
 

Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/17 
 

 

1. Názov školy: Gymnázium sv. Jozefa - org. zložka 

   Spojenej školy sv. Jozefa 

2. Adresa školy: Klčové 87, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 

3. Telefón:  032/771 24 92 

4. Internetová adresa  

    a webové sídlo školy: ssjozefnm@gmail.com,  www.gymklcovenmv.edu.sk 

 

5. Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, 

   Klčové 87, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 

6. Riaditeľka školy:  Mgr. Eva Litváková 

    Zástupca:  Mgr. Rastislav Čierny 

    Výchovný poradca: RNDr. Michaela Lesajová 

 

7. a) Rada Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom: 

    tvorí ju 11 členov:  

 menovaní zriaďovateľom:  1. Mgr. Mária Piatničková, predseda 

     2. Doc. MUDr. Ján Bielik, CsC, podpredseda 

     3. p. Jozef Šprlák 

     4. Ing. Dušan Danáš 

 za rodičov žiakov ZŠ (volení zástupcovia): 

     5. Bc. Ján Kudlík 

     6. Barbora Dusíková 

 za rodičov žiakov gymnázia (volený zástupca): 

     7. p. Tibor Hrončok  

 za pedagogických zamestnancov ZŠ (volený zástupca): 

     8. Ing. Viera Dudová 

 za pedagogických zamestnancov gymnázia (volený zástupca): 

     9. Mgr. Ingrid Fuhrmannová 

 za nepedagogických zamestnancov školy (volený zástupca): 

     10. Andrea Zámečníková 
 za žiakov gymnázia (volený zástupca): 

     11. Marek Kukuča (IV.G) 

 

Rada školy zasadala 14. októbra 2016 a 14. júna 2017. Na svojich zasadaniach prehodnotila: 

 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov, 

b) návrh školského vzdelávacieho programu pre ZŠ, pre gymnázium, výchovný program ŠKD 

 

http://www.gymklcovenmv.edu.sk/


a výchovný program CVČ, 

c) návrh rozpočtu, 

d) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2014/2015, 

e) správu o výsledkoch hospodárenia školy, 

f) koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie, 

g) pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

 

b)  Metodické orgány školy: 

    PK človek a spoločnosť, umenie a kultúra -  

    (OBN, DEJ, GEG, UKL):  
   vedúca:       PaedDr. Miroslava Gulánová  

   členovia:    Mgr. Jarmila Hyžová 

     RNDr. Michaela Lesajová 

Mgr. Marta Pekarovičová 

                                                            

    PK jazykov -     

    (SJL, ANJ, NEJ, RUJ):    

   vedúca:    Mgr. Martina Javorová 

         členovia:  Mgr. Michaela Sobotová 

                                                 Mgr. Daniela Vašková 

                                                 Mgr. Daniela Kováčová  

Mgr. Marína Vyzváryová                                    

                                                 Mgr. Martin Sobota 

     Mgr. Viktor Markech 

 

    PK matematika a práca s informáciami - 

    (MAT, INF): vedúca:    RNDr. Michaela Lesajová  

                                    členovia:   Ing. Janka Kalivodová, Mgr. Margita Pavlechová 

 

    PK človek a príroda, zdravie a pohyb -  

    (BIO, CHE, FYZ, TSV):     
   vedúca:     Mgr. Ingrid Fuhrmannová 

   členovia:    Mgr. Marián Valláš, Mgr. Andrea Mrňová 

Mgr. Soňa Vallášová 

                                                                                                                                           

     PK človek a hodnoty -  

     (KNB, PYE):      vedúca:    Mgr. Eva Matlová 

                                 členovia:   Mgr. Eva Litváková 

      Mgr. Rastislav Čierny  

                                                           

 

    c) Poradné orgány školy: 

    

   Koordinátor pre protidrogovú prevenciu:            Mgr. Soňa Vallášová 

   Koordinátor pre výchovu k ľudským právam:                  Mgr. Marta Pekarovičová  

   Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu:   Mgr. Eva Matlová 

   Koordinátor pre environmentálnu výchovu:   Mgr. Ingrid Fuhrmannová 

   Koordinátor pre ochranu života a zdravia:              Mgr. Marián Valláš 



   Komisia pre prijímacie konanie:                               Mgr. Marián Valláš 

        RNDr. Michaela Lesajová 

         Mgr. Rastislav Čierny 

   Výchovný poradca:                RNDr. Michaela Lesajová  

 

   d) Údaje o počte žiakov školy k 15.9.2016: 

Trieda Počet žiakov Chlapci Dievčatá Triedny učiteľ 

I.G 20 5 15 Mgr. Michaela Sobotová 

II.G 19 7 12 Mgr. Ingrid Fuhrmannová 

III.G 20 8 12 Mgr. Marián Valláš 

IV.G 19 11 8 RNDr. Michaela Lesajová 

spolu 78 31 47  

  Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1 

  e) Počet prihlásených žiakov do prvého ročníka v šk. roku 2016/2017:  

          Počet prihlásených žiakov:   27  

 Do 1. ročníka nastúpilo:        20 žiakov  

        Plánovaný počet tried: 1  

 

f) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v 2. polroku šk. roka 2016/2017: 

 

Trieda Priemer PV PVD P N 

I.G 1,52 12 4 5 0 

II.G 1,61 7 8 4 0 

III.G 1,26 15 5 0 0 

IV.G 1,39 9   10 0 0 

celkom: 1,42 43 27 9    0 

                              

   PV - prospel s vyznamenaním 

   PVD - prospel veľmi dobre 

   P - prospel, N - neprospel 

 

Priemery za jednotlivé predmety a triedy: 
 

Tr. KNB SJL ANJ NEJ RUJ OBN DEJ PYE UKL GEG FYZ MAT CHE BIO INF TSV 

I.G 1,10 1,52 1,67 1,30 1,91 - 1,43 - - 1,29 2,14 1,95 1,29 1,62 1,29 1,28 

II.G 1,11 1,58 1,89 1,92 1,33 - 1,42 - - 1,21 2,47 2,05 1,89 1,79 1,05 1,00 

III.G 1,05 1,30 1,70 2,77 1,00 1,20 1,30 - 1,00 1,20 1,60 1,25 1,35 1,15 1,25 1,00 

IV.G 1,16 1,89 1,68 2,43 2,00 1,37 - 1,00 1,00 - - 1,53 - - 1,11 1,00 

 1,10 1,57 1,73 1,62 1,59 1,28 1,38 1,00 1,00 1,23 2,07 1,70 1,50 1,52 1,18 1,00 

 

Priemery známok na seminároch: 

 
Tr. ESI KAJ SAJ SNJ SUJ SEY SEB SED SEG SEF SEC SEN SEM 

III.G - 1,35 - - - - 1,00 1,20 1,11 1,50 1,20 1,00 1,20 

IV.G 1,74 - 1,50 2,00 1,00 1,14 1,25 2,13 1,17 - 1,33 1,00 1,00 

 1,74 1,35 1,50 2,00 1,00 1,14 1,08 1,77 1,13 1,50 1,25 1,00 1,00 

 



 

Maturitné skúšky absolvovalo 19 študentov s nasledovnými výsledkami: 

 
 

Predmet 

 

Úroveň 

Počet 

žiakov 

Ústna 

skúška 

Úspeš. 

EČ v % 

Percent

il 

Úspešnosť 

PFIČ v % 

Slovenský jazyk a literatúra  19 1,84 66,21 53,7 76,69 

Anglický jazyk B2 18 1,44 70,98 68,4 68,33 

Nemecký jazyk B2 2 2,00 31,70 59,6 60,00 

Nemecký jazyk B1 2 1,00 - - - 

Ruský jazyk B1 1 1,00 - - - 

Matematika  6 1,00 52,78 45,9  

Občianska náuka  8 1,13    

Dejepis  8 1,50    

Geografia  6 1,00    

Biológia  4 1,00    

Chémia  3 1,33    

Informatika  4 1,25    

Celkový priemer   1,41    
 

 

 

g) Študijný odbor: 

Na gymnáziu je iba jeden študijný odbor: (7902 5 zmenený na 7902 J – vyhláškou 

Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012)  

          7902 J  - gymnázium 4-ročné štúdium  

 

Žiaci sa v 1. až 4. ročníku vzdelávali podľa Školského vzdelávacieho programu Gymnázia 

sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom pre gymnáziá (ISCED 3A): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebný plán pre 1., 2. ročník 

Učebný plán 
Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 

      študijný odbor: 7902 J  gymnázium                            platný od: 1.9.2015 

Učebný plán bol vypracovaný v súlade so  Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A.  

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť  Predmety 
Počet h. 

1.ročník  

Počet h. 

2.ročník 

Počet h. 

3.ročník 

Počet h. 

4.ročník  Spolu 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a lit. 
4 4 4 2 12+2 

Prvý 

cudzí jazyk 
4 4 4 4 14+2 

Druhý 

cudzí jazyk 
3 3 3 3 12 

Matematika  

a práca  

s informáciami 

Matematika  4 4 3 2 12+1 

Informatika 1 1 1 1 3+1 

Človek  

a spoločnosť  

Dejepis 2 2 2  6 

Geografia 2 2 1  4+1 

Občianska náuka 
0 0 2 2 3+1 

Človek  

a hodnoty  

Katolícke 

náboženstvo 2 2 2 2 2+6 

Človek  

a  príroda 

Fyzika  2 2 1  5 

Chémia  3 2 1  5+1 

Biológia  2 3 2  6+1 

Umenie 

a kultúra 

Umenie 

a kutúra 
0 0 1 1 2 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná 

a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 

Voliteľné predmety    3 11 14 

Spolu:  31 31 32 30 124 



POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU 

a. Vyučovacia hodina podľa tohto učebného plánu trvá 45 minút, ale riaditeľka školy môže povoliť aj iné 

organizačné formy vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 

b. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa možností a podmienok školy (§ 2 ods. 1 Vyhlášky o stredných 

školách č. 65/2015 Z.z.), najmä pri realizácii praktických cvičení. O delení rozhoduje riaditeľka školy.  

c. Ak žiak prestúpi z inej školy, škola zistí podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak 

vzdelával a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností, postojov so svojím vlastným vzdelávacím 

programom s pravidla v priebehu jedného roka.  

d. V tomto učebnom pláne sa vyučuje predmet katolícke náboženstvo.  

e. Cudzie jazyky -  vyučuje sa povinne anglický jazyk a druhý cudzí jazyk podľa výberu žiaka: nemecký, 

ruský, prípadne iný podľa možností školy. Triedy jedného ročníka sa môžu podľa potreby, zvoleného 

cudzieho jazyka, resp. miery pokročilosti a možností školy deliť na skupiny. 

f. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, katolícke 

náboženstvo, telesná a športová výchova. Pri vyučovaní predmetu informatika sa triedy delia na 

skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov  a tak, aby pri jednom počítači pracoval jeden žiak. Trieda sa 

na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch: fyzika, 

chémia, biológia, matematika, pričom delenie je možné pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.  

g. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu katolícke náboženstvo možno spájať žiakov rôznych tried 

toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na 

vyučovaní katolíckeho náboženstva  klesne pod 12, možno do skupín spájať žiakov z rôznych ročníkov. 

Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem katolíckeho náboženstva) možno 

spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.    

h. Školský vzdelávací program je dotvorený disponibilnými hodinami, ktoré tvoria vyučovacie predmety 

rozširujúce a prehlbujúce obsah predmetov zaradených do Štátneho vzdelávacieho programu.  

i. Voliteľné predmety v 3. ročníku sú konverzácia v cudzom jazyku, semináre z matematiky, informatiky, 

dejepisu, geografie, katolíckeho náboženstva, fyziky, chémie, biológie, umenia a kultúry. Tieto 

predmety sa vyučujú v jednohodinovej časovej dotácií týždenne. 

j. Voliteľné predmety vo 4. ročníku sú: seminár zo slovenského jazyka a literatúry v dvojhodinovej 

časovej dotácií týždenne a semináre z cudzieho jazyka, matematiky, informatiky, dejepisu, geografie, 

občianskej náuky, katolíckeho náboženstva, fyziky, chémie, biológie, umenia a kultúry v trojhodinovej 

časovej dotácií týždenne. O počte skupín a o počte žiakov v skupinách rozhoduje riaditeľka školy podľa 

záujmu žiakov a možností školy. 

k. Zoznam voliteľných predmetov sa môže rozšíriť podľa záujmu žiakov, personálnych a materiálnych 

podmienok školy. 

l. Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové kurzy na ochranu života a zdravia v prvom a druhom 

ročníku v rozsahu dvoch dní počas školského roka, v treťom ročníku v rozsahu troch dní. Súčasťou 

môže byť aj lyžiarsky kurz v rozsahu piatich dní a exkurzie v rozsahu dvoch dní počas školského roka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebný plán pre 2.,3.,4. ročník 

 

 

Učebný plán 
Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 

      študijný odbor: 7902 J  gymnázium                            platný od: 1.9.2011 
 

Vzdelávacia 

oblasť  

predmety Poč.hod.  

1.ročník  

Poč.hod. 

2.ročník 

Poč.hod. 

3.ročník 

Poč.hod. 

4.ročník 

SPOLU 

 

 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a lit. 

3 3 3 4 13 

Prvý 

cudzí jazyk  

4 4 4 4 16 

Druhý  

cudzí jazyk  

3 3 3 3 12 

Matematika  

a práca s 

informáciami 

Matematika  4 4 3 2 13 

Informatika  1 1 1 1 4 

 

 

Človek  

a spoločnosť  

Dejepis  2 2 2  6 

Geografia  1 2 1  4 

Občianska náuka 1 0,5 2 2 5,5 

Spoločenská 

výchova 

 0,5   0,5 

Človek  

a hodnoty  

Katolícke 

náboženstvo  

2 2 2 2 8 

Psychosoc. 

tréning 

   1 1 

Človek  

a  príroda 

Fyzika  2 2 1  5 

Chémia  3 2 1  6 

Biológia  2 3 2  7 

Umenie 

 a kultúra 

Umenie  

a kultúra 

1 1 1 1 4 

Zdravie  

a pohyb  

Telesná  

a športová 

výchova  

2 2 2 2 8 

Voliteľné 

predmety 

   3 8 11 

Spolu pov.+vol.  31 32 31 30 124 

Účelový kurz 

OŽAZ 

 1+1 deň 1+1 deň 3 dni    7 dní 

Lyžiarsky kurz  5 dní      5 dní 

Exkurzie  2 dni 3 dni 3 dni 2 dni 10 dní 

Školský výlet  2 dni 2 dni 2 dni    6 dní 

Učebný plán bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A. 

 

POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU 

a. Vyučovacia hodina podľa tohto učebného plánu trvá 45 minút, ale riaditeľka školy môže povoliť aj iné 

organizačné formy vyučovania.  

b. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa možností a podmienok školy (§ 3 ods. 4 Vyhlášky o stredných 

školách č. 282/2009 Z.z., novelizácia č. 65/2015 Z.z.), najmä pri realizácii praktických cvičení. O delení 

rozhoduje riaditeľka školy.  

c. Cudzie jazyky -  vyučuje sa povinne anglický jazyk a ďalší podľa výberu žiaka: nemecký, ruský, 

francúzsky, prípadne iný podľa možností školy. Triedy jedného ročníka sa môžu podľa potreby, 

zvoleného cudzieho jazyka, resp. miery pokročilosti a možností školy deliť na skupiny.  

d. Pri vyučovaní predmetu informatika sa triedy delia na skupiny tak, aby pri jednom počítači pracoval 

jeden žiak. 

e. Triedy sa delia na skupiny chlapcov a dievčat podľa potreby na katolíckom náboženstve.   



f. Predmet umenie a kultúra možno podľa potreby odučiť v dvojhodinových alebo väčších blokoch.  

g. Voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku sú: konverzácia z cudzieho jazyka, seminár z matematiky, 

informatiky, dejepisu, geografie, občianskej náuky, spoločenskej výchovy, katolíckeho náboženstva, 

fyziky, chémie, biológie, príp. ďalšie. Výber voliteľných predmetov žiak nahlási do 25. júna 

v predchádzajúcom ročníku štúdia triednemu učiteľovi. Na vyučovanie voliteľných predmetov sa 

utvárajú skupiny žiakov. O počte skupín a o počte žiakov v skupinách rozhoduje riaditeľka školy podľa 

záujmu žiakov a možností školy. V treťom ročníku sa tieto predmety vyučujú v jednohodinovej časovej 

dotácií týždenne. V štvrtom ročníku sa tieto predmety vyučujú v dvojhodinovej časovej dotácií 

týždenne. 

 

h. Psychosociálny tréning sa môže realizovať aj formou kurzu.    

i. Predmet spoločenská výchova sa neklasifikuje. Na vysvedčení a v katalógu sa uvedie 

„absolvoval/absolvovala“. 

 

 

 

h) Celkový počet zamestnancov školy:     59 

       Z toho pedagogických zamestnancov na gymnáziu:  20 (19 učí aj na ZŠ) 

                     

     počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov:            19 

     počet pedag. zamestnancov dopĺňajúcich si kvalifikáciu:        1 

Neodborne bola odučená občianska náuka.  

 

 

i) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov sa realizovalo v súlade 

s Plánom kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017. 

 Mgr. Marta Pekarovičová ukončila rozširujúce štúdium občianskej náuky na UKF        

v Nitre. 

 Mgr. Rastislav Čierny sa zúčastňoval školení a porád pre koordinátorov maturitných 

skúšok, začal inovačné funkčné vzdelávanie  MPC Trenčín. 

 Mgr. Ingrid Fuhrmannová  ukončila  inovačné vzdelávanie: Tvorba didaktických 

testov. 

 Mgr. Soňa Vallášová sa zúčastňovala  školení koordinátorov pre protidrogovú 

prevenciu. 

 Výchovný poradca RNDr. Michaela Lesajová sa zúčastňovala školení pre 

výchovných poradcov organizovaných CPPPaP.  Počas školského roka ukončila aktualizačné 

vzdelávanie: Myšlienkové mapy v edukačnom procese a PowerPoint v edukačnom procese. 

 

    Riaditeľka školy sa zúčastňovala porád riaditeľov ZŠ a SŠ poriadaných OÚ Trenčín – 

odbor školstva, porád riaditeľov katolíckych škôl organizovaných Združením katolíckych škôl 

Slovenska, porád organizovaných diecéznym školským úradom v Trnave a tiež zasadaní 

školskej komisie pri Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom. 



    Pedagógovia sa zúčastnili v dňoch 30.08. - 1.09.2016 duchovných cvičení 

v Melčiciach-Lieskovom pod vedením vdp. Juraja Plutu a každý mesiac sa zúčastňovali 

duchovných obnov, ktoré viedla sr. Zuzana Šimková. 

 

 

 

j) Údaje o aktivitách školy  

Kultúrne aktivity 

04.11.  - stužková slávnosť IV.G v Podolí 

27.10.  - slávnostne imatrikulácie žiakov 1. ročníka 

05.12.  - slávenie sviatku sv. Mikuláša 

09.12.                - slávnosť 20. výročia školy 

01.12.   - kampaň Červené stužky 

15.12.            - "Vianočné trhy" - predaj vianočných výrobkov krúžku Tvorivá dielňa 

  - vystúpenie na Námestí slobody počas vianočných trhov 

22.12.   - vianočné besiedky jednotlivých tried 

17.02.   - študenstký ples 

07.04.  - anglické divadlo "Peter Black" 

18.05.   - exkurzia Schönbrunn 

16.06.  - "Dáme si Guinnessa" - vzdelávacia inštitúcia Pansofia 

16.06.   - Potravinová zbierka organizovaná SKCh 

20.06.   - klavírny koncert Marca Clavoru v CVČ 

 

 

   Súťaže 

 

03.10.                - školské kolo  súťaže „Piškqworky“                  

02.11.  - krajské kolo súťaže „Piškqworky“ 

18.11.  - celoslovenské kolo súťaže „Piškqworky“  

01.12.                - Expert geniality show 

06.12.                - školské kolo olympiády z matematiky 

10.01.   - krajské kolo matematickej olympiády  

18.01.  - okresné kolo olympiády v anglickom jazyku 

19.01.   - okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku 

14.02.  - školské kolo SOČ 

15.02.  - krajské kolo olympiády v ANJ 

16.02.  - krajské kolo olympiády v NEJ 

16.02.  - súťaž v spracovaní informácií na počítači  

21.03.              - dekanátne kolo biblickej olympiády v Novom Meste nad Váhom 

31.03.   - školské kolo „Buzalkova Trnava“  v literárnych, výtvarných prácach a IKT  

                          prezentáciach 

17.03.    - regionálne kolo SOČ 

07.04.  - krajské kolo SOČ 

  - súťaž "Matematický náboj" 

26.04.   - diecézne kolo biblickej olympiády v Trnave 

06.06.  - vyhodnotenie Buzalkovej Trnavy vo Vrbovom 

   

  



     

    

Športové aktivity 

16.09.    - cvičenia na ochranu života a zdravia (žiaci 1. a 2. ročníka) 

29.09.               - letné športové hry o pohár primátora mesta 

07.10.   - okresné kolo SŠ v cezpoľnom behu 

19.10.   - krajské kolo SŠ v cezpoľnom behu 

20.10.    - volejbalový turnaj SŠ o pohár primátora 

09.11.               - okresné kolo futsal - žiakov stredných škôl 

06. - 10.3.  - lyžiarsky výcvik  - Krahule - I. a III. roč. 

21.04.   -  plavecká štafeta o pohár primátora 

30.05- 2.06      - cvičenia na ochranu života a zdravia (žiaci 3. ročníka) 

27.06.    - cvičenia na ochranu života a zdravia (1. a 2. ročník) 

 

 

 Duchovné aktivity 

18.10.              - Milión detí sa  modlí ruženec 

26.11.  - posviacka adventných vencov 

09.01.  - posviacka tried  

10.02.   - Adoračný deň školy 

21.02.   - Misijný deň školy 

15. - 19.03.    - NONSTOP čítania Biblie 

20.03.  - slávnosť sv. Jozefa - posviacka zrekonštruovaného vestibulu 

09.04.   - krížová cesta učiteľov Spojenej školy sv. Jozefa vo farskom kostole 

02.05.   - stretnutie s rehoľníkmi v rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania 

   

    

 Exkurzie a školské výlety: 

07.10.                 - Exkurzia Pustý hrad - Zvolen ( I.G, II.G) 

12.10.                 - Veľtrh vysokých škôl (IV.G) 

25.10.                 - Exkurzia Martin (II.G) 

25.11.                 - beseda s MUDr. Andreou Kalavskou - štátnou tajomníčkou Ministerstva  

                              zdravotníctva SR o pôsobení lekára na misii v Angole 

18.05.      - exkurzia Schönbrunn 

04. - 6.06.    - exkurzia a školský výlet Terchová II.G 

05. -07.06.     - exkurzia a školský výlet  Brezno III.G 

08.06.     - Sereď - Nitra I.G 

 

  

Prezentácia školy na verejnosti 

15.12.  - Deň otvorených dverí  
09.12. - Slávnostná akadémia z príležitosti osláv výročia školy  

21.05. -  Deň školy, rodiny a detí - kultúrny program spojený s pohostením pre žiakov, 

              rodičov a priateľov školy 

               

 

k) Projekty, do ktorých bola škola zapojená 



Škola je zapojená do projektu INFOVEK. 

Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti 

HIV/AIDS. Študenti nosili červenú ako symbol solidarity a empatie s chorými. Pozreli si film 

Anjeli o misii v Afrike, kde sa dobrovoľníci starajú o deti zomierajúce na AIDS. 25. marec 

"Deň počatého života", ktorý organizovalo hnutie Fórom života sme si  pripomínali nosením 

bielej stužky. Aktívne sme sa zapojili do zberu papiera, PET-fliaš a zberu starých batérií 

a elektrospotrebičov v rámci projektu RECYKLOHRY.  

 

l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej  

      Štátnou školskou inšpekciou 

2.12.2016  - tematická inšpekcia zameraná na zistenie vzťahu medzi  mierou osvojených 

poznatkov zo spoločensko-vedných predmetov (dejepis, občianska náuka) v zmysle 

príslušných vzdelávacích štandardov s postojmi žiakov k demokratickým hodnotám. 

Žiaci dosiahli vedomostné skóre z daných predmetov 6,19 z 9 bodov. Priemerné 

vedomostne  skóre za SR predstavovalo 4,96 bodu. 

16.02.2017 - tematická inšpekcia zameraná na zistenie úrovne dosiahnutých kompetencii v 

oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov končiaceho ročníka v gymnáziu. 

Záver: žiaci dosiahli v úlohách na vyhľadávanie explicitných informácii 75,52% úspešnosť, 

v úlohách na vyhľadávanie implicitných informácii dosiahli 74,56% úspešnosť a v úlohách 

na integráciu a interpretáciu myšlienok dosiahli 71,79% úspešnosť. Žiaci triedy gymnázia  

dosiahli v teste horšie výsledky v oblasti vyhľadávania explicitných informácii porozumenia 

ako bol národný priemer SR. V ostatných dvoch procesoch porozumenia dosiahli lepší 

výsledok ako bol národný priemer. 

 

 

m) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Gymnázium sv. Jozefa je v spoločnej budove so ZŠ sv. Jozefa. 

Pavilón A 

Prízemie a I. poschodie – triedy ZŠ, sekretariát školy, kancelária riaditeľky školy 

II. poschodie – I. G, II. G, III. G, IV. G, VIII. A, IX. tr., kancelária zástupcu školy 

                         a zborovňa 

III. poschodie – 2 jazykové učebne, kancelárie pre ekonomické a personálne oddelenie,  

                          sklad učebníc, kotolňa; 

                        - učebňa biológie, 3 učebne informatiky (spoločné so ZŠ) 

Pavilón B 

Vrátnica, školská jedáleň a kuchyňa, kancelária vedúcej ŠJ 

I. poschodie: učebňa chémie a fyziky, kabinety chémie a fyziky, 

                     žiacka a učiteľská knižnica , učebňa 4.C , kaplnka 

Pavilón C 

Telocvičňa, šatne, posilňovňa, klubovňa, školský bufet. 

Škola je vybavená výpočtovou a audiovizuálnou technikou. Kabinety jednotlivých 

predmetov sú vybavené potrebnou literatúrou a multimediálnymi CD. Systematicky sa 

dopĺňajú. 

Kmeňové triedy sú vybavené vstavanými dataprojektormi, v troch  kmeňových triedach a   

v učebni fyziky sú interaktívne tabuľe. Strava je žiakom zabezpečená v školskej jedálni       



a v školskom bufete. Teplé nápoje majú možnosť zakúpiť si v nápojovom automate na 

prízemí. 

Počas školského roka boli dokončené práce vo vestibule z príležitosti osláv 25. výročia ZŠ a 

20. výročia Gymnázia. Na spojovacej chodbe boli nainštalovaná nová výzdoba - galéria 

úspešných a tablo sestier, ktoré pôsobili na škole od jej vzniku.V priebehu letných mesiacov 

sa rekonštruovala jedáleň - prebehla úprava stropu, boli nainštalované nové svietidlá, 

vymenené parapetné dosky, položené nové linoleum, nové stoly, stoličky, vymenila sa 

dvere, maľovali sa  okná a radiátory. V  kuchyni po 23. rokoch sa položila nová dlažba. 

Úpravy prebehli aj v niektorých kanceláriách a triedach. V kancelárii vedúcej školskej 

jedálne sa nahodila sanácia, omaľovala sa a položilo sa  nové linoleum. Maľovali sa aj 

triedy 1.B, jazyková učebňa, sekretariát školy, riaditeľňa, kancelária ekonómky školy. Na 3. 

poschodí sa zariadila špeciálno- pg. miestnosť. V kmeňových triedach sa zavesili štátne 

znaky a symboly, v 2 triedach sa vymenili školské tabule. Nový nábytok sa menil na 

sekretariáte školy a v 3 triedach gymnázia. Podlaha bola vymenená v riaditeľmi a v 

kancelárii p. zástupcu. 

  

 

 

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

Viď príloha Správa o hospodárení za rok 2016. 

    

V školskom roku 2016/2017 mali žiaci možnosť pracovať v týchto krúžkoch: 

 strojopis 

 gastronomický     

 seminár z chémie, tvorivá dielňa 

 športové hry  

 plavecký krúžok 

atletický krúžok 

            kultúrno-publicistický krúžok 

            seminár z dejepisu 

            seminár z fyziky 

            konverzácia a seminár z nemeckého jazyka 

            konverzácia a seminár z ruského jazyka 

 konverzácia v anglickom jazyku 

             

                   

 

  o) Koncepčný zámer školy  

    Ciele: 

Formácia rozumu a srdca prostredníctvom ducha zakladateľov: 

1. formácia pedagogických i nepedagogických zamestnancov – duchovná obnova 

zameraná na spoznávanie ducha zakladateľov a prehĺbenie identity; dbať o ich vysokú 

odbornosť a vysoký morálny a duchovný kredit. 

2. formácia žiakov – implementácia do obsahu vyučovania - zoznamovanie sa s osobnosťami 

zakladateľov cez rozličné aktivity na každom stupni; 

3. mimoškolská činnosť – formácia animátorov zameraná na prácu s deťmi; 

4. Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, dopracovávať a skvalitňovať školské 



    vzdelávacie programy. 

5. Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy. 

6. Rozvíjať spoluprácu s partnermi školy. 

7. Skvalitňovať prezentáciu školy na verejnosti a hľadať jej nové formy. 

 

Plnenie 
  

Škola je zameraná na prípravu žiakov na ďalšie štúdium na vysokej škole. Dbá o výchovu 

mladých ľudí v duchu Evanjelia. Vo výuke sme posillnili zvýšenou časovou dotáciou 

vyučovanie predmetu katolícke náboženstvo, zamerali sme sa na posilnenie vyučovania 

cudzích jazykov, prácu s IKT. V treťom a štvrtom ročníku mali žiaci možnosť voliteľnosti 

predmetov, z ktorých plánujú maturovať. 

    Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich 

vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy a 

pracovať v tíme. Vo všetkých predmetoch sme dbali na rozvíjanie príslušných kompetencií 

podľa ŠkVP. Úlohy týkajúce sa výchovy a kvality vzdelávania i formovania osobnosti žiaka   

sa v uplynulom školskom roku napĺňali na veľmi dobrej úrovni. 

     Žiakov sme sa snažili viesť k prežívaniu evanjeliových hodnôt predovšetkým vlastným 

príkladom. Snažíme sa viesť ich k osobnému prežívaniu svojej viery a k zodpovednosti za 

svoje skutky. Každý prikázaný sviatok, začiatok a koniec roka sme začínali spoločným 

slávením sv. omše vo farskom kostole. Vyučovanie sme začínali spoločným prečítaním textu 

Božieho slova na každý deň. Hodnotu nášho vykúpenia sme si pripomenuli krížovou cestou 

ulicami mesta. So žiakmi sme sa zúčastňovali evanjelizačných programov ako Godzone, On 

je živý a pod. 

 Pedagogický zbor je zmiešaný - tvoria ju mladí i starší pedagógovia, ktorí pracujú vo 

vzájomnej harmónii a navzájom si pomáhajú. Učitelia dbajú o svoj ďalší duchovný rast 

účasťou na duchovných cvičeniach, duchovných obnovách, úsilím o vlastný život v duchu 

Evanjelia. Snažia sa i o odborný rast prostredníctvom internetu, realizáciou rôznych druhov 

vzdelávania, účasťou na vzdelávacích podujatiach a predovšetkým samoštúdiom a 

využívaním všetkých dostupných zdrojov pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu.  

 Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Rodičia sú voči škole ústretoví. Uvítali by 

sme zvýšenie účasti rodičov na rodičovských združeniach a zvýšenú aktivitu v 

mimovyučovacom čase.  

 Plnenie stanovených cieľov pravidelne prehodnocujeme na pracovných poradách a na 

zasadaniach predmetových komisií. Vývoj výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolujeme 

porovnávaním výsledkov za jednotlivé ročníky. Dôsledne kontrolujeme dodržiavanie 

školského poriadku, podľa možnosti dbáme na zapojenosť študentov do súťaží, realizujeme 

spoločné aktivity triednych kolektívov. Osobitnú pozornosť venujeme príprave školského 

kola SOČ, ako aj príprave žiakov na jazykové, matematické, informatické olympiády a súťaže 

a biblickú olympiádu. Dbáme, aby pedagógovia navštevovali odborné semináre a ďalej sa 

odborne vzdelávali. 

 

 

p) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

 

Úspechy žiakov v súťažiach a olympiádach: 

 
 

JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY: 

- Anglický jazyk    - Veronika Chovancová - krajské kolo  



   - Anna Schindlerová 

    

- Nemecký jazyk       - Natália Gajdová - krajské kolo 

          

     

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA: 

Diecézne kolo: Lenka Medňanská, Andrea Čelešová, Mária Glacová - 2. miesto 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: 

 

Krajské kolo: Ján Pavlech, Michal Bátora, Michal Pisca 

 

PIŠQWORKY: 

 

Oblastný turnaj: 3. miesto 

Krajský turnaj: účasť 

 

 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ: 

 

Krajské kolo:  Ján Pavlech  - 2. miesto ( účasť na celoslovenskom kole) 

                           

   

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:  

ATLETIKA  

Letné športové hry mládeže o cenu primátora: 

- dievčatá - 4. miesto 

- chlapci - 3. miesto 

- celkovo - 3. miesto na LŠHM 

- volejbal SŠ o pohár primátora (CH - 2. miesto) 

- OK súťaže SŠ vo volejbale (CH - 2. miesto) 

- plavecká štafeta - chlapci: 2. miesto, dievčatá: 2. miesto 

       - celkovo 2. miesto  

- cezpoľný beh - chlapci: 1. miesto, dievčatá: 1. miesto   

- okresné kolo SŠ v cezpoľnom behu       -  Lucia Beláková 1. miesto 

- krajské kolo SŠ v cezpoľnom behu        -  Marek Kubík, Daniel Proks,  

                 Matúš Paulech:  3. miesto 

 

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ: 

V tomto školskom roku neštudoval v zahraničí žiadny žiak našej školy.  

      

 

NEDOSTATKY A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

 Nedostatok priestorov – chýbajú priestory pre kabinety jednotlivých predmetov. 
Nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje vybudovať multifunkčné ihrisko na 

zadnom dvore. 

 Vysoká absencia žiakov. Žiaci často vymeškávajú vyučovací proces okrem choroby 



z rôznych rodinných dôvodov, či z dôvodu účasti na rôznych podujatiach. Zo strany 

vysokých škôl je slabá motivácia pre dosahovanie lepších výchovno-vzdelávacích 

výsledkov. Vnímame potrebu intenzívnejšej spolupráce s rodičmi, väčšia 

zodpovednosť žiakov a dôslednosť triednych učiteľov. 

 

 

 

 

 

r) Úspešnosť prijímania absolventov na ďalšie štúdium 

 

    Celkový počet absolventov v šk. roku 2016/2017:  19 

 

Názov a sídlo vysokej školy Počet prijatých absolventov 

v akadem. roku 2017/18 

Univerzita Komenského v Bratislave  1 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 

Ekonomická univerzita v Bratislave 1 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 1 

Trnavská univerzita v Trnave 5 

Žilinská univerzita v Žiline 4 

Ostravská univerzita 1 

Univerzita Palackého v Olomouci 1 

Práca doma a v zahraničí  1 
 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa 5.9.2017. 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy prerokovala na svojom zasadaní dňa 13.10.2017 Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti Gymnázia sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom v šk. r. 2016/17                  

a odporúča ju na schválenie zriaďovateľovi Kongregácii školských sestier de Notre Dame.     

Mgr. Mária Piatničková, v.r., predseda Rady školy pri Spojenej škole sv. Jozefa v Novom 

Meste nad Váhom. 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Zriaďovateľ Spojenej školy sv. Jozefa - Kongregácia školských sestier  schvaľuje Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom v 

školskom roku 2016/17.         

Dňa 16.10.2017 v Novom Meste nad Váhom: Mgr. Mária Piatničková, provinciálna 

predstavená Kongregácie školských sestier de Notre Dame. 

    
 


