Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia – Gimnázia
Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
za školský rok 2007/2008.

Predkladá: László Molnár, riaditeľ

Prerokované v pedagogickej rade školy
dňa 01.10.2008

Vypracovali: László Molnár, Ľubica Mitterová, Juraj Péter

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia - Gimnázia, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo za školský rok 2007/2008.
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy: Gymnázium – Gimnázium
2. Adresa školy: Námestie padlých hrdinov 2
3. telefónne číslo: 047/4381925
faxové číslo: 047/4512993
4. Internetová adresa: www.gymfilakovo.sk
e-mailová adresa: riaditelstvofil@hotmail.com, kancelaria@gymfilakovo.sk
5. Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
László Molnár
Mgr. Péter Juraj
Jarmila Bystrianska
Ľubica Mitterová

Funkcie
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa školy
Vedúca ŠKaŠJ
Hospodárka školy

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri Gymnáziu – Gimnáziu bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 01.04.2008 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Mgr. Mária Zupko
Stanislav Lopúch
Mgr. Monika Szacsková
Zsuzsanna Szvorák
Mária Tóthová
Barnabáš Rusnák
Milan Spodniak
Ing. Peter György
Ing. Štefan Esztergomi
RNDr. Pál Benko

Funkcia
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Predseda

Edina Pálová

Člen

Zvolený /delegovaný/ za
zriaďovateľa
zriaďovateľa
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnanec
rodičov
rodičov
rodičov
mesto Fiľakovo
práv. osoby, ktoré sa podieľajú na výchove
a vzdelávaní
študentov

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školy:
1. Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy:
a. predmetové komisie
V školskom roku 2007/2008 na škole pracovali 3 odborné predmetové komisie, ktoré
sa zaoberali schvaľovaním tematických plánov, pripravili a schválili maturitné témy,
zabezpečili odbornosť výuky, krúžkovú činnosť, olympiády.
i. PK prírodovedných predmetov: predsedníčka Mgr. Hilda Tóthová
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ii. PK spoločenskovedných predmetov: predseda Mgr. Tibor Kontor
iii. Komisia triednych učiteľov: predseda: RNDr. Benko Pál.
b. gremiálna porada:
riaditeľ, zástupca riaditeľa, predsedovia predmetových komisií, predseda ZOOZ,
členovia rady školy za pedagogických zamestnancov, riaditeľka ŠKaŠJ, hospodárka
školy. Na stretnutiach gremiálnych porád boli prerokované aktuálne problémy školy,
úväzky učiteľov, organizácia školského roka.
c. pedagogická rada:
V školskom roku 2007/2008 zasadala s mesačnou pravidelnosťou. Na poradách boli
prerokované aktuálne otázky, vyhodnotenie uplynulého mesiaca, plán práce na ďalší
mesiac.
d. stravovacia komisia:
V stravovacej komisii sú zástupcovia zamestnancov a žiakov. V školskom roku
2007/2008 stravovacia komisia zasadala mesačne.
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2007/2008 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Gymnázium – 4-ročné
Stav k 15. 9. 2007
Počet
Počet
Z toho
Ročník
Tried
žiakov
Integrova
VJS/VJ
VJS/VJM
ných
M
=Spolu

Stav k 31. 8. 2008
Počet
Tried
VJS/VJM=
Spolu

Počet žiakov
VJS/VJM=Sp
olu

Z toho
Integrova
ných

1.

1/2

19/50=69

0/0

1/2

18/49=67

0/0

2.

1/1

20/34=54

0/0

1/1

20/33=53

0/0

3

1/2

19/35=54

0/0

1/2

19/35=54

0/0

4.

1/2

24/58=82

0/0

1/2

24/58=82

0/0

Spol
u

4/7

82/177=259

0/0

4/7

81/175=256

0/0

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm2. c))
––
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d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti
uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm2. d)
Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých žiakov do 1. ročníka
strednej školy
Počet
Počet žiakov,
Počet
Počet
Z toho bez
úspešných
ktorí konali
Ročník
prihlásených
žiakov
prijatých
prijímacej
prijímaciu
žiakov
žiakov
skúšky
v prijímacom
skúšku
konaní
1. ročník
79025 00
50
0
50
30
30
VJS
1. ročník
79025 00
32
0
32
30
30
VJM
1. ročník
79025 05
27
0
27
27
27
informatika
VJM
Na základe prijímacieho konania bolo prijatých do triedy s vyučovacím jazykom slovenským 30
žiakov, zapísaných 30 žiakov a v septembri nastúpilo 30 žiakov. Do triedy s vyučovacím jazykom
maďarským bez zamerania bolo prijatých 30 žiakov, zapísaných 22, v septembri nastúpilo 22 žiakov.
Do triedy s vjm zameranie na informatiku bolo prijatých 27 žiakov, zapísaných 15 žiakov,
v septembri nastúpilo 15 žiakov. Na základe schválených kritérií na prijímacie skúšky všetci
uchádzači boli úspešní. Prospech prijatých žiakov bol medzi 1,00-3,56. Celkový priemer uchádzačov
bol 1,62.
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov
Ročník

Počet
Z ktorej školy
prijatých žiakov
1
Madách Imre Gimnázium, Salgótarján
1. ročník
Rozdielové skúšky robil z predmetov: Slovenský jazyk a slovenská literatúra, Odborná konverzácia,
Dejepis
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.
(§ 2 ods. 1 písm. e)
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Výsledky externých meraní – maturitné skúšky
Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS
Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravnú
skúšku
Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať
celú MS (reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ

4.A
30
0
30
30
0

Trieda
4.B
28
2
26
26
1

4.C
24
0
24
23
1

0

0

0

1,73

1,75

2,41

Externá časť MS
Predmet

Počet žiakov z toho Percentil Úspešnosť Percentil Úspešnosť
žiakov
žiakov
prihlásených písalo žiakov
žiakov
na MS
EČMS úroveň A úroveň A úroveň B úroveň B
22
22
32,3
52,6
33,7
46,7
59
59
47,8
69,3
43,9
59,3
26
26
86,4
90,8
77,4
70,5
24
24
44,7
71,9
55,9
63,7

Matematika
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Slovenský jazyk a
literatúra
Slovenský jazyk
58
a slovenská literatúra
Maďarský jazyk a
58
literatúra
Celoslovenské priemerné úspešnosti
SJLA – 71,3%,
SJLB – 60,3%
SJSL – 64,4%
SJSLB – 56,3%
MJL – 72,0%
MJB – 65,5%
AJA – 70,5%,
AJB – 61,9%
NJA – 73,1%,
NJB – 52,9%
MAA – 60,2%,
MAB – 54,5%

58

57,9

67,7

73,9

69,2

58

59,2

77,8

69,0

74,5

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2007/2008 ( §2 ods.1 písm. f)
Učebný plán
Trieda
Študijný odbor, zameranie
1.A
1.B
1.C

Názov súboru
Sprava_2007_2008

7902 5 05 – informatika
7902 5 00 – všeobecné
7902 5 00 – všeobecné

805/2000-4
3597/1990-22
3597/1990-20
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2.A
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C

7902 5 05 – informatika
7902 5 00 – všeobecné
7902 5 05 – informatika
7902 5 00 – všeobecné
7902 5 00 – všeobecné
7902 5 05 – informatika
7902 5 00 – všeobecné
7902 5 00 – všeobecné

805/2000-4
3597/1990-20
805/2000-4
3597/1990-22
3597/1990-20
805/2000-4
3597/1990-22
3597/1990-20

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
Stredná škola
zamestnanci SŠ
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
- údržbár
- ekonómka
Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ
Zoznam učiteľov a ich aprobácia
1. László Molnár
2. Mgr. Juraj Péter
3. Mgr. Klaudia Barányiová
4. Mgr. Elena Benčová
5. RNDr. Pál Benko
6. Mgr. Andrea Ardamica
7. Mgr. Erika Estefán
8. Mgr. Katarína Gáspárová
9. Mgr. Katalin Szakó
10. Mgr. Tibor Kontor
11. Bc. Ladislav Kerekes
12. Mgr. Ľudovít Kelemen
13. Mgr. Peter Klein
14. Mgr. František Koronczi
15. Mgr. Tünde Kovácsová
16. Mgr. Alžbeta Labodová
17. Bc. Tibor Libiak
18. Mgr. Diana Mazáková
19. Mgr. Monika Szacsková
20. Mgr. Diana Farkaš
21. Mgr. Zsuzsanna Szvorák
22. RNDr. Róbert Tomolya
23. Mgr. Hilda Tóthová
24. Mgr. Tibor Kovács

Názov súboru
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Počet
28
24
22
2
2
4
2
1
1

ŠK a ŠJ
zamestnanci ŠK a ŠJ
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- vedúca
- hlavný kuchár
- pomocný kuchár

Počet
4
0
0
0
0
0
4
1
1
2

32

Mat, Fyz, Inf
Dej, Sjl
Aj
Mat, Fyz
Bio, Chém
Nj, Mjl
Aj, Sjl
Bio, Chém
Aj
Sjl, NoS
Inf
Náb
Geo, Mat
Nj, NoS, Rj
Sjl, Hv
Mjl, Sjl
Tv
Mat, Inf
Bio, Chém
Mat, Fyz
Mjl, Etv
Mat, Inf, ZT
Mat, Fyz
Mjl, Dej
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2007/2008
Predmet
Informatika
Telesná výchova
Etická výchova
Estetická výchova

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
1
3
2
2

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
Priebeh vzdelávania/počet
Forma vzdelávania
Počet vzdelávaných
začalo
pokračuje
Ukončilo
RIA 1-3
2
2
0
2
Ďalšie vzdelávanie
učiteľov všeobecnovzdelávacích
14
14
0
14
predmetov v oblasti
ukončovania štúdia na
stredných školách
FIT učiteľa
Získanie ECDL
10
10
7
3
certifikátu
Ďalšie vzdelávanie
1
1
1
0
výchovných poradcov
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Dni otvorených dverí
Biela pastelka
Infoprog 2008
Beh ulicami mesta
Medzinárodná súťaž v matematike
Burza stredných škôl
Besedy s mladými spisovateľmi
Jókaiho dni v Komárne
Športový deň pre stredné školy
dejepisná súťaž „Múltidéző“
Návštevy divadelných predstavení v BB
Marcové dni
a Budapešti
Zamatové študentské dni
Flóra
Vystúpenie divadelného súboru Apropó
Autosalón Nitra
Protidrogová prednáška pre žiakov
„Na hostine v Budapešti“ – div. Súbor Apropó
Šachový turnaj
súťaž Gordiusz
Nábor žiakov na ZŠ
festival zhudobnených básní
Návšteva partnerských škôl
Divadelný festival v Mátészalke
Beseda o ľudských právach
Divadelný festival v Zsámbéku
Súťaž o najsilnejšieho študenta
TUDOK 2008
Exkurzia Londýn, Paríž
Novohradské atletické hry
Ukážka bojových umení
Medzinárodná matematická súťaž
Výstava cudzojazyčnej literatúry
Matematický Klokan
Súťaž v prednese poézie
Beseda o rodičovstve
Beseda o vzniku sveta
Návšteva Európskeho parlamentu
Exkurzia Bratislava-Viedeň
Prednáška o Novohrad-Nógrád geopark
SÉTA – Sajtó és tanulás
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Umiestnenie Umiestnenie v medzinárodných
dosiahnuté výsledky
súťažiach
Názov súťaže,
regionálne
krajské
celoslonázov súťaže
umiestnenie
olympiády
kolo
kolo
venské kolo
Šachový turnaj
3. miesto
Súťaž
3. miesto
Buď pozdravené
amatérskych
Slovensko
divadelných
súborov
Mátészalka
Súťaž mladých vedcov
1. miesto
Dni
1. miesto
Tudok 2007
maďarskej
kultúry
Szécsény
Halový turnaj
2. miesto
Intel
ISEF 4. miesto
súťaž
Atlanta
Beh ulicami mesta
1., 2., 3., 4.
miesto
Dni Mihálya Tompu
1., 2., 3. 2., 3.
miesto
miesto
Jókaiho dni
Cena poroty
Cena
„Ferenczy
Anna 2008“
Novohradské hry
2. miesto
Majstrovstvá v šachu
1.-4. miesto 4. miesto
Halový futbal
2. miesto
Súťaž v AJ, NJ
4. miesto
Čo vieš o olympizme
Poznaj slovenskú reč
Olympiáda v AJ
Olympiáda NJ
Geografická olympiáda

najlepší
poster
3. miesto
3, 4. miesto
2., 3. miesto
4. miesto

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu
Komunikácia medzi
kultúrami v Karpatskej
kotline
Názorné vyučovanie
fyziky
Vytvorenie systému
celoživotného
vzdelávania
a poradenstva v BBSK

Názov súboru
Sprava_2007_2008

Termín začatia
realizácie projektu

Termín ukončenia
realizácie projektu

2001
september 2006

2007

2006

2008
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2
ods. 1 písm. k)
Po roku 2000 Štátna školská inšpekcia nevykonala žiadnu komplexnú inšpekciu na škole.
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
Gymnázium – Gimnázium vo Fiľakove sídli v dvoch budovách. V hlavnej budove školy sa nachádzajú
všetky triedy, odborné učebne, kabinety, školská jedáleň a kuchyňa, kancelárie. Po rekonštrukcii
podkrovných priestorov sa v značnej miere zlepšili podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
V týchto priestoroch boli vytvorené učebne (6), spoločenská miestnosť, sociálne zariadenia
a serverovňa. V priestoroch hlavnej budovy je umiestnená učiteľská knižnica, žiacka knižnica
a knižnica Spoločnosti Pro Futuro. V podkrovných priestoroch funguje aj Lokálna Cisco Akadémia.
V druhej budove sú skladové priestory a telocvičňa.
Materiálno-technické zabezpečenie:
Zabezpečenie výpočtovou technikou je na nadštandardnej úrovni. Okrem 3 učební informatiky sú
počítače k dispozícii v odborných učebniach chémie a biológie, v zborovni a v študijnej miestnosti
školy. K zlepšeniu materiálno-technickej vybavenosti školy v značnej miere prispieva Spoločnosť Pro
Futuro a Zväz maďarských rodičov na Slovensku pri Gymnáziu vo Fiľakove. Pre potreby
vyučovacieho procesu sú k dispozícii 4 projektory a 5 prenosných počítačov.
Odborné učebne:
chémia, fyzika, 3 učebne informatiky, jazyková učebňa, posilňovňa.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1
písm. m).
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka
V kalendárnom roku 2007 škola hospodárila s rozpočtom 9.678.000 Sk.
Normatívne financovanie zo štátneho rozpočtu bolo 8.872.000 Sk
príloha č.1. a príloha č.2.
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v členení
podľa financovaných aktivít:
Škola vydala v školskom roku 2007/2008 celkom 259 vzdelávacích poukazov pre všetkých
žiakov školy. V ponuke bolo celkom 15 krúžkov, ktoré sa otvorili. Celkový počet prijatých
poukazov bol 196. Celková suma poskytnutých finančných prostriedkov na vzdelávacie
poukazy činila 157.000,-Sk.
Finančné prostriedky sa využili na:
výplatu miezd učiteľov vedúcich krúžky: 139 000,- Sk, prevádzkové náklady 18 000,- Sk
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob
ich použitia v členení podľa finančných aktivít:
príjmy od rodičov na zabezpečenie fungovania Lokálnej Cisco Akadémie: 63 000,- Sk
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.
7 500 Sk – prenájom priestorov
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n). Informácia o stanovenom cieli v koncepčnom
zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob akým sa cieľ sleduje a vyhodnotenie jeho plnenia. Plnenie
cieľa by malo byť overiteľné.
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Cieľ
Do vyučovacích hodín začleniť využitie
informačno-komunikačných technológií
minimálne 10% dotáciou.
Pri prezentácii žiackých projektov využívať
prezentačnú techniku dostupnú na škole.
Projekt učiť sa učiť – v spolupráci
so psychologicko- pedagogickou poradňou
monitorovať učenie sa žiakov
Ponúknuť žiakom gymnázia a okolitých škôl
štúdium na LCNA.
Zapojiť sa do programu MS IT Akadémia.
Uchádzať sa o zaradenie do siete Modelových
inovačných škôl, ktoré inovujú vyučovanie
s informačnými a komunikačnými
technológiami.
Ponúknuť žiakom ZŠ využívanie odborných
učební Informatiky v popoludňajších hodinách.
Ponúknuť akreditované vzdelávanie v oblasti
informatiky a cudzích jazykov.
Organizovanie metodických dní štvrťročne na
škole – nové formy a metódy vyučovania.
Kurzy: práca v systéme Moodle, ClassServer,
Agenda.
Zúčastniť sa medzinárodného tábora v programe
Komunikácia medzi kultúrami v Karpatskej
kotline
Pracovné stretnutia s partnerskými školami
Nadviazanie spolupráce so zahraničnými
školami v rámci jedného z európskych projektov
Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež pre
Európu.
Monitorovanie vedomostí žiakov: Moodle,
Komparo, Monitor.
Monitorovanie učiteľskej práce.
Uskutočniť dotazníkový prieskum v máji 2008
(učiteľ, žiak, rodič).
Zapojiť sa do projektu KOMPARO – 1., 2.
a 3.ročník.
Vypracovať projekt „Szülőföldön maradás” v
spolupráci so základnými školami.
Vypracovať návrh na zavedenie pomaturitného
štúdia.
Vypracovať projekt „Virtuálne gymnázium“ ako
centrum učenia sa.

Názov súboru
Sprava_2007_2008

Vyhodnotenie
Do vyučovacích hodín bolo začlenené využitie
informačno-komunikačných technológií s 8-12%
dotáciou.
Pri prezentácii projektov využívali žiaci
prezentačnú techniku dostupnú na škole.
(Treba zabezpečiť prenosnú prezentačnú sadu.)
Projekt nebol realizovaný.
LCNA – bola rozšírená ponuka kurzov: IT
Essential I.
Škola sa stala členom programu MS IT
Akadémia, bol realizovaný kurz 40UP pre 6
účastníkov.
Neuskutočnila sa

p. Tomolya a p. Kerekes formou krúžkovej
činnosti sa venovali žiakom ZŠ na Mládežníckej
ulici (10 žiakov)
Nebola vypracovaná žiadosť o akreditáciu.
Metodické dni sa neuskutočnili.
Realizovali sme kurz „Práca v systéme Agenda“
Zúčastnili sme sa na týždennom stretnutí
medzinárodnej triedy v Subotici.
Zúčastnili sme sa medzinárodného tábora
v programe Komunikácia medzi Kultúrami
v Karpatskej kotline v MR.
Zúčastnili sme sa na týždennom stretnutí
s partnerskými školami v Budapešti.
Nebol vypracovaný projekt.

Úloha bola splnená formou riaditeľských testov
a test. Komparo
Boli vykonané hospitácie na hodinách AJ.
Koncom školského roka sa uskutočnil
dotazníkový prieskum pre 1.-3. ročník. Prieskumu
sa zúčastnilo 88 % žiakov.
Žiaci slovenských tried boli zapojení do
celoslovenského merania Komparo. Výsledky
boli prezentované žiakom a rodičom.
Projekt „Szülőföldön maradás“ nebol
vypracovaný.
Nebol vypracovaný
Nebol vypracovaný, nakoľko výzvy neboli
zverejnené.
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Zabezpečiť personálne a materiálno-technické
zabezpečenie gymnázia
Aktivity
Rekonštrukcia fasády hlavnej budovy
Zateplenie a rekonštrukcia fasády a výmena
strechy B budovy.
Vypracovať projekt na vnútornú rekonštrukciu
budovy.
Na základe výzvy vypracovať projekt na
získanie nenávratných finančných prostriedkov
z európskych fondov na vnútornú rekonštrukciu
budovy.

Projekt nebol vypracovaný
Rekonštrukcia fasády bola ukončená.
Projekt nebol vypracovaný.
Nebol podaný projekt na získavanie nenávratných
finančných prostriedkov z európskych fondov.

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 vysoká
odbornosť
pedagogických
 nízka efektivita vo vyučovaní cudzích
zamestnancov
jazykov
 zapájanie sa do projektov
 nedostatočné ohodnotenie pedagogických
 materiálno-technické zabezpečenie školy
zamestnancov
 uplatnenie absolventov na trhu práce
 spolupráca s rodičmi
 chýba telocvičňa
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
 nepriaznivý demografický vývoj
 výborné podmienky na zavádzanie
 nedostatok finančných prostriedkov
informačno-komunikačných technológií
 odliv študentov do MR
 LCNA
 slabšia kvalita prijímaných žiakov
 e-learning
 zlý technický stav budovy
 zvýšená dotácia hodín cudzích jazykov
 prepúšťanie učiteľov

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p)
90% žiakov gymnázia študuje na univerzitách.
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
krúžková činnosť v školskom roku 2007/2008:
Krúžok anglického jazyka
Apropó
Chemický krúžok
Krúžok loptových hier
Krúžok ľudových remesiel
Krúžok matematiky
Krúžok mladých prírodovedcov
Krúžok slovenského jazyka a slovenskej literatúry
Matematický krúžok
Šachový krúžok
Tanečný krúžok Gim-Hop
Cisco
Harmónia
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Informatický krúžok
Krúžok informatiky
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
(§ 2 ods. 2 písm. c)
–
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
Výchovno-vzdelávaciu činnosť školy podporuje ZRPŠ, Zväz maďarských rodičov na Slovensku
a Spoločnosť Pro Futuro, Nezisková organizácia T-Talentum, Stála konferencia občianskej iniciatívy.
Pomocou týchto organizácií vieme zabezpečiť modernizovanie učebných pomôcok a získať finančné
prostriedky pre potreby školy.
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Čerpanie rozpočtu za rok 2007
mzdy
odvody
cestovné výdavky
elektrina
plyn
vodné, stočné
poštovné
nábytok
výpočtová technika
rezačka na papier
všeobecný materiál

5 542 665,00
2 035 837,00
22 607,00
188 881,50
328 391,00
17 541,30
48 114,80
15 327,00
19 882,00
1141,00
82 207,10

z toho DDP

89 994,00-

kancelársky materiál
čistiace prostriedky
tlačivá
toner

30 053,10
15 089,00
3 877,00
15 527,00

knihy, časopisy
11 996,50
pracovné odevy a obuv
3 930,00
oprava strojov a výpočtovej techniky 11 778,70
oprava záchodov
700 000,00
oprava budovy
20 000,00
prenájom telocvične
31 100,00
súťaže
17 900,00
účtovnícke práce
94 680,00
BOZP
26 601,00
odvoz odpadu
4 680,00
revízie
22 413,00
kontrola hasiacich prístrojov
3 925,00
inzerát
3 302,50
členský poplatok Microsoft
18 500,00
všeobecné služby
21 937,00
poplatky banke
2 462,29
stravovanie
173 776,00
poistné
17 289,00
tvorba sociálneho fondu
46 269,00
kolkové známky
500,00
dohody o prácach
97 881,00
odchodné
36 160,00
nemocenské
7 976,00
Spolu :

9 677 651,69

Vyhotovila : Mitterová
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Čerpanie rozpočtu školskej jedálne za rok 2007
mzdy
odvody
elektrina
voda
telefón
výpočtová technika
čistiace potreby
kancelársky materiál a tlačivá
kuchynské zariadenie
pracovné odevy
program stravné a sklad
oprava kuchynských zariadení
účtovnícke práce
BOZP
všeobecné služby
poplatky za vedenie účtu
tvorba sociálneho fondu

511 420,00
180 187,00
65 013,00
32 978,70
6 672,40
21 733,00
10 065,00
11 249,50
45 006,90
710,00
8 279,00
5 930,00
22 440,00
5 713,00
8 888,50
1 200,00
4 683,00

Spolu :

942 169,00 Sk

Vypracovala : Mitterová
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