CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM SV. MIKULÁŠA
ŠTÚROVA 3, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za školský rok 2015/2016

Stará Ľubovňa, október 2016

1. Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E-mail
Web

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
+42152 2388411
cgm@slnet.sk
www.cgsm.edupage.org
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo v Spišskom
Zriaďovateľ
Podhradí
Vedúci zamestnanci školy:
Priezvisko, meno
Telefón
e-mail
052 23 88 411 cgsm@cgsm.sk
Riaditeľ Mgr. Pavol Chmeliar
RNDr. Anna Limáneková 052 23 88 406 zastupca@cgsm.sk
ZRŠ
Poradné orgány školy:
1. Rada rodičov – predseda: Mgr. Alexandra Jendrichovská
2. Pedagogická rada
3. Rada školy:

Predseda
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
Zástupca rodičov
Zástupca žiakov
Zástupca zriaďovateľa

Titul, meno, priezvisko
Mgr. Ján Palša
RNDr. Mária Rúrová
Monika Šaková
Mgr. Monika Dušeková
Mgr. Monika Fedáková
Boris Rúra
Mgr. Pavol Lacko
MUDr. František Orlovský
JUDr. Vladimír Dlugolinský

4. Komisie vzdelávacích oblastí:
Názov
Jazyk a komunikácia
Človek a príroda
Človek a spoločnosť,
Zdravie a pohyb
Matematika
a práca s informáciami
Človek a hodnoty,
Umenie a kultúra

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Mgr. Mária Fabianová
Mgr. Ivana Hurtošová –

SJL, ANJ, NEJ, RUJ, SJA
FYZ, CHE, BIO

Mgr. Jana Jendrichovská

OBN, DEJ, GEG, TSV

Mgr. Jozef Gnebus

MAT, INF

Mgr. Mária Kočišová

KNB, UKL

2. Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 234, z toho 75 chlapcov a 159 dievčat.
Počet tried: 3 triedy prvého ročníka s počtom žiakov 66, 2 triedy druhého ročníka s počtom 51
žiakov, 2 triedy tretieho ročníka s počtom 62 žiakov, 2 triedy štvrtého ročníka s počtom 54
žiakov.

3. Údaje o prijímacom konaní
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na študijný odbor 7902 J 00 gymnázium: 72
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 3
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2016: 32
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium
bilingválne štúdium: 41
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2016: 28

4. Hodnotenie a klasifikácia
U 12 žiakov bolo správanie hodnotené stupňom uspokojivé, u 4 žiakov stupňom menej
uspokojivé z dôvodu závažného porušenia školského poriadku. Menej závažné priestupky
voči školskému poriadku boli riešené pokarhaním riaditeľa školy a triedneho učiteľa.
Trieda
I. A
I. B
I. BA
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B

Správanie
veľmi dobré
20
18
27
22
27
30
17
27
27

Správanie
uspokojivé
0
0
0
0
0
0
12
0
0

Správanie menej
uspokojivé
0
0
1
0
0
0
3
0
0

Klasifikácia tried

Trieda
I. A
I. B
I. BA
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B

ANJ
2,00
2,00
1,78
1,91
2,07
2,10
1,81
2,04
1,93

Trieda
I. A
I. B
I. BA
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B

BIO
1,95
1,89
1,41
1,66
1,67
1,72
-

SJA
1,67
1,88
1,71
-

DEJ
1,60
1,50
1,56
1,95
2,14
1,40
1,38
-

SEB
2,00
1,73

FYZ
1,70
1,83
2,05
2,03
1,67
1,69
-

GEG
2,05
1,83
2,09
2,21
1,70
1,91
-

CHE
1,85
2,22
1,93
2,09
2,31
1,60
1,94
-

INF
1,33
1,50
1,81
-

KNB KAJ MAT NEJ OBN RUJ
1,00
- 1,85 1,73 1,00
- 1,89 - 1,60
1,00 1,67 2,00 1,88 - 1,40
1,00
- 2,09 - 2,14 1,73
1,00
- 2,07 2,03 2,28 1,00
- 1,70 1,88 1,87 2,00
1,00
- 1,94 1,95 2,16 2,20
1,00 1,89 - 1,31 - 2,27
1,00 1,93 - 1,81 - 2,09

SED SEG SEC SEN SEM SEY ESI
2,00 3,00 1,38 1,33 1,00 2,00 1,93
2,00 1,50 1,33 2,60 1,67 2,33 2,19

SJL
1,70
1,94
1,85
2,14
2,24
1,73
1,91
1,89
2,15

TSV
1,00
1,00
1,04
1,00
1,07
1,00
1,00
1,00
1,00

UKL
1,23
1,83
1,37
1,63
-

Prospech žiakov
Prospeli
Správanie Správanie Správanie
Trieda Počet Vyznamenaní veľmi Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
2
3
4
dobre

I. A
I. B
I. BA
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B

20
18
27
22
27
30
32
27
27

9
8
13
8
7
15
9
13
8

7
4
8
10
10
10
12
9
11

4
6
7
4
11
4
11
5
8

0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3
0
0

0
0
1
0
0
0
12
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jedna žiačka 2. ročníka neprospela v II. polroku z predmetu slovenský jazyk
a literatúra a jedna žiačka 3. ročníka neprospela v II. polroku z predmetu nemecký jazyk.
Boli im povolené komisionálne skúšky, ktoré vykonali úspešne a postúpili do vyššieho
ročníka.

Dochádzka žiakov
Trieda Počet
20
18
27
22
29
30
32
27
27

I. A
I. B
I. BA
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B

Zamešk. Zam. na
Ospr. na
Neospr. na
Ospravedlnené
Neospravedlnené žiaka
hod.
žiaka
žiaka
1276
63,80
1275
63,75
1
0,05
1630
90,56
1628
90,44
2
0,11
2351
87,07
2321
85,96
30
1,11
2336
106,18
2334
106,09
2
0,09
3094
114,59
3093
114,56
1
0,03
4655
155,17
4644
154,80
11
0,37
4327
135,22
4313
134,78
14
0,44
3061
113,37
3008
111,41
53
1,96
2328
86,22
2283
84,56
45
1,67

Počet všetkých vymeškaných hodín v šk. roku 2015/2016 bol 25 113, čo je nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 2239, z toho neospravedlnené 170, čo je medziročný nárast o 60
hodín.
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet

Anglický
jazyk
Biológia
Dejepis
Geografia
Chémia
Informatika
Matematika
Nemecký
jazyk
Občianska
náuka
Slovenský
jazyk
a literatúra
Umenie
a kultúra

Úroveň Počet (M/Ž)

B2

B1

EČ
EČ PFIČ PFIČ 1
2
3
4
5
Ústna Ústna
priemer počet priemer počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer počet

54 (17/37) 50,31% 54 57,69% 54

26

16

12

1,74

54

24
10
9
14
8
11

(7/17)
(3/7)
(6/3)
(4/10)
(5/3)
(8/3) 60,43%

11
4
1
8
2
6

11
4
5
3
5
2

1
2
2
3
1

1,67
1,80
2,33
1,64
1,88
1,25

24
10
9
14
8
8

7

(0/7)

5

2

1,29

7

22

(4/18)

14

5

3

1,50

22

54 (17/37) 68,53% 54 67,19% 54

34

12

7

1,54

54

9

6

2

1

1,44

9

(1/8)

8

1

1

Maturitnú skúšku vykonalo úspešne v riadnom termíne 54 žiakov.

Odbory a učebné plány
Trieda
Študijný odbor
7902 J 00 gymnázium
I. A
7902 J 00 gymnázium
I. B
I. BA 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
II. A 7902 J 00 gymnázium
II. B 7902 J 00 gymnázium
III. A 7902 J 00 gymnázium
III. B 7902 J 00 gymnázium
IV. A 7902 5 00 gymnázium
IV. B 7902 5 00 gymnázium

Učebný plán (zverejnený na stránke školy)
Platný od 1. 9. 2016
Platný od 1. 9. 2016
Platný od 1. 9. 2015
Platný od 1. 9. 2015
Platný od 1. 9. 2015
Platný od 1. 9. 2014
Platný od 1. 9. 2014
Platný od 1. 9. 2012
Platný od 1. 9. 2012

5. Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený úväzok
ZPS
Na dohodu

Počet
pedag. prac.
20
2
10
1
2

Počet
neped. prac.
4
1
1
-

Počet úväzkov
pedag. prac.
12
5,92
0,55
0,45

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Počet
Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu
22
22
Učiteľov
Vychovávateľov
Asistentov učiteľa
22
22
Spolu
Predmety vyučované neodborne
Trieda Predmet Počet hodín týždenne
I.A,I.B,I.BA SJA
3
I.A,I.B,I.BA TSV ch
2
I.BA
TSV d
2
II.A,II.B
TSV d
2
III.A
TSV d
2
III.A
UKL
2
IV.B
TSV d
2

Počet úväzkov
nepedag. prac.
3,50
0,50
0,50
-

Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
12
1. atestácia
1
2. atestácia
2
Štúdium školského manažmentu
2
Špecializačné inovačné štúdium
16
Aktualizačné
3
Špecializačné kvalifikačné
1
Postgraduálne
1
1
Doplňujúce pedagogické
20
Vysokoškolské pedagogické
2
Vysokoškolské nepedagogické

6. Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Za reprezentáciu školy a umiestnenia na súťažiach boli udelené pochvaly a ocenenia
riaditeľom školy 52 žiakom.
Názov súťaže
Biblická olympiáda
(rím.-kat.)
Biblická olympiáda
(gr.-kat.)
Olympiáda
z informatiky
Celoslovenská súťaž
v programovaní

Počet
Okresné kolo
žiakov

Krajské kolo Národné kolo

Medzinár.
kolo

3

1.miesto

1.miesto

3.miesto

-

3

1.miesto

2.miesto

-

-

1

-

1.miesto –
kateg. A

26.miesto –
kateg. A

-

1

-

-

1.miesto

-

Matematická olympiáda

1

-

-

-

Košický Matboj
Pišqworky

5
5

2.miesto

24.miesto
-

-

Chemická olympiáda

3

-

-

-

Biologická olympiáda

2

-

-

-

Olympiáda
zo slovenského jazyka

1

-

-

-

úsp. riešiteľ –
kateg. C
1.miesto –
kateg. D,
7.miesto –
kateg. C,
8.miesto –
kateg. C
5. a 11.miesto –
kateg. A
(teoretickoprakt. časť)
2.miesto

Olympiáda
v anglickom jazyku

Stredoškolská
odborná činnosť

Hviezdoslavov Kubín
„...a Slovo bolo u Boha“
– kategória próza
Dilongova Trstená
Súťaž mladých
moderátorov
Európa v škole
Poetická Ľubovňa –
vlastná literárna torba
Literárny Trenčín
Jozefa Braneckého –
vlastná literárna tvorba
„Studňa sa tajne
s dažďom zhovára“
Esejistická súťaž SOFIA
Krídla Ivana Laučíka,

2

1.miesto
(kat. 2B),
2.miesto
(kat. 2C)

-

-

-

-

-

7

-

1.miesto
(Chémia,
potravinárstvo),
1.miesto
(Matematika,
fyzika),
2.miesto
(Matematika,
fyzika),
1.miesto
(Teória kultúry,
umenie,
umelecká
tvorba),
2.miesto (História,
filozofia,
právne vedy),
3.miesto (Geografia,
geológia
a životné
prostredie)

8

1.miesto –
próza,
1.miesto –
Divadlo poézie
Rebrík

-

-

-

1

-

1.miesto

2.miesto

-

1

-

-

účasť

-

2

-

3.miesto

-

-

2+
kolektív
žiakov

-

2.miesto jednotlivci

-

-

1

-

-

čestné uznanie

-

3

-

-

3.miesto

-

2
6

-

-

účasť
účasť

-

Literárny Kežmarok –
súťaže vo vlastnej
literárnej tvorbe
Súťaž stredoškolských
časopisov
Prešovského kraja

6

Okresná prehliadka
ZUČ študentov SŠ

20

Basketbal žiačok SŠ
Basketbal žiakov SŠ
Volejbal žiakov SŠ
Volejbal žiačok SŠ
Stolný tenis žiačok SŠ
Cezpoľný beh žiačok SŠ
Florbal žiačok SŠ

7
7
8
10
4
3
10

mimoriadna
cena
Ľubovnianskeho
osvetového
strediska
2.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
2.miesto
1.miesto
3.miesto

4.miesto

-

-

-

-

-

3.miesto
-

-

-

7. Aktivity a prezentácia na verejnosti
a) Duchovné aktivity
VENI SANCTE. - 2. septembra sme slávnostnou svätou omšou vstúpili do nového školského
roka 2015/2016. Novinkami sú bilingválna trieda i vyučovanie španielskeho jazyka.
VĎAKA ZA DARY ZEME. - 6. októbra sme pri svätej omši ďakovali za tohtoročnú úrodu.
Pán kaplán Peter posvätil dary zeme, ktoré študenti naaranžovali do košov a predniesli pred
oltár ako ďakovnú obetu.
POSVÄTENIE ADVENTNÝCH VENCOV. - Pán kaplán Peter v utorok po prvej adventnej
nedeli pri rannej sv. omši posvätil adventné vence, ktoré zhotovili študenti všetkých tried.
Každé ráno nás odteraz na chodbách i v triedach budú vítať zažaté sviece, vôňa ihličia
a radostná atmosféra očakávania.
SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA. - Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v
utorok 8. decembra, Svätý Otec otvoril Svätú bránu na Vatikánskej bazilike, čím Cirkev
vstúpila do slávenia Jubilejného roka milosrdenstva. Pán kaplán Peter symbolicky odštartoval
Svätý rok milosrdenstva aj otvorením brán našej školy.
RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE. - Kto si v utorky počas Adventu privstane, môže zažiť
fantastickú atmosféru rorátnej sv. omše v našej škole pri svetle sviec a kahancov. Roráty, sv.
omše pred svitaním, nám symbolizujú blízkosť príchodu Svetla na svet.
DUCHOVNÉ CVIČENIA. – Prváci zažili duchovné cvičenia pod Tatrami. Vo Svite sa
o zaujímavý duchovný program, interaktívne prednášky na aktuálne témy pre mladých
veriacich ľudí i osobné svedectvá postarali ľudia z misijného spoločenstva Rieka života.

Požehnaný čas strávili druháci v mládežníckom centre Premeny vo Važci, kde im o.
Miroslav Bujdoš a br. Gorazd prostredníctvom zaujímavých prednášok a aktivít priblížili
tému Životné povolanie.
Tretiaci strávili príjemné dni na duchovných cvičeniach vo Vysokej nad Uhom, ktoré
viedol o. Pavol Hudák. Mladí ľudia absolvovali sériu povzbudzujúcich a hodnotných
prednášok na tému Vzťahy a pri hrobe Anky Kolesárovej si vyprosovali čistotu duše a tela.
Jednodňové duchovné cvičenia s Riekou Života ešte pred odchodom zo školy absolvovali
štvrtáci v Podolínci. Trojčlenný tím spoločenstva pripravil skvelý program. Prostredníctvom
príhovorov obohatených aktuálnymi videami nastolili vážne témy, ktoré rieši súčasná
spoločnosť. K problémom vyjadrili svoje postoje a pridali osobné svedectvá. Študenti
pracovali v skupinách, ich úlohou bolo vyjadriť, čo pre nich znamená SLOBODA a aké
HODNOTY považujú za dôležité pre svoj budúci život. Aj napriek náročným témam bol čas
duchovných cvičení príjemný, popretkávaný humorom, spevom a radosťou zo spoločenstva
ľudí, ktorí si rozumejú a ktorých spájajú spoločné názory a životné postoje.
POPOLCOVÁ STREDA S O. MARTINOM MAJDOM. - Gymnazisti začali obdobie
pôstu duchovnou obnovou s o. Martinom Majdom. Prefekt v Kňazskom seminári biskupa
Jána Vojtašáka žiakom vo svojom príhovore hovoril o sile slobody a zodpovednosti za
rozhodnutia slobodnej vôle. Poukázal tiež na mimoriadnu silu Božieho
milosrdenstva, ohromujúcu a bezhraničnú Božiu lásku.
KRÍŽOVÁ CESTA. - Vo Veľkom týždni sa žiaci spolu s učiteľmi v átriu školy pomodlili
krížovú cestu. Pri jednotlivých zastaveniach uvažovali o čnostiach mladých ľudí.
DETI S KŇAZMI Z KENE. - Vďaka misijnému spoločenstvu Rieka Života sme mali
možnosť stráviť nejaký čas s dvomi kňazmi z Kene. O. Joseph a o. San nám priblížili život
v ich farnosti v Afrike.
O SESTRE VERONIKE TERÉZII RÁCKOVEJ. - Sr. Pavla Peštová a sr. Bernadeta
Slavkovská z Kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého nám priblížili život a
násilnú smrť ich spolusestry Veroniky Terézie Ráckovej, ktorú nedávno počas misijnej
lekárskej služby zavraždili ozbrojenci v Južnom Sudáne.
MODLITBA CHVÁL S B. LETKOM. - S kapelou Lamačské chvály sme sa spojili
v modlitbe chvál. Ďakujeme lídrovi Braňovi Letkovi za osobné svedectvo a plnohodnotný
čas.
b) Výlety a exkurzie
ÚČELOVÉ CVIČENIE. - Študenti prvého až tretieho ročníka na začiatku októbra vymenili
akademickú pôdu tried za relax v prírode. Prváci spojili účelové cvičenie s turistikou na Oslí
vrch.
VEĽTRH VYSOKÝCH ŠKÔL. - Štvrtáci si v rozhodovaní o výbere vysokej školy opäť
pomohli najväčším študentským veľtrhom na Slovensku. Podujatie, ktoré organizuje
AKADÉMIA&VAPAC, je prezentáciou slovenských i zahraničných univerzít, vysokých škôl
a vzdelávacích inštitúcií. Aj v tomto roku sa konalo v Sibamac Aréne Národného tenisového
centra v Bratislave.

FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV „ZDRUFF“. - Vo vynovenej premietacej sále Kina
Tatra si študenti mohli vychutnať dobrodružstvo a nevšedné outdoorové výkony svetových i
slovenských športovcov na festivale horských filmov ZDRUFF. Filmový program ponúkol
špičkové snímky, ktoré previedli diváka svetom lyžovania, paraglidingu, lezenia, kajakovania,
bicyklovania, base jumpingu a iných netradičných športov z rôznych kútov sveta. Zastúpenie
mala opäť aj slovenská dokumentárna tvorba.
EXKURZIA VIEDEŇ – BRATISLAVA. - Začiatkom decembra absolvovali prváci
poznávaciu exkurziu, v rámci ktorej navštívili kultúrne a historické pamiatky Viedne,
svetoznámej a vyhľadávanej metropoly v Európe. V našom hlavnom meste si pozreli výstavu
Titanic a kultúrny program zavŕšilo divadelné predstavenie Sladký domov v Mestskom
divadle Pavla Országha Hviezdoslava.
GO BILINGUAL. - V Bardejove sa konala medzinárodná konferencia pre riaditeľov a
pedagógov základných a stredných škôl s rozšíreným anglickým programom. Zmyslom
premiérovej konferencie s názvom GO BILINGUAL, na ktorej sa zúčastnili aj pedagógovia
nášho gymnázia, bolo hľadať odpovede na problémy a neutešený stav slovenského školstva a
naznačiť možné cesty zlepšenia.
DRUHÁCI VO VEČNOM MESTE. - Druháci v apríli putovali do Večného mesta.
V sprievode s o. Miroslavom Šimkom prešli bránami milosrdenstva v štyroch hlavných
rímskych bazilikách, navštívili múzeá vo Vatikáne, prezreli si Koloseum, rímske námestia,
fontány i čarovné zákutia mesta, do ktorého vedú všetky cesty. Počas generálnej audiencie ich
Svätý Otec František vo svojom príhovore osobitne pozdravil.
PROFORIENT. - Aj v tomto školskom roku tretiaci v máji absolvovali testy ProfOrient,
vyhodnotenie ktorých im pri osobnej konzultácii so psychologičkou môže načrtnúť
najvhodnejšie možnosti pre ďalšie štúdium.
LITERÁRNO-HISTORICKÁ EXKURZIA. - V júni absolvovali študenti druhého ročníka
literárno-historickú exkurziu na Hornom Liptove a Orave. Nové vedomosti získali pri
prehliadke expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, ktorá je inštalovaná v budove hájovne
pod Babou horou v Oravskej Polhore. V Černovej sa oboznámili s tragédiou, ktorá sa tu
odohrala 27. októbra 1907. Druháci neobišli ani dominantu Oravy – Oravský hrad, ktorý patrí
medzi najkrajšie pamiatky hradného staviteľstva na Slovensku. Okrem iného navštívili aj
artikulárny kostol v Leštinách, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a
priestory Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku. Veľmi silný dojem zanechala prehliadka
Múzea koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz-Birkenau), ktorou študenti zakončili
bohatú dvojdňovú exkurziu.
TRETIACI V CHORVÁTSKU. - Tretiaci si užili týždeň plný pohody, slnka a mora v
Chorvátsku na geograficko-historickej exkurzii spojenej s rekondičným pobytom a
duchovnými cvičeniami. Okrem každodenného pobytu na pláži a rôznych športových aktivít
absolvovali i plavbu loďou. Navštívili aj pútnické miesto Medžugorie a Komunitu Cenakolo v
Bosne a Hercegovine.

VÝLETY. - Posledné dni školského roka prváci strávili turistikou a relaxom v Tatrách
i Pieninách.
c) Kultúrna činnosť
ŠTÚROVCI V PREVEDENÍ DIVADLA ETUDY. - Študenti si 8. októbra v Dome kultúry
pozreli hudobnú inscenáciu Štúrovci - koncert (ne)zrušený. V roku, kedy si pripomíname 200.
výročie narodenia Ľudovíta Štúra, zaujal tento náčrt nového generačného pohľadu na
zakladateľov našej národnej identity. Základ hudobnej inscenácie tvorí zhudobnená poézia
štyroch osobností slovenskej literatúry a histórie: Ľudovíta Štúra, Janka Kráľa, Sama
Chalupku a Andreja Sládkoviča.
DNI KRESŤANSKEJ KULTÚRY. - Naši štvrtáci sa v októbri zúčastnili na druhom ročníku
Dní kresťanskej kultúry, ktoré v spolupráci s Teologickým inštitútom Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, Diecéznym školským úradom
a Diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy zorganizoval a garantoval cirkevný
historik Ľuboslav Hromják. Podujatie sa konalo v Kňazskom seminári biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí.
JANA Z ARCU. - Tretiaci si v Divadle Jonáša Záborského v Prešove pozreli muzikálové
spracovanie života Jany z Arcu už v predpremiére.
AMERICAN DREAM. – Študenti si v pondelok v Dome kultúry pozreli anglicko-slovenskú
inscenáciu American dream. Divadelné predstavenie z repertoáru Divadelného centra Martin
je šité na mieru potrebám stredných škôl. Okrem zábavy teda prináša aj komunikačné situácie
z viacerých maturitných tém (travelling, family, young people and their world...).
HÁJNIKOVA ŽENA. - Prváci si pred veľkonočnými prázdninami pozreli v Spišskom
divadle hru Hájnikova žena, ktorého predloha je klenotom slovenskej literatúry.
SVET OKOLO NÁS – INDIA. - Vo vynovenom Kine Tatra sa študenti v rámci projektu
Svet okolo nás bližšie oboznámili s Indiou. Autori tohto jedinečného konceptu predstavili
exotickú krajinu prostredníctvom projekcie, ktorá vhodne kombinuje prvky výučby a zábavy.
Výučbová úroveň dokumentu s podtitulom Všetky farby Orientu je prispôsobená rámcovému
vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Tvorcovia všetky audiovizuálne materiály
zahrnuté v projekcii zozbierali počas trojmesačného pobytu v Indii. Vďaka tomu mohli
študentom sprostredkovať učivo zaujímavým spôsobom s mnohými neučebnicovými
zaujímavosťami.
GOSPELTALENT 2016. - V hľadisku sme počas finálového večera súťaže Gospeltalent
2016 nechýbali ani my a mohli sme tak naživo sledovať veľkolepý program, počas ktorého
porota v zložení Martin Husovský, Diana Rauchová, Sima Martausová a Richard Čanaky
rozhodli o víťazoch 4. ročníka súťaže.
ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ. - Po rozlúčke s pedagógmi si
úspešní absolventi nášho gymnázia v slávnostnom prostredí hradnej kaplnky sv. Michala na
Ľubovnianskom hrade prevzali z rúk riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Všetkým
abiturientom želáme naplnenie osobných ambícií a krásny i duchovne naplnený život.

OBCHOD NA KORZE. - Študenti si v Divadle Jonáša Záborského v Prešove pozreli
dramatizáciu poviedky Ladislava Grosmana Obchod na korze, známu tragikomédiu o dvoch
bezbranných ľuďoch, ktorí sa vplyvom spoločenského diania ocitli v neriešiteľnej situácii, do
akej sa môže dostať každý z nás.
d) Prezentácia školy na verejnosti
STUŽKOVÉ SLÁVNOSTI. - 7. a 21. novembra 2014 študentom štvrtého ročníka odovzdali
triedni učitelia IV. A a IV. B zelené stužky ozdobené krížikom. Stužkové slávnosti sa začali
svätou omšou a pokračovali spoločenským s vynikajúcim programom. Oba nádherné večery
sa niesli v atmosfére radosti, ale aj úcty a vďačnosti, ktorú študenti prostredníctvom piesní,
tanca, prezentácií a scénok prejavili svojim rodičom a učiteľom.
DRUHÁCI RODIČOM. – Počas rodičovského združenia si mohli rodičia s hrdosťou na
svoje deti pozrieť prezentácie projektov študentov 2. ročníka, dramatizácií zo životov svätých
- sv. Augustína a sv. Maximiliána Kolbeho.
SVIATOK PATRÓNA NÁŠHO GYMNÁZIA. - Je peknou tradíciou, že oslavy sviatku
nášho patróna – sv. Mikuláša obohatí nápaditý kultúrny program, ktorý pripravujú študenti
štvrtého ročníka v Dome kultúry.
OBED S RIADITEĽOM. - Možnosť pokecať si s riaditeľom pri dobrom obede sa naskytla
prváčke Katke Ladižinskej. Výherkyni prvej ceny v tombole na imatrikulačnom večierku
a hlave našej školy spríjemnilo spoločné stolovanie v školskej jedálni okrem špeciálneho
menu aj sláčikové kvarteto. Obsah rozhovoru prinieslo januárové vydanie Druhého zmyslu.
VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ. - Víťazom medzitriedneho volejbalového turnaja
sa stala 4. A. Vo finále štvrtáci porazili študentov z 3. B. Tretia skončila 4. B. Exhibičný
zápas víťazov medzitriedneho volejbalového turnaja s tímom pedagógov a absolventov
gymnázia aj v tomto roku ovládli študenti. O víťazstve rozhodol až tajbrejk, v ktorom tomu
staršiemu a skúsenejšiemu celku nepomohlo ani nasadenie kompletného pedagogického
zboru. :-)
ŠTUDENTI CIRKEVNÉHO GYMNÁZIA SV. MIKULÁŠA DAROVALI SVOJE
TALENTY. - Predvianočnú atmosféru si študenti a pedagógovia CGSM sprítomnili
Vianočnou akadémiou v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Pod vedením pedagógov základných
umeleckých škôl zo Starej Ľubovne, z Lipian a Kežmarku a pod vedením vyučujúcich Márie
Kočišovej, Moniky Biganičovej a Lucie Čandíkovej si študenti pripravili hudobné, tanečné
a poetické darčeky.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. - Viac ako 150 návštevníkov prešlo minulý týždeň dverami
nášho gymnázia. Tie boli otvorené aj tento rok pre žiakov základných škôl, ich rodičov
a učiteľov, ale aj ostatných záujemcov o život spoločenstva zvaného Cirkevné gymnázium sv.
Mikuláša. Predstavili sme sa prostredníctvom aktivít v literárno-dramatickom, prírodovednom
a bilingválnom bloku.

MASLENICA. - Vo februári naši tanečníci spoznávali ruskú kultúru a sami sa zapojili do
vytvárania atmosféry na Maslenici – závere fašiangov. Spev, tanec, herecké výkony, či
ochutnávka tradičných jedál typických pre tento sviatok im spríjemnili deň.
DIVADLO POÉZIE A TANEC NA OKRESNEJ PREHLIADKE UMELECKEJ
ČINNOSTI. - Vo februári sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni konal 13. ročník okresnej
prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti študentov SŠ. Naši gymnazisti si odniesli
mimoriadnu cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska za vystúpenie, ktoré pozostávalo
z divadla poézie a spoločenských tancov.
SEMINÁR O MODERNOM VYUČOVANÍ ANGLIČTINY. - Pod záštitou vydavateľstva
Macmillan sa v našom gymnáziu konal seminár o moderných prístupoch vo výučbe anglickej
gramatiky, ktorý nápadito lektoroval Mgr. Martin Jelínek. Naši angličtinári a hostia, ktorí
prijali pozvanie, sa tak na chvíľu stali žiakmi a po prednáške si v praxi precvičili modely
inovatívnych metód vo vyučovaní angličtiny.
ŠPANIELČINA S JESUSOM. - Našich španielčinárov navštívil Jesus, dobrovoľník zo
Španielska, ktorý momentálne pracuje pre Centrum voľného času v Starej Ľubovni.
Prezentáciou o svojej vlasti, rodnom regióne Extremadura a zaujímavým rozprávaním
o národnom štátnom znaku i veľkonočných tradíciách ozvláštnil vyučovacie hodiny
španielčiny.
VÝZVA K DOBROVOĽNÍCTVU. - Chceš pomôcť svojmu mestu alebo okoliu? Bojuješ za
niektorú znevýhodnenú skupinu? Zaujímaš sa o ochranu ľudských práv a chceš v tejto oblasti
pomôcť ako dobrovoľník? Tak sa môžeš angažovať! Aj takto zneli výzvy od Juliany
Hajdukovej z Prešovského dobrovoľníckeho centra, ktoré je otvoreným združením občanov,
skupín a organizácií založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí,
ale aj širokej verejnosti na zlepšení života obyvateľstva v regióne. Našim študentom počas
besedy sprostredkovala informácie o aktivitách centra a možnostiach dobrovoľníčenia.
EURÓPSKY INFORMAČNÝ DEŇ. - Informačná kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku v spolupráci s centrom Europe Direct Poprad zorganizovala v Dome kultúry v
Starej Ľubovni Európsky informačný deň, ktorý bol zameraný na podporu participatívneho
občianstva EÚ u mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni. Moderované diskusné
stretnutie s mladými ľuďmi sa uskutočnilo za účasti riaditeľa Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku - Ing. Petra Litavca, členov EP Jany Záborskej a
Vladimíra Maňku a primátora Starej Ľubovne Ľuboša Tomka.
LEKTOR V BILINGVÁLNEJ TRIEDE. - Štúdium v anglickom jazyku nabralo pre
bilingválnu triedu Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša nový rozmer. Vyučovacie hodiny
prvákom spestrila prítomnosť amerického lektora Lyle Raya Thomasa Loewena.
e) Športové úspechy
BEŽKYNE PO ROKU OPÄŤ TRETIE V KRAJI. - Tradičné dejisko konania okresnej
súťaže v cezpoľnom behu aj v tomto roku prialo družstvu dievčat. Súčty umiestnení Jany

Repkovej (2.) Kataríny Žembovej (3.) a Michaely Bondrovej (5.) vyniesli družstvo nášho
gymnázia na prvú priečku. Dievčatá si tak trať v podhradí Ľubovnianskeho hradu a v okolí
Stredovekého vojenského tábora odbehli aj v krajskom kole a po konečnom zúčtovaní získali
medailu za tretie miesto v súťaži družstiev. Naše žiačky sa skvelo popasovali s náročným
terénom na trati dlhej tri kilometre i s konkurenciou profesionálnych bežkýň.
FUTSAL ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL. - Naše gymnázium organizovalo obvodné kolo
vo futsale žiakov stredných škôl. Naši chlapci sa veeeľmi snažili, no nestačilo to na postup zo
skupiny. CGsM reprezentovali: Stanislav Kravčák, Filip Knapík (1. A), Samuel Šimko,
Michal Diňa (1. B), Peter Fedák, Ivan Margitics (2. A), Jakub Olšavský, Ján Konkoľ (2. B)
Dávid Jozef Fedák, Jakub Pristáš, Valerián Kuffa (4. B).
LYŽIARÁK 2016. - V januári prváci absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz v stredisku
Vyšné Ružbachy. V ideálnych podmienkach si študenti užili množstvo zábavy pri získavaní
a zdokonaľovaní svojich lyžiarskych schopností. To, že aj z nelyžiarov sa napokon stali
lyžiari dokázali aj preteky na slalomovej trati. Pohodová atmosféra navyše prispela
k upevneniu vzájomných vzťahov.
FLORBALOVÝ TURNAJ. - Víťazom medzitriedneho florbalového turnaja sa stala 2.B,
ktorá v dramatickom finále porazila 3.A. Terajší druháci tak pokračujú vo víťaznej línii
z minulého školského roku. Tretie miesto obsadila 4.B. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený
Matúš Štupák (3.A), Kristína Reľovská (2.A) získala cenu pre najlepšiu florbalistku.
Najmenej lôpt za svoj chrbát pustil Jozef Majkut (2.B). Organizáciu turnaja zabezpečili
chlapci zo 4.B.
f) Predmetové olympiády a súťaže
FRANTIŠEK ARENDÁČ MODERÁTOROM. - V októbri sa v priestoroch Divadla Jonáša
Záborského v Prešove uskutočnila Krajská súťaž mladých moderátorov z Prešovského
samosprávneho kraja. Medzi štrnástimi súťažiacimi nás zastupovali František Arendáč a Jana
Biganičová. Úlohou mladých moderátorov bolo predniesť spravodajský blok, vytvoriť
reklamný spot či vymyslieť vlastnú reláciu. Odborná porota, ktorá hodnotila nielen
nápaditosť, ale aj jazykový prejav, ocenila Františka Arendáča tretím miestom.
NAŠI PIŠQWORKÁRI DRUHÍ. - Matematické mozgy našej školy opäť bodovali. V
oblastnom kole česko-slovenskej súťaže v pišqworkách (hracie pole je 15x15 štvorcov, zhoda
v 5 symboloch) zaujali výborné 2. miesto. V priestoroch Obchodnej akadémie v Starej
Ľubovni si 27. 10. 2015 zmerali svoje intelektové a matematické sily s družstvami z gymnázií
z Lipian a Bardejova a s družstvami z tunajšej Obchodnej akadémie.
DRUHÝ ZMYSEL OCENENÝ ZA KREATIVITU. - Tvorcovia Druhého zmyslu získali
ďalšie ocenenie. V súťaži stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja
udelili porotcovia Druhému zmyslu cenu za kreativitu a celkové štvrté miesto v konkurencii
tridsiatich periodík.

EXPERT GENIALITY SHOW. - Jedinečná súťaž pre mladých EXPERTOV, ktorá zahŕňa
otázky z angličtiny, matematiky, logiky, histórie, informatiky, biológie, geografie, fyziky,
chémie, rôznych druhov umenia i športu sa konala na začiatku decembra.
TRETIE MIESTO PRE MLADÉ SPISOVATEĽKY. - Naše poetky Barbora Plutová,
Zuzana Chmeliarová a Jana Biganičová získali za svoju tvorbu v celoslovenskej literárnej
súťaži Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára 3. miesto.
ANGLIČTINÁRI POSTUPUJÚ DO KRAJSKÉHO KOLA. - Boris Rúra (IV. A) zvíťazil
v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B. Za okres Stará Ľubovňa
bola v kategórii 2C 2. najúspešnejšou účastníčkou aj študentka z bilingválnej triedy Silvia
Julia Vojar. Obaja nás budú reprezentovať v krajskom kole. Úlohy pre študentov z obvodov
Stará Ľubovňa a Bardejov pozostávali z gramatického testu, počúvania s porozumením,
čítania textu a konverzácie na zadanú tému.
...A SLOVO BOLO U BOHA... - Koncom januára sa v Cirkevnej spojenej škole v
Poprade uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha.... Naše
gymnázium
eprezentovala
prváčka Laura Vyhnalová, ktorá v kategórii próza
stredoškolákov získala 1. miesto, a tým aj postup na celoslovenské kolo, kde zabodovala, keď
získala 2. miesto. Súťažilo tu množstvo recitátorov z celého Slovenska, pričom
porotcovskými ušami a očami všetko sledovali herci Alfréd Swan, Jozef Šimonovič,
Viera
Rusková,
režisér
Vladimír
Rusko
a
ďalší.
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. - Krajské kolo
olympiády zo slovenského jazyka a literatúry bolo tento školský rok úspešné aj pre nás.
Barbora Plutová (3.B) si v priestoroch Gymnázia J. A. Raymana v Prešove zmerala svoje
lingvistické a štylizačné schopnosti s ďalšími tridsiatimi študentmi. Vo svojej kategórii
dosiahla krásny úspech – 2. miesto, pričom ju od víťazstva a postupu do celoslovenského
kola delili len dva body.
OCENENIA ZA REPREZENTÁCIU MESTA AJ NAŠIM ŠTUDENTOM. - Mesto Stará
Ľubovňa udelilo ocenenia najúspešnejším reprezentantom mesta v oblasti kultúry
a vzdelávania za rok 2015. Komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni k
nim zaradila aj našich študentov. Medzi najúspešnejších patrili Boris Rúra a Šimon Vančo
za výsledky v matematických a fyzikálnych tímových súťažiach.
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA. - Šimon Vančo (4. B) skončil v krajskom kole biologickej
olympiády na piatom mieste. Súťaž pre študentov so záujmom o biológiu, geológiu,
environmentalistiku a iné biologické vedy pozostávala z teoreticko-praktickej a projektovej
časti, ktorá je realizovaná formou vedeckej konferencie. Medzi úspešných riešiteľov sa
zaradil aj Valerián Kuffa (4. B).
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. - Adam Sikorják z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša
zvíťazil v krajskom kole Chemickej olympiády. V rámci kategórie D najlepšie zvládol
teoretickú časť a v silnej konkurencii si najlepšie počínal aj v praktickej časti v chemickom
laboratóriu.

Katarína Ladižinská a Adam Sikorják sa zúčastnili krajského kola Chemickej olympiády v
kategórii C. V konkurencii štyridsiatich študentov z celého kraja si s veľmi náročnými
úlohami v teoretickej a praktickej časti poradili veľmi dobre. Obaja sa stali úspešnými
riešiteľmi, Adam obsadil 7. a Katka 8. miesto.
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA. - 10. marca sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády,
v ktorom na úspechy z minulých rokov nadviazali Barbora Plutová, Katarína
Žembová, Veronika Krišáková a postúpili do krajského kola. Rovnako sa darilo aj
gréckokatolíkom. Dávid Vaľko, Katarína Ladižinská a Filip Rešetár zvíťazili
v protopresbyterskom kole a postúpili ďalej.
Naše biblistky obhájili minuloročné víťazstvo v diecéznom kole Biblickej olympiády. B.
Plutová, K. Žembová, V. Krišáková pod vedením Mgr. Márie Kočišovej tak svoje vedomosti
predvedú aj v celoslovenskom kole. V archieparchiálnom kole Biblickej olympiády sa darilo
aj našim gréckokatolíkom. K. Ladižinská, D. Vaľko a S. Pivovarová obsadili druhé miesto.
Tím nášho gymnázia v zložení B. Plutová, V. Krišáková, K. Žembová pod vedením p. prof.
Kočišovej opäť exceloval v celoslovenskom kole Biblickej olympiády, ktoré sa tentoraz
konalo v krásnom prostredí Zemplínskej Šíravy pod záštitou Košickej eparchie. V
konkurencii desiatich družstiev z celého Slovenska sa dievčatá popasovali s náročnými
úlohami, ktorých autormi boli slovenskí biblisti a získali vynikajúce 3. miesto. Dievčatá si
cenu prevzali z rúk vladyku Milana Chautura.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. - V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína obsadila Laura
Vyhnalová prvé miesto v kategórii próza.
EURÓPA V ŠKOLE. - V krajskom kole súťaže Európa v škole získala Jana Biganičová so
svojou umeleckou prácou Mieczysława Faryniak – pani zo Skalky 2. miesto a postúpila do
celoslovenského kola.
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ. - Vo februári sa uskutočnilo školské kolo
prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje
práce so zaujímavými témami z jednotlivých odborov pred odbornými hodnotiacimi
komisiami. Vďaka tejto súťaži sa študenti učia vykonávať vedeckú činnosť a prezentovať
výsledky svojho výskumu na verejnosti.
Šesť umiestnení a päť prác postupujúcich do celoslovenského kola. To je bilancia, ktorou sa
môžu popýšiť naši študenti po krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci tak
vyniesli svoje gymnázium na pozíciu najúspešnejšej školy v tejto súťaži v rámci Prešovského
kraja.
g) Charitatívne akcie
FAREBNÝ MISIJNÝ TÝŽDEŇ. - Týždeň po misijnej nedeli bol u nás farebný. Od 19. do
23. októbra sme mysleli na obyvateľov jednotlivých kontinentov a misionárov pôsobiacich v
týchto oblastiach. Spoluúčasť sme vyjadrili aj navonok – oblečením vo farbe symbolizujúcej
daný kontinent.

MISIJNÝ DEŇ. - Program misijného dňa už tradične odštartovala sv. omša, po ktorej nám
sr. Kristiána priblížila svoje pätnásťročné misijné pôsobenie na východ od Uralu. Následný už
22. ročník misijného jarmoku opäť dokázal nápaditosť detí zo základky pri vytváraní
predávaného sortimentu i dobrosrdečnosť kupujúcich, ktorí sa z nákupov mohli tešiť
dvojnásobne vďaka tomu, že pomohli iným. Študenti sa do programu zapojili misijným
posolstvom v podobe dramatizácií životov svätých – sv. Augustína a sv. Maximiliána
Kolbeho.
DRUHÁCI HRALI PRE KLIENTOV DOMU SV. ANNY. - Druháci odohrali predstavenie
o sv. Augustínovi aj pre klientov Domu sv. Anny a ich rodičov. Po vystúpení si študenti
gymnáziu spolu s našimi susedmi zaspievali známe koledy a posedeli pri punči a chlebíčkoch.
h) Besedy a návštevy
POVEDZME SPOLU „NIE“ DROGÁM. - V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám
naši študenti absolvovali prednášku lektora neziskovej organizácie Slovensko bez drog Petra
Rempera. Cieľom stretnutia bolo upozorniť na nebezpečenstvo drog a zároveň manifestovať
jasné NIE drogám.
ABSOLVENTI ŠTUDENTOM. - Absolvent nášho gymnázia Šimon Senko, v súčasnosti
poslucháč 3. ročníka bakalárskeho štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach –
odbor ekonomická a finančná matematika, sa na neformálnej besede stretol so študentmi
tretieho a štvrtého ročníka.
Priblížil im svoje skúsenosti, zaujímavé postrehy z výberu vysokej školy a štúdia na
nej, hovoril o možnostiach uplatnenia už počas štúdia a najmä po jeho ukončení i o bežnom
živote dnešného vysokoškoláka. Zdôraznil najmä význam štúdia technických, informatických
a prírodovedných odborov, ktorých uplatnenie narastá vďaka veľmi rýchlemu technickému
rozvoju a rastúcej informatizácii spoločnosti.
NÁVŠTEVA PREZIDENTA SOVENSKEJ REPUBLIKY. - Prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska v rámci svojho pracovného výjazdu v meste Stará Ľubovňa navštívil
aj Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, kde so študentmi a pedagógmi diskutoval o súčasnej
situácii v školstve i štrajku učiteľov.

8. Projekty
AKTIVITA NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE V PROJEKTE ERASMUS+
Prípravné stretnutie so školami z Belgicka, Španielska a Islandu
Podanie projektu v šk. roku 2016/2017
INOVÁCIA VZDELÁVANIA A IMPLEMNTÁCIA DO VYUČOVACIEHO PROCESU
NA CIRKEVNOM GYMNÁZIU SV. MIKULÁŠA V STAREJ ĽUBOVNI.
Názov Operačného programu: OP Vzdelávanie
Miesto realizácie projektu: Stará Ľubovňa/Prešovský kraj
Trvanie projektu: 4/2014 – 12/2015
Výška nenávratného finančného príspevku: 183 393,09 €

9. Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 1. 12. 2014 – 4. 12. 2014
Druh inšpekcie: Komplexná
Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok
výchovy a vzdelávania na gymnáziu
Zistenia:
Riadenie školy bolo na dobrej úrovni.
Podmienky výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni.
Vzdelávanie bolo na priemernej úrovni.
Kľúčové pozitívne stránky školy:
-

-

kvalita vypracovania Školského vzdelávacieho programu,
vypracovanie vnútorných predpisov a usmernení,
funkčnosť a úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie,
rozhodovanie riaditeľa školy bolo realizované v súlade s platnými právnymi
predpismi,
klíma školy bola otvorená, umocňovalo ju úspešné zapájanie žiakov do školských
a mimoškolských aktivít,
materiálno-technické zabezpečenie z hľadiska vybavenia odborných učební, učebníc,
učebných pomôcok a didaktickej techniky vrátane informačných a komunikačných
technológií
rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov, najmä sprístupňovanie poznatkov
zrozumiteľným spôsobom, zadávanie úloh na pochopenie a aplikáciu,
komunikačné kompetencie žiakov sa rozvíjali vedením žiakov k aktívnemu
vyjadrovaniu kladením otázok podnecujúcich záujem žiakov, vyučujúci na väčšine
hodín viedli žiakov k práci s textom

Oblasti vyžadujúce zlepšenie:
-

prijímanie opatrení na úrovni PK,
analyzovanie výsledkov vnútornej kontroly,
uvádzanie podrobností o ochrane žiakov pred diskrimináciou a násilím v školskom
poriadku,
organizácia vyučovania,
zaraďovanie skupinovej práce do vyučovania a poskytovanie príležitosti pre žiakov
vyjadrovať svoje názory a postoje,
rozvíjanie sebahodnotiacich zručností žiakov a diferencovanie úloh s ohľadom na
rozdielne schopnosti a zručnosti žiakov

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy:
veľmi dobrý

- výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna
úroveň

dobrý

- prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky,
nadpriemerná úroveň

priemerný

- vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

málo vyhovujúci

- prevaha negatív, výrazne nedostatky, citeľne slabé miesta,
podpriemerná úroveň

nevyhovujúci

- výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh
výchovy a vzdelávania

10. Materiálno-technické podmienky
Škola mala k dispozícii tieto odborné učebne – biológia, fyzika, chémia,
informatika, jazyková, digitálna jazyková, multimediálna. Žiaci majú k dispozícii taktiež
telocvičňu, atletický areál, tenisové ihrisko s umelou trávou a školskú kuchyňu s jedálňou. Pre
žiakov a učiteľov sme nákupom niekoľkých titulov kníh doplnili knižnicu. Kabinetné zbierky
sa doplnili o ďalšie pomôcky vo všetkých predmetoch, naďalej je potrebné ich postupne
dopĺňať novými modernými pomôckami.

11. Finančné a hmotné zabezpečenie
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení sú vo Výkaze k správe o hospodárení za
kalendárny rok 2015, ktorý je na:
http://www.vykazy.sk/vksoh/2015/ssz/protokol.php?id_prot=WZICMNOMND

12. Plnenie stanoveného cieľa
Výchovno-vzdelávací proces, činnosti a aktivity školy korešpondovali s Koncepciou
rozvoja školy na roky 2015 až 2020 a z nich vyplývajúcich cieľov.
Hlavné ciele sú zamerané na
a) kvalitná príprava študentov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a vysokoškolského
štúdia – je potrebné pracovať na zvýšení % z externej časti MS z ANJ.
b) obnova a doplnenie materiálno - technického vybavenia - vybavenie školy je na veľmi
dobrej úrovni, postupne sa vylepšujú kabinetné zbierky.
c) výchova v duchu katolíckych hodnôt - študentom bolo umožnené zúčastniť sa
dvojdňových duchovných cvičení, prednáškach v škole a rôznych iných duchovných
aktivít.
d) zapojenie do zahraničných projektov – zúčastnili sme sa kontaktného seminára v rámci
programu Erazmus+, kde bol pripravený projekt s krajinami Belgicko, Španielsko
a Island.
e) rekonštrukcia budovy školy – úloha zostáva v platnosti na ďalšie roky pre ďalšie oblasti
rekonštrukcie – elektroinštalácia, fasáda, ...
f) rozvoj školy v oblasti IKT – postupne sa vylepšuje vybavenie, takmer každý učiteľ má
k dispozícii notebook, interaktívna tabuľa je v piatich odborných učebniach a v šiestich
kmeňových triedach; plán: interaktívna tabuľa do všetkých tried zostáva v platnosti.

13. Silné a slabé stránky školy
Silné stránky:

- kvalifikovanosť, obetavosť a odbornosť pedagogického zboru
- dobrý vzťah medzi učiteľmi a žiakmi vychádzajúci z osobnostných
a charakterových vlastností učiteľov
- materiálno-technické vybavenie školy

Slabé stránky:
Príležitosti:
Riziká:
Návrh opatrení:

- iba 30 % mužov v kolektíve
- budova školy je v zlom technickom stave, nutná oprava fasády
a výmena starej elektroinštalácie v niektorých sektoroch školy
- možnosť využiť potenciál pomerne mladého, kvalifikovaného
pedagogického zboru
- absolventi školy šíria dobré meno o škole
- nestabilizovaný pedagogický zbor (materské a rodičovské dovolenky)
- klesajúci počet žiakov 9. ročníkov
- negatívny postoj verejnosti voči cirkevným inštitúciám
- absolvovať priebežné vzdelávania a kurzy organizované MPC
- zamerať sa na postupné stabilizovanie pedagogického zboru
- zverejňovanie informácií o škole, jej aktivitách, úspechoch.

14. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium
Absolventi školy z prevažnej časti pokračujú v štúdiu na vysokých školách rôzneho
typu, niektorí sa uplatnia priamo na trhu práce. Z dostupných údajov je nám známe, že zo
112 absolventov školy za roky 2014 a 2015 boli na úrade práce evidovaní 2
absolventi, čo predstavuje 1,8 % a zároveň radí školu na 1. miesto v okrese v tomto
ukazovateli.

15. Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku
Počet žiakov
Vedúci
9
Mgr. Mária Fabianová
Angličtina v praktickom živote
12
Mgr. Jozef Gnebus
Basketbal
14
Mgr. Ján Palša
Futsalový krúžok
21
Mgr. Mária Kočišová
Hudobno-dramatický krúžok
27
Mgr. Ivana Hurtošová
Chemický krúžok
7
RNDr. Mária Rúrová
Matematika
12
RNDr. Anna Limáneková
Príprava na VŠ z biológie
26
Mgr. Monika Biganičová
Spoločenské tance
6
Mgr. Vladimíra Poľančíková
Sprechen Sie Deutsch?
22
Mgr. Ľudmila Harmanová
Volejbalový krúžok
18
Mgr. Ján Palša
Žurnalistický krúžok

Vypracoval: Mgr. Pavol Chmeliar
V Starej Ľubovni, 31. 8. 2016
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. 9. 2016
Správa predložená Rade školy dňa: 2. 9. 2016
Zriaďovateľ:

