subjektívne, univerzity v UK ich neuvádzajú, závisí to od toho, 

ako ich osloví motivačný list a dôvodom môže byť aj nižší počet prijatých zahraničných študentov. 

Hodnotenie štúdia v BGMH: žiaci hodnotia štúdium výborne, sami priznali, že ak si vybrali umelecký, alebo 

iný netradičný odbor, nemohli očakávať, že ich naň pripraví štúdium na gymnáziu, ale musia pracovať 

samostatne. Vysoko hodnotili možnosť výberu predmetov, hlavne v 5. ročníku.  Na väčšinu univerzít na 

Slovensku a v Čechách stačia testy SCIO, kde vysoko hodnotia predmety OBN, DEJ, konštatujú „štúdium 

na GBASe mi pomohlo zvládnuť test všeobecných predpokladov s vysokým percentilom bez akejkoľvek 

prípravy“ Kristína Ch., Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), odbor Národní hospodářství. 

Žiaci, ktorí išli študovať prírodovedné a medicínske odbory, ako každoročne vysoko hodnotia úroveň 

vyučovania biológie, chémie a fyziky. 

Žiaci, ktorí sú prijatí na štúdium vo Veľkej Británii uvádzajú,  že väčšinou nepotrebovali prijímacie skúšky, 

stačili im dosiahnuté študijné výsledky, výsledky MS, certifikát C1, testy LNAT a hlavne motivačný list. 

Všetci zhodne konštatujú dôležitosť organizovania mimoškolských akcií, systematickej práce a prípravy na 



MS, prípravy listu v dostatočnom časovom predstihu, účasť a dobré umiestnenie vo vyšších kolách 

predmetových olympiád a súťaží, zvýšený záujem o zvolené predmety. Zároveň konštatujú, že aj keď 

študujú iné odbory, ako mali v BGMH, veľmi im pomohla matematika. 

 

Z postrehov absolventov v dotazníku vyberáme: 

 

Moje predmety vo 4. a 5. ročníku mi síce nepomohli s prijímacími skúškami (v podstate som žiadne 

prijímačky nemala), ale na druhú stranu vidím pokrok vo vedomostiach a som si viac istá že zvládnem 

úvodný ročník bez problémov. To sa týka ako matematiky tak aj informatiky. 

Aneta K., University of Aberdeen, School of Natural and Computer sciences – Mathematics and 

Computer science 

  

Veľmi mi pomohol náš systém kombinácií predmetov, lebo vďaka nemu som si vždy vedel navoliť všetky 

predmety ktoré odo mňa žiadali a nemal som ani jednu hodinu ‘navyše’.  

Ešte by som dodal, nech sa žiaci neboja poprosiť iného človeka alebo nadčloveka o pomoc, v tom má už tá 

naša krásna, oranžová kocka výhodu. 

Tomáš G., Psychology, University of Glasgow, Glasgow, Scotland 

 

Rovnaké predmety by som si zvolila znova. S ponukou a výberom som bola veľmi spokojná. Na jednej 

strane mi boli nápomocné pri maturitných skúškach, na druhej mi veľmi pomohli pri príprave na ústny 

pohovor v ČR.  

Odporúčanie pre budúcich piatakov: Jednoznačne mi najviac pomohli aktivity, ktoré som mala možnosť 

robiť popri škole. Boli to aktivity za celých 5 rokov, ktoré mi dali možnosť nabrať skúsenosti z mnohých 

oblastí, a to sa odzrkadlilo ako veľká výhoda pri prijímacích skúškach v ČR a pri písaní motivačného listu 

do UK.  

Dominika K., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Komunikační studia se specializací 

Marketingová komunikace a public relations, Česká republika, Praha 

 

V prípade odboru medzinárodný obchod mi veľmi pomohlo, že som si nechala druhý cudzí jazyk (nemčinu) 

aj v 5. ročníku a vďaka tomu mi bola nakoniec odpustená prijímacia skúška.  

Veľmi však môžem do 4. a 5. ročníka odporučiť všetky predmety matematiky a občianskej náuky, určite by 

som nemenila  

Kristína Ch., Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), odbor Národní hospodářství 

 

Odporúčanie pre budúcich piatakov: Na nič čo od vás žiadajú nezabudnite a riešte tie veci dostatočne 

skoro a nie na poslednú chvíľu. Verte, že život bude potom o niečo krajší, keď budete mať menej 

problémov. Každopádne veľa šťastia a dávajte si ciele vyššie ako si myslíte, že dokážete, lebo práve vtedy 

vychádzate zo svojej komfortnej zóny a rozvíjate svoje schopnosti a osobnosť. 

Martin B., Delft University of Technology, Computer Science and Engineering, Holandsko, Delft 

 

Odkaz prvákom: aj keď všetci starší žiaci vždy hovoria, že na známky na vysvedčeniach sa nikto pozerať 

nebude, nikdy neviete, kedy bude pandémia a bude sa brať ohľad len na ne – majte dobré známky.  

Nina H., Robert Gordon University, Business School of Aberdeen, Aberdeen, Škótsko,  

odbor: International Business Management 

 

(2) 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

V školskom roku 2019/2020 sme aktívne spolupracovali s CPPPaP Martin, s organizáciou Žena v tiesni a s 

PZ Martin.    

1.10.2019 som sa zúčastnila ako koordinátor sociálno- patologických javov filmového predstavenia “Kto je 

ďaľší? Film je inšpirovaný skutočnými príbehmi ,ako internet dokáže priviesť mladých ľudí na hranicu 

smrti.Predstavenia sa zúčastnil aj režisér filmu Miroslav Drobný, ktorý odpovedal na naše otázky.Film 

odporúčame navštíviť v sprievode rodičov a o predstavení s rodičmi rozprávať.      



21.10.2019 PZ Martin uskutočnila sa beseda s p. Húskovou pre 1. ročník na tému šikana , kyberšikana a 

sexuálne obťažovanie cez internet. Pani Húsková im vysvetlila ako sa treba zachovať a povedala im aj o 

trestno- právnej stránke ak by oni niekoho šikanovali.      

29.10.2019 sme pre žiakov 1. ročníka zorganizovali besedu s p. Braňom Mojsejom na tému “ Dopad látovej 

a nelátkovej závislosti na adolescentov”, kde hovoril o svojej závislosti na alkohole, čo mu to všetko vzalo 

kam až padol a čo robí preto aby vydržal čo najviac abstinovať. Jednou formou sú aj besedy pre žiakov na 

školách.    

4.11.,11.11.,12.11.2019 bola beseda s pracovníčkami organizácie Žena v tiesni, kde bol premietnutý film a 

následne beseda s právničkou a so sociálnou pracovníčkou organizácie. Beseda a film boli určené pre 

študentky 4. ročníka.   

12.2.2020 prebehla beseda s pracovníkmi CPPPaP p. Hrevusovou a p. Michálkovou na tému 

“Extrémizmus”. Beseda bola určená pre žiakov 1. a 2. ročníka.    

19.2.2020 som sa ako preventista zúčastnila multidisciplinárneho pracovného stretnutia- Ochrana detí pred 

násilím, organizátorom stretnutia bola Mgr. O. Kubíková- koordinátor prevencie Martin.   

V mesiaci máj som spravila pre študentov celej školy dotazník , ktorý sa týkal šikanovania, kyberšikany a 

sexuálneho obťažovania. Odpovedalo naň 285 respondentov. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy 

V školskom roku 2019/2020 298 žiakov odovzdalo škole vzdelávacie poukazy, čím podporili prácu 25 

záujmových krúžkov v oblasti anglického jazyka (CAE Coaching, Creative writing, English culture club, 

book club), nemeckého jazyka, debaty, matematiky, Science (fyzikálny, Sciencefiction, kozmonautiky), 

športu (basketbalový, volejbalový, florbalový, lezecký, Ultimate frisbee, stolnotenisový), umenia ( hudobný, 

dramatický, kreatívne písanie, Street dance, tanečný, Movie),  environmentálnej výchovy (Bakelita), 

informatiky, DofE, šachový pod vedením pedagogických zamestnancov školy. Debatný krúžok organizoval 

celoročnú debatnú ligu pre tímy žiakov z jednotlivých ročníkov školy, celoslovenskú súťaž Hodžovo fórum  

v rámci Dní Milana Hodžu a reprezentoval školu na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných 

debatných súťažiach. Športové krúžky sa prezentovali úspechmi na športových súťažiach. 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v školskom roku 2019/2020 poskytovalo služby svojim žiakom a ich 

zákonným zástupcom v medziach a v súlade s príslušnými právnymi smernicami a pokynmi Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zriaďovateľa, legitímnych a prirodzených 

požiadaviek žiakov a rodičov, v duchu mravných a etických princípov spoločnosti a hodnôt školy. 

Výsledky výchovy a vzdelávania žiakov školy pre rodičov a zákonných zástupcov boli poskytované: 

na plánovaných schôdzkach Združenia rodičov a priateľov školy (ďalej len Združenie) – triednych 

a plenárnych, zasadaniach Celoškolského výboru Združenia, elektronicky prostredníctvom „e-žiackej 

knižky“, e-mailovou korešpondenciou, písomnými zásielkami na domáce adresy, zverejnením Správy o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v priestoroch školy a na web-stránke školy, 

osobnými konzultáciami, vydávaním vysvedčení na konci školského roka a odpisov z katalógov na polroku, 

vystavovaním písomných posudkov, charakteristík a hodnotení, vydávaním a zasielaním rozhodnutí 

riaditeľa školy, oznámeniami po zasadnutiach Pedagogickej rady z dôvodu hodnotenia výchovno-

vzdelávacích výsledkov za 1. a 3. štvrťrok školského roka, zverejňovaním výsledkov výchovno-vzdelávacej 

činnosti na nástenke v škole pre žiakov. 

 

Škola v školskom roku 2019/2020 ponúkala a zabezpečovala pre žiakov, zamestnancov alebo rodičov 

okrem hlavnej činnosti a poslania ďalšie služby, predovšetkým: 

 s Gymnáziom V. Paulinyho-Tótha v Martine - dovoz obedov a ich výdaj v školskej jedálni; ponuka 

dvoch jedál a dvakrát týždenne troch jedál (jedno mäsité a jedno bezmäsité, resp. vegetariánske), 

- bufet zriadený v škole a automat s ponukou doplnkového sortimentu výživy a nápojov, 

- knižničný fond školskej knižnice pre žiakov školy, obsahujúci odbornú a jazykovú literatúru, beletriu 

v slovenskom a anglickom jazyku dopĺňaný o nové tituly s finančnou podporou Združenia, 

- klubovňu s kuchynským kútikom pre žiakov pri organizovaní rôznych mimo vyučovacích aktivít, 

predovšetkým besied, čitární, premietanie filmov ap., 



- dve počítačové učebne a pokrytie wi-fi pripojením pre žiakov v priestoroch školy bez obmedzenia, 

- krúžky záujmovej činnosti v mimo vyučovacom čase (pozri bod 2 písmeno b)), 

- trávnaté ihrisko, školský dvor a ihrisko pre plážový volejbal  (aj v čase prestávok) počas slnečných 

dní, 

- aktivity, súťaže a kurzy v spolupráci so Združením a Študijným fondom, n.o., 

- kurzy pohybových aktivít – plavecký kurz, lyžiarsky snoubordingový kurz, kurz ochrany života a 

zdravia 

- koncerty v rámci výchovného programu, 

- ubytovanie žiakov v školských internátoch v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Martine 

a Strednou odbornou školou dopravnou v Martine-Priekope, 

- vyhodnotenie a ocenenie žiakov za výborné študijné výsledky počas päťročného štúdia a 

mimoškolskú činnosť jednorazovými štipendiami v spolupráci so Združením. 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a 

právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

1. Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko -slovenskom v 

Sučanoch (ďalej len ZRPŠ) vzniklo 3.12.1993 a je „občianskym združením“ v zmysle zákona č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení zmien zákona Národnej rady SR č. 62/1993 Z.z.. Združenie je 

registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a riadi sa Stanovami Združenia rodičov a priateľov 

školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch. 

Spolupráca aj v školskom roku 2019/2020 medzi školou a Združením bola nadštandardná, efektívna a 

konkrétna, predovšetkým podporou a pomocou vo všetkých činnostiach súvisiacich s poslaním školy. 20-

členný Celoškolský výbor Združenia sa pravidelne stretával  v školskom roku 2019/2020 na svojich 

zasadnutiach aj prostredníctvom online formy z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-

19. Plenárne zasadnutie Združenia sa uskutočnilo 27. septembra 2019.  

Združenie finančne podporilo predovšetkým zabezpečenie didaktickej techniky, učebných pomôcok, 

učebnicového a knižničného fondu, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, oblasť „publicrelation“,  

organizovanie súťaží,  štipendiá a ocenenia žiakov školy, alternatívne výchovno-vzdelávacie programy, 

vzdelávacie aktivity (exkurzie, kurzy, výlety), tradičné školské akcie (Vianočné assembly),  cestovné žiakov 

a rozvoj školy (skvalitňovanie exteriéru a interiéru školy). 

 

2. „ Študijný fond, nezisková organizácia“   (ďalej len ŠF, n.o.) bola založená „Združením rodičov a 

priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch“ zakladacou listinou 1. januára 

2003. Orgánmi ŠF, n.o. sú správna rada, riaditeľ a revízor. Členmi orgánov ŠF, n.o. sú  rodičia združení v 

ZRPŠ. 

ŠF, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, vykonáva podnikateľskú činnosť s 

cieľom účelného využitia majetku ŠF, n.o. pre rozvoj vzdelávania žiakov a pedagogických zamestnancov 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu. 

ŠF, n.o. v školskom roku organizoval predovšetkým vzdelávacie programy zamerané na rozvoj 

všeobecných schopností, zručností a kompetencií žiakov a prednášky. ŠF, n.o. v školskom roku finančne 

podporil predovšetkým činnosť a mimo vyučovacie aktivity organizované školou, vzdelávacie aktivity a 

zlepšenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie 

Zdroj: 

Zakladacia listina neziskovej organizácie zriadenej v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z.z., 

schválená 3. 12. 2002 celoškolským výborom ZRPŠ 

Štatút neziskovej organizácie „Študijný fond, nezisková organizácia“  

 

3. Ústav politických vied SAV – garant a organizátor Dni Milana Hodžu a všetkých aktivít BGMH, ktoré sa 

v rámci týchto dní pod záštitou školy konajú (Hodžove fórum, Hodžova esej) 

4. British Council Slovensko – zahraničný partner školy 



5. Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike – 

partnerská zahraničná strana pri menovaní podpredsedu školskej maturitnej komisie 

6. Žilinská univerzita - projekt Masterclasses, Národná služba pre elektronickú spoluprácu 

7. Základná škola v Sučanoch – poradenstvo pri prijímacom konaní ( obsah a štandardy vzdelávania, vzor 

prihlášky na štúdium na SŠ) 

8. Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci – spolupráca počas MS 

9. Gymnázium V. Paulinyho – Tótha v Martine – spolupráca počas MS, od 1.4.2012 dodávateľ obedov pre 

žiakov a zamestnancov školy 

10. 8-ročné gymnázium J. Lettricha v Martine – spolupráca počas MS 

11. Spojená evanjelická škola v Liptovskom Mikuláši - spolupráca počas MS 

12. Stredná priemyselná škola  Martin – partner pri zabezpečovaní ubytovania žiakov v školskom internáte 

13. Stredná odborná škola dopravná Martin – ubytovanie žiakov v školskom internáte 

14. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v Bratislave – študijné návštevy 

15. TheDuke of Edinburgh´s International  Award Slovensko, o.z. 

16. Metodicko-pedagogické centrum - Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava – realizácia rôznych 

foriem  kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov BGMH 

17. Štátny pedagogický ústav – projekt UNIS Vienna, konzultácie o garancii pripravovaného 

experimentálneho overovania 4 – ročnej formy vzdelávania v BGMH 

18. Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava – maturitné skúšky, e –testovanie, pridaná hodnota 

19. Okresný úrad Žilina  - zriaďovateľ školy, odborné a metodické poradenstvo, normatívne financovanie, 

určovanie počtu prijímaných žiakov, schvaľovanie rozpočtu školy, plánu kontinuálneho vzdelávania 

a správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacieho procesu za školský rok, vyjadrovanie sa 

k zámerom školy 

20. Mestský úrad Martin – prenájom priestorov na PFIČ MS z anglického jazyka a literatúry žiakov 4. 

ročníka 

21. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine – odborné prednášky a 

diskusie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, profesijnej orientácie 

22. poisťovňa GENERALI SLOVENSKO – zdravotné a úrazové poistenie žiakov a učiteľov a majetku školy 

23. Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií  SR 

24. Slovenské komorné divadlo Martin – spolupráca pri organizácii divadelných predstavení 

25. Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) - organizácia študijných pobytov žiakov v USA 

26. Nadácia pre deti Slovenska - spolupráca pri organizácii zbierky Hodina deťom 

27. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – aktívna účasť žiakov pri verejnej zbierke Biela pastelka 

28. Policajný zbor v Martine – cyklus prednášok pre žiakov ako prevencia rôznych sociálno-patologických 

javov 

29. firma Examtesting, s.r.o.– príprava testov na prijímacie skúšky, ich vyhodnotenie a analýza 

30.  NTS Martin – spolupráca pri Študentskej a Valentínskej kvapke krvi 

31. Littera – zabezpečovanie cudzojazyčnej literatúry pre potreby PK Ajl, PK CJ 

32. Martinus – zabezpečovanie odbornej literatúry 

33. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, národný garant kvality 

34. Obecný úrad Sučany – neformálne stretnutia zamestnancov školy a obecného úradu (Deň učiteľov,), 

prenájom priestorov Robotníckeho kultúrneho domu ( Deň otvorených dverí, školské divadelné 

predstavenie, prijímacie skúšky, slávnostné vyhodnotenie Hodžovej eseje 2020), organizácia Dní Milana 

Hodžu 

35. SND Bratislava – divadelné predstavenia pre žiakov 

36. Turčianska galéria Martin, Múzeum Martina Benku, Dom Jozefa Cígera Hronského Martin -  spolupráca 

na akciách pre žiakov 

37. Ministerstvo Vnútra SR – usmerňovanie pri príprave projektu Znižovania energetickej náročnosti 

verejných budov 

38. Grafické štúdio P+M Turany – tlač ročenky POTPOURRI, časopisu KARIS 

39. Konferencia biskupov Slovenska – spolupráca na organizácii Biblickej olympiády 

40. Výskumná agentúra  MŠVVaŠ SR – projekt „Prirodzenosťou človeka je tvoriť, modernizovať a inovovať“ 



 na podporu zlepšovania podmienok a procesov výchovy a vzdelávania ,  

42. Gymnázium Olomouc – Hejčín, ČR – spolupráca s anglickou sekciou v oblasti kurikula, organizácie, 

financovania, materiálneho zabezpečenia, metód a foriem vyučovania 

43. Livonec – zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 

44. Martiko 

45. Artfórum – výstava kníh v rámci Dňa školských knižníc, knižný dar, Žilinský literárny festival, 

46. Ineko 

47. Ministerstvo obrany SR 

48. Historický ústav SAV 

49. Filozofická fakulta UK, Bratislava 

50. MŠVVaŠ SR –  štátna jazyková skúška pre žiakov bilingválnych škôl, ukončovanie štúdia  a jazyková 

úroveň,  

51. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. - dodávka vody 

52. BUKÓZA ENERGO, a.s. - dodávanie elektrickej energie 

53. MFGK Slovakia - dodávanie plynu 

54. BUTTON, s.r.o. - dodávanie čistiacich a hygienických potrieb 

55. VÚC Žilina – oceňovanie žiakov škôl v územnej pôsobnosti kraja na konci školského roka za výborné 

študijné výsledky, reprezentáciu školy, správanie, postoje, pomoc iným, 

56. SAAIC, IUVENTA – Erasmus+    žiakov sa zúčastnilo krátkodobých študijných pobytov a konferencií 

v zahraničí, 

57. Talentída, n.o.. –súťaže Matematický Klokan, Maks, Expert Geniality Show 

58. Denník N propagácia školy článok zo dňa 16. 4. 2020: Študenti majú strach z budúcnosti, nie sú si 

ničím istí, hovorí riaditeľka gymnázia. 

59. Rádio Regina, propagácia školy: rozhovor zo dňa 14. 11. 2019 a 20. 12. 2020 

60. Televízia Turiec: propagácia školy zo dňa 15. 11. 2019: Deň študentov.  

 

Výchovno- vzdelávací proces v čase mimoriadnej situácie spojenej  ochorení COVID-19 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s 
nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, 
metódach, formách a hodnotení informovala škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-
vzdelávacej činnosti. 

 
1. Činnosť rady školy  
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s ochorením COVID-19 sa činnosť rady školy uskutočňovala 
prostredníctva hlasovania per rollam.  
V súlade s Výzvou na voľby členov rady školy z OÚ Žilina zo dňa 24. 2. 2020 pod číslom 251/2020 
a v zmysle usmernenia Žiadosť o posunutie termínu volieb do rady školy-odpoveď zo dňa 18. 5. 2020 
zaevidovanou na našej strane pod číslom 251/003/20 voľby členov do Rady školy pri Bilingválnom 
gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch sa konali v dňoch 11. 3.  2020- žiaci, 26. 6. 2020- pedagogickí 
zamestnanci, 29. 6. 2020- nepedagogickí zamestnanci, 4. 9. 2020- rodičia a opakované voľby za rodičov 9. 
9. 2020. 
 

2. Metódy a formy 
Komunikácia medzi žiakmi, rodičmi a pedagogickými zamestnancami prebiehala prostredníctvom EduPage 
a mailovou komunikáciou. V prvých týždňoch mimoriadnej situácie prebehlo zmapovanie možnosti 
technického vybavenia v domácnostiach (počítač, internet, mobil). Po prvých dvoch týždňoch žiaci vyplnili 
anonymný spätnoväzobný dotazník za účelom zistenia možných zlepšení v oblasti dištančného 
vzdelávania. Vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom aplikácii EduPage, Zoom, Microsoft Teams apod. 
Vyučujúci pravidelne zasielali žiakom učebné  materiály a v závislosti od obsahu predmetu prebiehali 
vyučovacie hodiny aj online formou.  

Metódy a formy: prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, práca s videom, samostatné učenie 
prostredníctvom IKT, text zameraný na čitateľskú a finančnú gramotnosť, problémové úlohy, vyhľadávanie 
informácií v texte, práca s obrazovým materiálom, texty s vysvetlením učiva, online kvízy, individuálne 
vysvetlenie učiva, samostatné práce žiakov. 



Žiaci sa počas mimoriadnej situácie spojenej s ochorením na COVID-19 zapájali nadštandardným 
spôsobom a rešpektovali požiadavky jednotlivých vyučujúcich v rámci svojich technických možností. 

 

3. Spôsob hodnotenia 
Spôsob hodnotenia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu sa uskutočňovalo v zmysle Usmernenia na 
hodnotenie žiakov strednej, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 
prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Počet žiakov, ktorí boli preskúšaní do 31. 8. 2020: 2 žiaci.  

 

4. Zamestnanci 
Pedagogickí zamestnanci pracovali počas mimoriadnej situácie spojenej s ochorením na COVID-19 formou 
home ofiice a používali výpočtovú techniku (notebook, tablet) zapožičanú školou. 
Spolupráca, pedagogické porady a vzájomné konzultácie medzi členmi PK prebiehali online formou. 

 

5. Materiálne podmienky 
Žiaci počas mimoriadnej situácie spojenej s ochorením na COVID-19 mali k dispozícii technické možnosti 
pre dištančné vzdelávanie a nemali ťažkosti pripojiť sa online. 

 

6. Vyhodnotenie plnenia cieľov školy 
Pozri písm. n). 

 

7. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie 
 Bilingválne gymnázium v školskom roku 2019/2020 nedisponovalo personálnymi zdrojmi v podobe 
asistentov učiteľa, alebo odborných zamestnancov. 

 

8. Silné a slabé stránky:  

Silné stránky  

- bezproblémový prechod na online vzdelávanie (mail, Zoom, EduPage, Microsoft Teams), 

- online pedagogické porady a porady členov jednotlivých PK, 

- online vykonaná maturitná skúška, 

- online vykonaný rozdielový test v prijímacom konaní pre žiakov s rovnakým počtom bodov na 
poslednom mieste, 

- online vykonaná štátna jazyková skúška, 

- nové metódy a formy vzdelávania, 

- zdokonalenie v ITK - učitelia, žiaci, rodičia,  

- väčšia zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie,  

Slabé stránky: 

- nedostatočné technické vybavenie, dostupnosť internetu, 

- strata osobného kontaktu so žiakmi, učiteľmi 

- zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia úloh, 

- postupná strata záujmu žiakov o vyučovanie, nedostatočná motivácia, nedostatočné rozdelenie 
týždenného časového rozvrhu 
 

9. Návrhy opatrení 

- zlepšiť digitálne zručnosti učiteľov cez aktualizačné vzdelávania,  

- materiálno- technické zabezpečenie jednotlivých učební pre vyučovanie online formou 
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ID protokolu: SAQAHRXHIA

Číslo
riadka

Zdroje Čerpanie

MZDY spolu POISTNÉ
BEŽNÉ

TRANSFERY
jednotlivcom

NEVYČERPANÉ finančné
prostriedky

UKAZOVATEĽ
Presun z

roku 2018 Zdroje 2019 Celkové
zdroje 2019

spolu
(KV+BV)

kapitálové
výdavky

(KV)
bežné

výdavky (BV) spolu

z toho
presun

do
roku
2020

vrátené
do

štátneho
rozpočtu

A1 A2 A=A1+A2 B=B1+B2 B1 B2=C+D+E+F C D E N=A-B O P
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 214 1 049 620 1 049 834 1 049 620 0 1 049 620 658 624 239 203 11 875 214 214 0

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV
SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a),§ 2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003,
015

002 0 1 048 620 1 048 620 1 048 620 0 1 048 620 658 624 239 203 11 875 0 0 0

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 0 1 048 620 1 048 620 1 048 620 1 048 620 658 624 239 203 11 875 0 0 0
normatívne - súčet r. 005, 006 004 0 1 020 120 1 020 120 1 020 120 1 020 120 658 624 237 795 7 877 0 0 0

mzdy a poistné 005 896 419 896 419 896 419 896 419 658 624 237 795 0 0
prevádzka 006 0 123 701 123 701 123 701 123 701 7 877 0 0 0

nenormatívne - súčet r. (008-104) 007 0 28 500 28 500 28 500 28 500 0 1 408 3 998 0 0 0
odchodné [§ 7 ods. 14 písm. a) zákona*] 008 0 3 998 3 998 3 998 3 998 3 998 0 0 0
na dopravu žiakov (§ 4aa zákona*) 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§
4a zákona*) 010 0 0 0 0 0 0 0 0

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona*) 011 0 2 533 2 533 2 533 2 533 0 0 0 0 0
riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 012 0 0 0 0 0 0 0 0
rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 013 0 0 0 0 0 0 0 0
vzdelávacie poukazy (§ 4ae zákona*) 014 0 10 419 10 419 10 419 10 419 0 1 408 0 0 0
príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4e zákona*) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vakcíny [§ 7 ods. 14 písm. b) zákona*] 101 0 0 0 0 0
príspevok na učebnice (§ 4ad zákona*) 102 0 0 0 0 0 0 0
príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§4ab zákona*) 103 11 550 11 550 11 550 11 550 0 0
príspevok na školu v prírode (§4ac zákona*) 104 0 0 0 0 0 0

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 015 0 0 0 0 0 0 0 0
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných
automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia
školských objektov (§ 7 ods. 9 zákona*)

016 0 0 0 0 0 0 0 0

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 017 0 0 0 0 0 0 0 0
rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 018 0 0 0 0 0 0 0 0

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od
zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl [§ 2 ods. 1 písm. b), § 2
ods. 2 písm. d) zákona*]

019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa
nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces [§ 2 ods. 1 písm. c), § 2 ods.
2 písm. b) zákona*]

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zisk z podnikateľskej činnosti [§ 2 ods. 1 písm. d), § 2 ods. 2 písm. c)
zákona*] 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch,
špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského
stravovania ( § 2 ods. 1 písm. f)

022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a v cirkevných a súkromných školách na úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie [§ 2 ods. 1 písm. e), § 2 ods. 2 písm. e) zákona*]

023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príspevky a dary [§ 2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) zákona*] 024 214 1 000 1 214 1 000 0 1 000 0 0 0 214 214 0
Iné zdroje podľa osobitného predpisu [§ 2 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm.
h) zákona*] 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov [§ 2 ods. 1
písm. g), ods. 2 písm. f) zákona*] 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov



ID protokolu: SAQAHRXHIA

Číslo
riadka

PREVÁDZKA
spolu

Cestovné
náhrady

Energie,
voda a

komunikácie
Materiál Dopravné Údržba

Nájomné
za

prenájom
Služby

 

Z prevádzky (stĺpca
F)

zo
stĺpcov
C, D, F

UKAZOVATEĽ
Výdavky
na teplo

Výdavky
na

výchovno-
vzdelávací

proces

Výdavky
na ďalšie

vzdel.
ped.
zam.

F=G+H+I+J+
K+L+M G H I J K L M T U U1

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 139 918 1 243 30 459 22 408 2 968 9 668 0 73 172 16 994 3 626 164
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV SR spolu (§ 2 ods. 1 písm.
a),§ 2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 015 002 138 918 1 243 30 459 21 408 2 968 9 668 0 73 172 16 994 3 626 164

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 138 918 1 243 30 459 21 408 2 968 9 668 0 73 172 16 994 3 626 164
normatívne - súčet r. 005, 006 004 115 824 1 243 30 459 15 496 2 968 9 552 0 56 106 16 994 856 164

mzdy a poistné 005 0
prevádzka 006 115 824 1 243 30 459 15 496 2 968 9 552 0 56 106 16 994 856 164

nenormatívne - súčet r. (008-104) 007 23 094 0 0 5 912 0 116 0 17 066 0 2 770 0
odchodné [§ 7 ods. 14 písm. a) zákona*] 008
na dopravu žiakov (§ 4aa zákona*) 009
na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 4a zákona*) 010
za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona*) 011 2 533 0 0 2 533 0 0 0 0 0 1 634 0
riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 012 0 0 0 0 0 0 0 0
rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vzdelávacie poukazy (§ 4ae zákona*) 014 9 011 0 0 3 379 0 116 0 5 516 0 1 136 0
príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4e zákona*) 100 0 0 0 0 0 0 0
vakcíny [§ 7 ods. 14 písm. b) zákona*] 101
príspevok na učebnice (§ 4ad zákona*) 102 0 0 0
príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§4ab zákona*) 103 11 550 0 0 11 550 0
príspevok na školu v prírode (§4ac zákona*) 104 0 0 0 0 0 0

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 015
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba,
prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov (§ 7 ods. 9 zákona*) 016

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 017
rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 018

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov cirkevných a
súkromných škôl [§ 2 ods. 1 písm. b), § 2 ods. 2 písm. d) zákona*] 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl
alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces [§ 2 ods. 1
písm. c), § 2 ods. 2 písm. b) zákona*]

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zisk z podnikateľskej činnosti [§ 2 ods. 1 písm. d), § 2 ods. 2 písm. c) zákona*] 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v
školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského
stravovania ( § 2 ods. 1 písm. f)

022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a v cirkevných a súkromných školách na
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie [§ 2 ods. 1 písm. e), § 2 ods. 2 písm. e) zákona*]

023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príspevky a dary [§ 2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) zákona*] 024 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Iné zdroje podľa osobitného predpisu [§ 2 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. h) zákona*] 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov [§ 2 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. f)
zákona*] 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
 

ID protokolu: SAQAHRXHIA
Zostavil: Marián Zajasenský
Telefón: 0907409053
Email: zajasenska@centrum.sk
V: Sučanoch
Dňa: 16.04.2020
Podpis a pečiatka:

Hospodársky výsledok Číslo
riadka

Zisk (+) Strata (-)
A B

Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a súkromnej a cirkevnej škole) v eurách 201 0 0



Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

03852, Sučany,  Komenského 215

05.09.2020, 21:12

IČO:00627844

Čerpanie rozpočtu -  rekapitulácia na položky v eurách na dve desatinné miesta 

01.01.2020 31.08.2020do :od :

Maska účtu: 225._____.______.____._______.___._._, Dátum od: 01.01.2020, Dátum do: 31.08.2020

SchválenýNázov 

Strana : 1 / 2

Čerpanie % plnenia Upravený % plnenia ZostatokEk. klas.

 Hlavná činnosť 

611    54,88  54,87 600 000,00-329 285,38  600 077,00  270 791,62Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad

612001  53,37  53,37 30 000,00-16 011,88  30 000,00  13 988,12Osobný príplatok

612002  47,18  47,18 50 000,00-23 587,66  50 000,00  26 412,34Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

612  49,50  49,50 80 000,00  40 400,46-39 599,54  80 000,00Spolu za položku

614    111,13  73,34 45 250,00-50 288,00  68 565,00  18 277,00Odmeny

61 Spolu za kategóriu  725 250,00  57,80  748 642,00  55,99-419 172,92  329 469,08

621    47,02  43,67 60 000,00-28 211,83  64 607,00  36 395,17Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

623    77,95  63,93 19 000,00-14 810,69  23 168,00  8 357,31Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

625001  48,58  48,58 10 000,00-4 857,52  10 000,00  5 142,48Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

625002  48,74  48,74 100 000,00-48 741,75  100 000,00  51 258,25Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

625003  46,78  46,78 6 000,00-2 806,61  6 000,00  3 193,39Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

625004  49,28  49,28 19 975,00-9 842,75  19 975,00  10 132,25Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

625005  58,61  58,61 5 500,00-3 223,56  5 500,00  2 276,44Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

625007  57,02  57,02 29 000,00-16 536,08  29 000,00  12 463,92Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity

625  50,45  50,45 170 475,00  84 466,73-86 008,27  170 475,00Spolu za položku

627    70,52  70,52 4 000,00-2 820,88  4 000,00  1 179,12Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

62 Spolu za kategóriu  253 475,00  52,02  262 250,00  50,28-131 851,67  130 398,33

631001  6,70  1,55 600,00-40,20  2 600,00  2 559,80Cestovné náhrady - tuzemské

632001  171,53  38,71 8 255,00-14 159,94  36 579,00  22 419,06Energie

632002  59,77  59,77 1 500,00-896,51  1 500,00  603,49Vodné, stočné

632003  93,69  21,62 900,00-843,25  3 900,00  3 056,75Poštové služby

632004  50,00  50,00 30,00-15,00  30,00  15,00Komunikačná infraštruktúra

632005  106,65  33,10 900,00-959,88  2 900,00  1 940,12Telekomunikačné služby

632  145,66  37,58 11 585,00  28 034,42-16 874,58  44 909,00Spolu za položku

633001  0,00  0,00 600,00 0,00  600,00  600,00Interiérové vybavenie

633002  57,89  57,89 300,00-173,68  300,00  126,32Výpočtová technika

633003  0,00  0,00 600,00 0,00  600,00  600,00Telekomunikačná technika

633004  87,87  87,87 300,00-263,60  300,00  36,40Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

633006  83,07  35,47 2 400,00-1 993,65  5 620,00  3 626,35Všeobecný materiál

633009  0,00  0,00 600,00 0,00  2 722,00  2 722,00Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky
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633010  0,00  0,00 30,00 0,00  30,00  30,00Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

633013  0,00  95,80 0,00-479,00  500,00  21,00Softvér

633  60,25  27,27 4 830,00  7 762,07-2 909,93  10 672,00Spolu za položku

634001  49,34  49,34 600,00-296,02  600,00  303,98Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

634002  0,50  0,50 500,00-2,50  500,00  497,50Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

634003  0,00  0,00 120,00 0,00  120,00  120,00Poistenie

634005  285,00  81,43 120,00-342,00  420,00  78,00Karty, známky, poplatky

634  47,80  39,06 1 340,00  999,48-640,52  1 640,00Spolu za položku

635002  0,00  0,00 300,00 0,00  300,00  300,00Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky

635004  31,24  31,24 350,00-109,33  350,00  240,67Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

635006  0,00  0,00 600,00 0,00  600,00  600,00Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí

635009  31,82  31,82 420,00-133,65  420,00  286,35Rutinná a štandardná údržba softvéru

635  14,55  14,55 1 670,00  1 427,02-242,98  1 670,00Spolu za položku

637001  57,92  57,92 240,00-139,00  240,00  101,00Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá

637004  94,93  67,01 2 400,00-2 278,29  3 400,00  1 121,71Všeobecné služby

637005  0,00  84,14 0,00-420,71  500,00  79,29Špeciálne služby

637006  0,00  20,00 0,00-20,00  100,00  80,00Náhrady

637007  0,00  100,00 0,00-13 200,00  13 200,00  0,00Cestovné náhrady

637012  42,67  42,67 15,00-6,40  15,00  8,60Poplatky a odvody

637014  142,11  52,13 10 000,00-14 210,98  27 262,00  13 051,02Stravovanie

637015  140,19  32,35 1 200,00-1 682,23  5 200,00  3 517,77Poistné

637016  157,45  47,35 2 400,00-3 778,68  7 980,00  4 201,32Prídel do sociálneho fondu

637027  222,27  74,09 3 000,00-6 668,00  9 000,00  2 332,00Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru

637030  0,00  0,00 0,00-544,15  0,00 -544,15Preddavky

637035  183,58  99,77 500,00-917,92  920,00  2,08Dane

637  222,05  64,68 19 755,00  23 950,64-43 866,36  67 817,00Spolu za položku

63 Spolu za kategóriu  39 780,00  162,33  129 308,00  49,94-64 574,57  64 733,43

642013  0,00  99,99 0,00-7 540,50  7 541,00  0,50Transfery na odchodné

642015  0,00  41,38 0,00-608,32  1 470,00  861,68Transfery na nemocenské dávky

642017  0,00  100,00 0,00-30,00  30,00  0,00Transfery na úrazové dávky

642  0,00  90,46 0,00  862,18-8 178,82  9 041,00Spolu za položku

6  61,24  1 149 241,00  54,28  525 463,02-623 777,98Spolu za hlavnú kategóriu  1 018 505,00
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