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Základné identifikačné údaje  

Názov školy  Cirkevná  spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín  

  Cirkevné gymnázium  Andreja Radlinského  

Adresa školy  Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín  

Telefón  421(0)911 876 026  

E-mail  radlinskeho@radlinskeho.sk  

IČO školy  42071399  

WWW stránka  radlinskeho.sk  

Súčasti školy  
ZŠ s MŠ A. Radlinského, Školský klub detí, Centrum voľného času CVČ, 

Zariadenie školského stravovania ZŠS  

Zriaďovateľ  
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie , Spišská Kapitula 13, 

05304 Spišské Podhradie  

 

Vedúci zamestnanci školy  

   Priezvisko, meno  Telefón  

Riaditeľ  Mgr. Ľudovít Mačor 
 

0911 876 026 

Zástupca riaditeľa školy 

gymnázium  
Mgr. Jana Lonská 0918 792 965 

Výchovný poradca  Mgr. Magdaléna Pilarčíková 0905 944 345 

Ekonomický ZRŠ  Mgr. Zita Kampová    0911 797 102 

Zástupca CVČ  Mgr. Adriána Laštíková 0907 930 900 

 

Rada školy  

   Titl., priezvisko, meno  

predseda RŠ Mgr. Tibor Koval 

zástupca zriaďovateľa 
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.,  Peter 

Vrábel, Ing. Mária Pazderová 

zástupcovia rodičov MŠ, ZŠ, Gym. Mgr. Zuzana Kuhejdová, Ján Baňas, PhD., Peter Jonák 

ostatní zamestnanci  Patrícia Hvolková   

zástupca študentov gymnázia  Kristína  Farkašová 

pedagogickí zamestnanci  

Gym., ZŠ, MŠ 

Mgr. Martin Mydliar, Mgr. Tibor Koval, Mgr. Hedviga 

Janotíková 
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Poradné orgány školy  

Názov PK  Vedúci  

PK jazyk a komunikácia  Mgr. Patrícia Dudášová Harantová  

PK človek a príroda, matematika a 

práca s informáciami  
Mgr. Zuzana Priesolová  

PK človek a spoločnosť, človek a 

hodnoty  
PaedDr. Augustín Lakoštík 

PK výchovných predmetov    Mgr. Magdaléna Pilarčíková 

 

Údaje o počte žiakov  

 

Štipendiá 

 

 

 

Zapísaní žiaci do 1. ročníka  

      Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021    

Záujem o 
štúdium -                      

Počet 
prijatých 
prihlášok              

Počet 
integrovaných 

žiakov 

Počet 
prijatých 

žiakov - po  

Počet 
zapísaných 
žiakov - po  

13 0 13 9 

 

Naša škola mohla prijať podľa normatívu KŠU 17 žiakov.  

 

 

 

 

ŠKOLA  15.9. 2019  31.8.2020  

počet tried  8 8  

počet žiakov / maturantov 126/17 121/17 

priemer na triedu  15,75 15,13 

z toho ŠVVP  4 4 

Počet štipendistov 

Z toho 

motivačné 

štipendium 

Vyplatená čiastka 

v šk. roku € 

Priemer na 

1 študenta/1mesiac 

1,0  479,80 € 47,98 € 



4  
  

Klasifikácia triedy,  Prospech žiakov, Štruktúra triedy  

Počet žiakov   Prospech  

 

Správanie 

 

   
  

P
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V.ž.  SJ  Iné  1  2  3  

 

I.G 15 7 11 4 0 0 0 2 0 0 15 0 0 2 

II.G 16 8 11 5 0 0 0 3 0 0 16 0 0 1 

III.G 13 4 5 4 4 0 0 1 0 0 13 0 0 0 

IV.G 20 13 10 5 5 0 0 3 0 0 20 0 0 2 

V.G  11 7 7 4 0 0 0 2 0 0 11 0 0 0 

VI.G  17 4 4 6 7 0 0 2 0 0 17 0 0 0 

VII.G  12  5  4 4 4 0 0 1 0 0 12 0 0 0 

VIII.G  17  6 8 4 5 0 1 1 0 0 17 0 0 0 

Spolu  121 54 60 36 25 0 1 15 0 0 121 0 0 5 

0 

Dochádzka žiakov  

Trieda  Počet  
vymeškané 

celkom  
Ospravedlnené  na žiaka  Neospravedlnené   na žiaka  

I.G 15 751 751 50,06 0 0 

II.G 16 570 570 35,6 0 0 

III.G 13 629 629 48,3 0 0 

IV.G 20 1752 1752 87,6 0 0 

V.G  11 744 744 67,6 0 0 

VI.G  17 1092 1092 64,2 0 0 

VII.G  12  717 699 58,2 18 1,5 

VIII.G  17  963 947 55,7 16 0,9 

Spolu  121 7218 7184 467,26 34 2,4 
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Výsledky externej časti maturitnej skúšky 2020 – riadny termín  

Výsledky maturitnej skúšky: 

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 2019/2020 zrušila. 

Výsledky ústnej časti maturity sa vypočítali aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ 

strednej školy určil do 7.mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa 

započítali do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa počítali koncoročné 

známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.  

Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledného ročníka gymnázia (OKTÁVY) za druhý polrok 

školského roka 2019/2020, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa 

uskutočnila na zasadnutí pedagogickej rady 15. mája 2020. 

Absolventi, umiestnenie na VŠ 

Počet absolventov strednej školy k 31.08.2020 (absolventi, ktorí 

ukončili štúdium v šk. roku 2019/2020) 
17 

Počet absolventov strednej školy v šk. roku 2019/20, ktorí  

pokračovali v štúdiu na VŠ - údaj k 15.09.2020 
16 

% umiestnenia absolventov šk. roku 2020/21 na VŠ   94% 

 

Výsledky testovaní, meraní 
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Výsledky 

Komparo 
kvarta 

SJL 70,4% 

T9/ 
kvarta 

SJL testovanie zrušené z dôvodu Covid-19 

Komparo 
kvarta 

MAT 47,6%                 /    SR 49,6% 

T9/ 
kvarta 

MAT testovanie zrušené z dôvodu Covid-19 

 
 

Učebné plány  

 V triedach I.G, II.G,III.G a IV.G sme postupovali podľa iSKVP, ktorý vychádza zo 
ŠVVP ISCED 2A pre nižšie ročníky 5 až 8-ročných gymnázií.  

V triedach V.G, VI.G, VII.G a VIII.G sme postupovali podľa iSKVP, ktorý 
vychádza zo ŠVVP ISCED 3A pre vyššie ročníky 5 až 8-ročných gymnázií.  
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Štruktúra tried  

V školskom roku 2019/2020 bol každý ročník zastúpený jednou triedou. Školu 
navštevovali 2 žiaci (všeobecne intelektovo nadaní) a 3 žiaci so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením. Žiaci postupovali  podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu.    

Zamestnanci  

Počet pedag.  
prac.  

Počet nepedag.  
prac.  

Počet úväzkov 

pedag. prac.   

      10  2    10,77 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov  

počet   nekvalifikovaných  kvalifikovaných   spolu   

učiteľov   0  10 10  

 

Odbornosť vyučovania  
 

Predmet   RMK  MAT  SJL  ANJ  NEJ  DEJ  FYZ  BIO  GEG   CHE  INF  HUV  VYV   TSV  OBN  
Odbornosť  100%  100%  100%  100%  90%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 100%  100%  

  

 

Vzdelávanie zamestnancov  

Dôležitou súčasťou programu našej školy je duchovná a odborná príprava 
učiteľov. Je zameraná na osobnostný a odborný rast. Duchovnú formáciu 
zabezpečujeme v spolupráci s FÚ v Dolnom Kubíne . Duchovné obnovy boli 1x mesačne 
(druhý utorok v mesiaci) a duchovné cvičenie sa v školskom roku 2019/2020 
neuskutočnilo z dôvodu Covid-19. 

 

Odborná príprava učiteľov   

vzdelávanie/účastník popis/organizátor 

Miniseminár – Nebojte sa 
gramatiky  
Mgr. Luptáková 

hravé aktivity na precvičovanie pravopisu/ 
Nižná na Oravou 

Webmináre – učíme online – 
digitálne vyučovanie I 
Mgr. Pilarčíková 

mimiprojekty vo vyučovaní/Klett 
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Školenie na predsedu ŠMK a PMK 
PaedDr. Železňáková 

zákony, vyhlášky, priebeh MS/NUCEM 

Tvorba, vyhodnocovanie 
a prideľovanie testov v Edup.  
Mgr. Luptaková, Mgr. Jurášová, 
PaedDr. Železňáková, Mgr. 
Povalová, Mgr. Debnárová 
 

ako pracovať s Edup./ CSŠ (Mgr. Mydliar, 
Mgr. Dudášová) 

Možnosti práce s Teams 
Mgr. Luptaková, Mgr. Jurášová, 
PaedDr. Železňáková, Mgr. 
Povalová, Mgr. Debnárová, Mgr. 
Dudášová 
 

vytvorenie tímov, funkcie, schôdze, možnosti 
práce s TEAMS./ CSŠ (Mgr. Mydliar) 

I. ATESTÁCIA 
Mgr. Jurášová, Mgr. Luptáková 

obhajoba práce KU RK 

 

 

Činnosť koordinátora primárnej prevencie  

Koordinátor primárnej prevencie v spolupráci s vedením školy, výchovným 
poradcom koordinovali a zabezpečovali besedy preventívneho charakteru (viď mesačné 
plány školy) a monitorovali  výchovné problémy a patologické javy v triedach a 
zúčastňovali sa pri ich riešení.  

Prehľad výsledkov predmetových súťaží a olympiád 

 

• viaceré aktivity alebo súťaže boli preložené alebo sa v tomto šk. roku 

neuskutočnia z dôvodu Covid-19.  

• dištančné vzdelávanie počas prerušenia vyučovania prebiehalo individuálne 

podľa možností, technickej vybavenosti a zručností vyučujúcich a žiakov. 

 
Súťaže 

 

súťaž/ zodpovedný študent/trieda 
úroveň/ 
umiestnenie 

ORAVSKÝ MIKROFÓN 
Mgr. Mydliar 

J. Šimún, VI.G regionálne kolo/ 2. miesto  

A SLOVO BOLO U BOHA 
PaedDr. Železňáková 

A. Povalová, III.G krajské kolo/ bez umiestnenia 

OLYMPIÁDA V SJL 
Mgr. Dudášová 

V. Dudová, III.G 
J. Dúhová, VI.G 
J. Kamas, VII.G 

krajské kolo/ 1. miesto 
krajské kolo/ 20. miesto 
krajské kolo/ 18. miesto 
celoslovenské kolo sa 
neuskutočnilo kvôli Coid-19 

OLYMPIÁDA V ANJ 
Mgr. Mydliar 

N. Lehotská, IV.G 
J. Dúhová, VI.G 
M. Murín, VIII.G 

krajské kolo/ 6. miesto 
krajské kolo/2. miesto 
krajské kolo/3. miesto 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
Mgr. Antalíková 

M. Koval, I.G 
S. Smolková, II.G 

školské kolo/1. miesto 
školské kolo/1. miesto 
okresné a krajské kolá sa 
neuskutočnili kvôli Covid-19 

DILONGOVA TRSTENÁ 
Mgr. Luptáková 

súťaž sa neuskutočnila 

 
Mladá  slovenská 
poviedka 
Mgr. Dudášová 

 
 
J. Garaj, II.G  
M. Laštík, VII.G 
T. Jurík, II.G 

celoslovenské kolo za šk. rok 
2018/2019 (október 2019) 
3. miesto 
čestné uznanie 
čestné uznanie 

J. Garaj (II.G) 

M. Laštík  (VII.G) 

K. Dúhová (II.G) 
T. Jurík (II.G) 
L. Kaščáková (I.G) 
N. Slavová (II.G) 
V. Vargovčíková (V.G) 
N. Blahútová (V.G) 
A. Hvolka (VI.G) 
 

vyhodnotenie bude 
v októbri 2020 

Debatiáda – 
začiatočnícky turnaj 
Mgr. Mydliar, Mgr. Sahúľ 

tím  
K. Farkašová (VI.G) 
S. Juhasová (VIII.G) 
M. Kunová (VIII.G) 

západoslovenský kraj 
4. miesto 

Slovo 2019 
poviedka, komiks 
Mgr. Dudášová 

V. Vargovčíková (V.G) 

Fedorová, B.; Ivan, M.; 
Garajová, K.; Kozoň, A.; 
Kramár, A.; Kurjaková, N.; 
Paleník, M., Medvecký, J.; 
Priesolová, L. (všetci I. G) 

celoslovenská jednokolová 
súťaž/ bez umiestnenia 

Literárna súťaž 2019 – 
Inšpiratívny generál M. R. 
Štefánik 
Mgr. Dudášová 

M. Babnič (V.G) 

M. Janiga (V.G)  

A. Matušáková (V.G) 

celoslovenská jednokolová 
súťaž/ bez umiestnenia 

ARTMEDIA 
reklama 
Mgr. Dudášová 

A. Jackulíková (V.G) 

T. Dudžáková (V.G) 
celoslovenská jednokolová 
súťaž/ bez umiestnenia 

Villa Zerna 
poviedka 
Mgr. Dudášová 

N. Bereňová (VII.G) 
celoslovenská jednokolová 
súťaž/ bez umiestnenia 

 ATTOMAT                                                              – online počas mimoriadnej situácie 

                                                                                     celoslovenská jednokolová súťaž           

Katarína Garajová (I.G) – 36. zo 126 

Jakub Garaj (II.G) – 55. zo 114 
Sebatián Marco Flajs (II.G) – 89. zo 114 
Jozef Vajda – 111. zo 114 
Michal Stanislav Málik (IV.G) – 24. z 90 
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Matematická olympiáda                                                        Organizuje: IUVENTA     

Mgr.Z. Priesolová 

 

Z5: Jakub Feranc (5.B) – 11. miesto OK 
Z6: Martin Orolím (6.A), Kurčina Tadeáš (6.A), Martin Koval (I.G) – úspešní domáce 
kolo – OK neuskutočnené z dôvodu mimoriadnej situácie (COVID-19) 
Z9: Málik Michal Stanislav (IV.G) – 3.miesto OK, Machajová Tatiana – 13.miesto OK 

 

Náboj Junior                                       Organizuje: o. z. Trojsten a Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 

Ing. Lenka Kovaliková 

 

tím: V. Dudová (kvarta), B. Nemčeková (kvarta), M. S. Málik (kvarta), J. Fedor (tercia) 

– 3. miesto 
 
tím: E. Peničková (kvarta), M. Villim (9.A), M. Lastič (tercia), B. Smoleňová (kvarta)  

– 8. miesto 
 
počet všetkých tímov - 16 

 

 Pytagoriáda (Mgr. Priesolová)                                             Organizuje: IUVENTA     

 Mgr. Z. Priesolová 

 Počet zúčastnených: triedy 3. – 8. ročníka ZŠ, triedy 1. – 3. ročníka OG 

Kategória: P3 
Počet žiakov zapojených v školskom kole: 42 
Počet úspešných riešiteľov: 4 

 

Kategória: P4 
Počet žiakov zapojených v školskom kole: 45 
Počet úspešných riešiteľov: 15 
 
Kategória: P5 
Počet žiakov zapojených v školskom kole: 36 
Počet úspešných riešiteľov: 0 
 
Kategória: P6 
Počet žiakov zapojených v školskom kole: 41 
Počet úspešných riešiteľov: 5 

 

Kategória: P7 
Počet žiakov zapojených v školskom kole: 33 
Počet úspešných riešiteľov: 0 
 
Kategória: P8 
Počet žiakov zapojených v školskom kole: 28 
Počet úspešných riešiteľov: 2 
 
okresné kolá sa z dôvodu mimoriadnej situácie (COVID-19) nekonali 
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 „Čo vieš o hviezdach“  
Mgr. Zuzana Priesolová                                     Organizuje: Slovenská ústredná 
hvezdáreň v Hurbanove  v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom 

                                                                              

Jakub Garaj (II.G) – úspešný riešiteľ 
 

 
Expert Geniality Show  (Mgr. Šurinová)  

V prvej štvrtine najúspešnejších sa umiestnili: 

Michal Strapec (príma) – Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry + TOP Expert 

Katarína Garajová (príma) – Päť jazykov kultúry 

Jakub Garaj (sekunda) – Tajomstvá prírody 

Matej Lastič (tercia) – Tajomstvá prírody, Svetobežník + TOP Expert 

Jozef Strapec (tercia) – Góly, body, sekundy 

Viktória Dudová (kvarta) – Svetobežník 

Lukáš Diškanec (sexta) – Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník 

 

Olympiáda ľudských práv   - krajské kolo                                                                                                 

PaedDr. Ľ. Ivanová                       Marek Janiga z V.G postúpil do celoštátneho kola           

 

Dejepisná olympiáda - školské kolo                                                                                                 

PaedDr. Ľ. Ivanová 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo :  

PaedDr. R. Železňáková                      Martin Koval I.G - 1. Miesto 

                                                             Jozef Strapec III.G- 2. miesto     

 

 
Geografická  olympiáda – okresné kolo:  

Mgr. Z. Priesolová                      Viktória Dudová IV.G – 1.miesto ,  

                                                   Matej Lastič  III.G- 2.miesto   

                                              celoštátne  kolo : Viktória Dudová - 4. miesto 

Filozofická olympiáda pod záštitou UNESCO na FF KU v Ružomberku  
PaedDr. Ľ. Ivanová  
celoštátne kolo -  26.11. -4 študenti z VII.G   - nepostúpili medzi 20 najúspešnejších 
študentov.    
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Biblická olympiáda  

 PaedDr. A. Lakoštík                     dekanátne kolo:  

                                    Lukáš Diškanec, Martin Rídzi, Samuel Dulovec – VI.G 

                                                                                                               

Aktivity, exkurzie, projekty, krúžky ... 
 

názov/zodpovedný, resp. 
účastník 

trieda cieľ a popis aktivity 

READING FOR PLEASURE 
Mgr. Jurášová 

IV.G aktivita na podporu čítania ang. literatúry 

ŠKOLSKÉ ŠPECIALITKY 
Mgr. Jurášová 

IV. – V.G videoaktivity k akciám školy 

SOČ 
Mgr. Dudášová 

VII.G 
projekt – prepájanie učiva a praxe pri 
tvorbe častí odb. práce v rámci 
náučného štýlu 

MYTOLÓGIA; SLOVANSKÁ 
MYTOLÓGIA 
Mgr. Dudášová 

I.G 

triedny projekt zameraný na 
vyhľadávanie a spracovanie informácií 
videoprojekt s prepojením na GEG, 
HUV, VYV o našej pôvodnej kultúre 

MÔJ PREJAV 
Mgr. Dudášová 

VIII.G 

triedny projekt zameraný na rozvoj 
prezentačných a komunikačných 
zručností 
 

VIANOČNÁ AKADÉMIA 
Mgr. Dudášová 

VIII.G 
pomoc s vianočným programom VIII.G 
pre žiakov školy so scénkami zo 
stužkovej 

HRA S DOPRAVNÝMI 
ZNAČKAMI 
Mgr. Dudášová 

I.G 
problémová úloha  zameraná na 
spoluprácu v tíme v prostredí OneNote/ 
Colaboration space 

NEŽNÝ ZAMAT 
Mgr. Dudášová 

ŽŠR 
aktivity k 30. výročiu Nežnej revolúcie, 
diskusie, hra Moja voľba 

MATURITNÉ ZADANIA 
Mgr. Dudášová, Mgr. Mydliar 

VIII.G 

prepracovanie všetkých zadaní s cieľom 
redukovať množstvo učiva 
a uprednostniť hodnotiace 
a interpretačné kompetencie študentov 
a prácu s textom 

VÝZNAMNÉ LIT. 
OOBNOSTI 
PaedDr. Železňáková 

III.G 3D-projekt  

ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY 
PaedDr. Železňáková 

III.G 

slovenský projekt – výmena záložeiek 
medzi školami – partnerská škola 
Cirkevná škola Jána Bosca v Považskej 
Bystrici  

MIKULÁŠ PRE MESTO 
PaedDr. Železňáková,  

dramatický 
krúžok  

scénky do programu pre mesto DK 

VIANOČNÝ PRÍBEH 
PaedDr. Železňáková 

dramatický 
krúžok 

Narodenie Ježiša Krista, scénky na 
koncert vo farskom kostole a v kostole v 
Zaškove 
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STOP ŠIKANE: DETI 
POMÁHAJÚ DEŤOM 
PaedDr. Železňáková 

III.G 
plagáty, slogany, videá, projekt Nadácie 
Orange 

NÁVRH HODNOTENIA 
JAZYKOV POČAS 
PRERUŠENIA 
VYUČOVANIA 
Mgr. Dudášová, Mgr. 
Luptáková 

--- 
vypracovanie návrhu kritérií a obsahu 
hodnotenia na základe spoločnej PK 
z apríla 2020 

OČKO 
Mgr. Luptáková 

--- 
školský časopis, 2 čísla, november, 
január 

PLES ŠTUDENTOV 
A ŽIAKOV 
Mgr. Pilarčíková, PaedDr. 
Ivanová, Mgr. Mydliar, Mgr. 
Dudášová 

I. – IV.G 
V. – VIII.G 

príprava sprievodného slova a programu 

LINGVAFEST 
Mgr. Mydliar, Mgr. Povalová 

IV., V., 
VI.G 

jazykové aktivity Bratislava 

VNÚČATÁ STARÝM 
RODIČOM 
tr. učitelia 

I. – IV.G príprava programu, moderátorov 

RODNÝ DOM 
RÁZUSOVCOV 
Mgr. Antalíková, Mgr. 
Dudášová 

I.G, 6.A 
exkurzia do rodného domu M. Rázusovej 
–Martákovej a M. Rázusa a do múzea 
jaskyniarstva v LM 

 
VIANOČNÉ FOTENIE         II.G            – fotostena – spracovávanie a úprava fotografií                                                                                                                                                                                          

      Mgr. Šurinová 
 
 Projekt RECYKLOHRY – zber vyradených elektrozariadení ( Ing. Žatkuliaková) 
 

FYZIKA TROCHA INAK - týždeň vedy a techniky – vybraní študenti pre vybrané          

(Ing. Kovaliková)                                                                                 triedy 

LIST PRE MIŠKU – kvarta, septima                                                                           
Mgr. Šurinová 
 
Príprava testov na prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium  Mgr. Gibaštíková, Mgr. 
Priesolová, marec 2020 

 

 

Rozvíjala sa  osvetová, vzdelávacia  a výchovná činnosť detí a žiakov  prostredníctvom 

školských násteniek (zverejňovanie významných dní v mesiaci),  žiackych projektov 

a prezentácií s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo 

udržateľnému rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a 

zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie 

odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  
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Individuálne projekty:  

• Holokaust na Slovensku, koncentračné tábory, Tolerancia cudzie slovo? –VII.G                                          

zodp. R. Železňáková 

• Práca s literárno-historickými prameňmi: DVD o svetových vojnách, čítame 

denníky z daných období, pracujeme s historickými časopismi- VII.G 

zodp. R. Železňáková 
                                

Oravská knižnica                    IV.G           vzdelávacie podujatie k Nežnej revolúcii 
 

Celoškolské podujatia: 

 

V rámci medzipredmetových vzťahov prebehlo 6.11.2019 podujatie venované nežnej 
revolúcii pod názvom. Nežný zamat - 30. výročie Nežnej revolúcie 

 

Celoškolské podujatie určené aj verejnosti a iným SŠ v DK zložené z dvoch besied na 

témy súvisiace so životom v režime, počas Nežnej revolúcie a tesne po páde režimu; z 

hry Kolik stojí čest (českí skauti) a výtvarných, hudobných či filmových aktivít, ktoré 

vypĺňali priestor medzi prednáškami. Zúčastnili sa ho študenti kvinty - oktávy skupina 

študentov z Gymnázia P. O. H. v DK. Besedovalo sa s hosťami z Ústavu pamäti 

národa, aktivistami študentskými aktivistami v Nežnej revolúcii, či ľuďmi, ktorí boli 

postihnutí režimom. 

Projektové vyučovanie :                  II.G                     Zdravý životný štýl  

Mgr. P. Povalová 

Projektové vyučovanie:                   IV.G    Tvorba vlastného podnikateľského plánu 

Mgr. P. Povalová 

Workshopy k pripravovaným Simulovaným študentským voľbám do NRSR 2020 – 

27.1.2020 – cieľová skupina: IV.G – VIII.G. Workshopy pripravila žiacka školská rada. 

Témy workshopov: volebné právo, voľby, deľba moci, demokracia  

Mgr. P. Povalová 

Nesloboda - umelecké podujatie v kaštieli Kubínyi venované 30. výročiu Nežnej 

revolúcie - 22.11.2019 študenti z gymnaziálnych tried V.G, VII.G a VIII.G  

Mgr. P. Povalová  

Projekt: 3D Príroda Afriky      - I.G                                                                              

Mgr. Z. Priesolová 
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Simulované  študentské voľby do NRSR 2020 
 
Pri príležitosti februárových parlamentných volieb sme sa na našej škole zapojili do 

projektu  Simulované  študentské voľby do NRSR 2020, ktoré organizuje tím 

študentov z celého Slovenska pod záštitou  Rady mládeže Bratislavského kraja.  

 

RÍMSKOKATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

• Ranné modlitbové stretnutia prispôsobené liturgickým obdobiam    

• Príprava liturgie pri sv. omšiach – čítania                             PaedDr. A. Lakoštík 

• Biblická olympiáda  

• Pravidelná Biblická otázka                                                    PaedDr. A. Lakoštík 

• Spolupráca s katolíckou charitou  - Srdiečka pre misie Mgr.  

Mgr.V. Antalíková a PaedDr. A.Lakoštík 

• Milión detí sa modlí ruženec           p. kaplán a PaedDr. A. Lakoštík 

• Návšteva cintorína na sviatky všetkých svätých spojená s modlitbou za duše 

v očistci                         Lakoštík, Antalíková, p. kaplán Ondrejka 

• Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul –návšteva a uctenie v kostole                                                                                          

Mgr. V. Antalíková , PaedDr. A. Lakoštík, p. kaplán 

• Náboženská exkurzia - Skalka pri Trenčíne- IV.G, V.G., VI.G - spoznávame sv. 

Andreja -Svorada a sv. Benedikta                                   Mgr. V.  Antalíková 

• Náboženská púť Rajecká Lesná - Slovenský betlehem - 8.A, III.G   

                                                                                     Mgr. V.  Antalíková  

• Varíme, pečieme - praktická príprava do manželstva         Mgr. V.  Antalíková 

• Spoznávame patróna našej kaplnky - Jana Pavla II. - výroba projektu V.G   

• Mgr. V.  Antalíková spoznávame slovenské diecézy a slovenských biskupov - 

výroba projektu a nástenka  VI.G                  Mgr. V.  Antalíková                                                                  

• Úcta k životu a prepojenie s Národným pochodom za život - beseda s 

MUDr.Miroslavom Mikolášikom - V.G, VI.G, IV.G, III.G, ( témy antikoncepcia, 

interupcia, vývoj človiečika )                                                  Mgr. V.  Antalíková 

• Kresťan a ekológia - beseda s Mariannou Borbovou - praktické žitie encykliky 

Laudáto Si( separovanie, minimalizácia odpadu, bezobalové predajne, výroba 

textilných tašiek a voskových pláteniek ) III.G, IV.G,  V.G, VI.G          

                                                                                              Mgr. V.  Antalíková  

• Nežná revolúcia - testy, aktivity, diskusia na túto tému -   
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             náboženská sloboda, odvlečenie rehoľníkov/rehoľníčok   Mgr. V.  Antalíková 

• Príprava a pomoc pri slávnosti sv. Mikuláša 6.12.2019 – VIII.G.  PaedDr. A. 

Lakoštík 

• Príprava na Vianoce- pobožnosť Putovanie sv. rodiny. PaedDr. A. Lakoštík 

• Požehnanie adventných vencov      p. kaplán 

• Požehnanie tried v novom roku  p. kaplán 

 

Telesná výchova: 

 

Cezpoľný beh        okresné kolo  družstvo žiačky    3.miesto 

                                                     družstvo  žiaci       3.miesto 

Basketbal               okresné kolo  žiačky                1.miesto 

                                                     žiaci                   4.miesto 

Futsal                     okresné kolo                            9.miesto 

Stolný tenis           okresné kolo                             4.miesto 

 

Streľba zo vzduchovky    

okresné kolo   družstvo       1.miesto (Lehotská, Hoferica, Fedor) 

                                                                                                        

Vybíjaná                    

združenie LAURA – cirkevné školy              1.miesto 

Lyžiarsky výcvik       II.G      2. – 6.3.2020     Kubínska hoľa 

 

 

Cezpoľný beh    

okresné kolo  družstvo 1.miesto, jednotlivci S. Machaj  1.miesto 

                                                                               R. Škvarka  2.miesto 

Krajské kolo  družstvo 7.miesto, jednotlivci S.Machaj  9.miesto 

 

Basketbal          okresné kolo                 2.miesto 

Florbal               okresné kolo                 1.miesto 

                            regionálne kolo            3.miesto 

Futsal                 okresné kolo                 3.miesto 

Stolný tenis       okresné kolo                 1.miesto  (M. Janiga, M. Matejčík, Garaj) 

Basketbal          NDBA Cup  Renovabis  - cirkevné školy  -  1.miesto 

Lyžiarsky kurz    V.G    2. – 6. 3. 2020      Kubínska hoľa  

Kurz ochrana života a zdravie – septima – na základe mimoriadnej situácie a 
opatrení z toho vyplývajúcich (COVID 19) UVZ SR sa kurz neuskutočnil. 

 

 

Výtvarná výchova: 

Projekty, aktivity 

- Vianočný deň so žiackou šk. radou - výtvarné aktivity - maľovanie vianočných 
gúľ.  Z: P.Dudášová Harantová 

- II.G, III.G  (6.11.2019) - Nežný zamat - výzdoba priestorov spodnej chodby, 
telocvične - vlajky, transparenty, projekty, postery o 40. - 80. rokoch 20. storočia 
na Slovensku. Súčasťou programu boli tiež aj výtvarné aktivity - vyrábanie 
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záložiek s tradičnými socialistickými motívmi, náramky priateľstva, prívesky na 
kľúče vo farbe trikolóry. Z: P.Dudášová Harantová 

 

- II.G - Projekt umenie zblízka - zapojenie sa do projektu SNG Bratislava - práca 
s umeleckými dielami na základe nimi zaslaných materiálov (január - máj 2020). 
Z: P.Dudášová Harantová 

 

- II.G - zapojenie sa do projektu Oravskej galérie - 9xEXP, návštevy galérie, 
práca s umeleckým dielom pod vedením galerijnej pedagogičky p. Mäsiarovej 
(november-december 2020). Z: P.Dudášová Harantová 

 

- III.G - zapojenie sa do projektu Šikana od nadácie Orange (Mgr. Železňáková) - 
výtvarná časť (december 2019 - marec 2020). Z: P.Dudášová Harantová 

 

- II.G, III.G - zapojenie sa do projektu E-twinning (Mgr. Jurášová) - spolupráca na 
výtvarnej časti s témou tradičná slovenská svadba (január - jún 2020). Z: 
P.Dudášová Harantová 

 

- Vianočný deň so žiackou šk. radou - výtvarné aktivity - maľovanie vianočných 
gúľ.   

 

− Súťaže: 

− Súťaž Rodina a základné ľudské právo na život – III. G – Sarah Lujza Flajsová 

Z: P.uč. Flajsová  

− Hrdinovia našich dní – umelecká výzva -  III. G – Sarah Lujza Flajsová Z: 

K.Flajsová  

 

Iné aktivity: 

− jarná výzdoba (7.A, 8.A, II.G, III.G) - okná - 8.A – Z: P.Dudášová Harantová 

− príprava kroniky - výtv. stránka - III.G 

− Výtvarné pomôcky - pre všetky triedy na 2. stupni ZŠ a GYM, objednávanie, 

označenie, distribúcia, pravidelné upratovanie a kontrola, dopĺňanie a nákup, 

vyúčtovanie. Z: P.Dudášová Harantová 

− Príprava balíčkov výtv. pomôcok na meno žiaka pre 5.A a 5.B - počas návratu 

do školy od 1. júna 2020.  Z: P.Dudášová Harantová  

− Príprava nástenky vo vstupe - info tabuľa - Kde nás nájdete Z: P. Dudášová 

Harantová  

 

− jarná výzdoba (7.A, 8.A, II.G, III.G) - okná - 8.A – Z: P.Dudášová Harantová 

− príprava kroniky - výtv. stránka - III.G 

− Výtvarné pomôcky - pre všetky triedy na 2. stupni ZŠ a GYM, objednávanie, 

označenie, distribúcia, pravidelné upratovanie a kontrola, dopĺňanie a nákup, 

vyúčtovanie. Z: P.Dudášová Harantová 

− Príprava balíčkov výtv. pomôcok na meno žiaka pre 5.A a 5.B - počas návratu 

do školy od 1. júna 2020.  Z: P.Dudášová Harantová  

− Príprava nástenky vo vstupe - info tabuľa - Kde nás nájdete Z: P. Dudášová 

Harantová 

 

Technika:  
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Technická olympiáda  

− 28. 11. 2019 Námestovo – okresné kolo -   Ján Garaj, Michal Málik IV.G - 

15.miesto 

− Michal Strapec I.G - 13.miesto 
 

 

 

Materiálno-technické podmienky  

Materiálno technické podmienky školy sú na primeranej úrovni, dostačujúce, študenti  

majú v triedach nový školský nábytok.  K dispozícii majú 2 učebne s výpočtovou 

technikou, interaktívne tabule 8ks,  viídeoprojektory, vizualizér, a ďalšiu audio-

videotechniku, ktorú študenti intenzívne používajú.    

Škola je pripojená k internetu prostredníctvom optickej siete s rýchlosťou 

50Mbsps/50Mbps, ktorá je ďalej po škole distribuovaná prostredníctvom Wifi, ku ktorej 

majú žiaci, učitelia aj návštevníci bezplatný neobmedzený prístup. Žiaci boli poučení o 

používaní tejto siete. 

Plnenie stanoveného cieľa  

Plnenie  úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy a z úloh POP bolo priebežne 

kontrolované a vyhodnocované na poradách vedenia školy - 1 krát týždenne a na 

pracovných poradách 1krát mesačne. Vedenie školy vytváralo dostatočné podmienky a 

priestor pre realizáciu VVP, priebežne prijímalo opatrenia na ich plnenie.  Veľká 

pozornosť bola venovaná duchovnej  a odbornej formácii pedagogických a 

prevádzkových zamestnancov školy, ako jedného z dôležitých predpokladov plnenia 

náročných úloh našej školy. Ďalšou z priorít vyplývajúcich z hlavných úloh je rozvoj už 

realizovaných aktivít. Veľká pozornosť bola venovaná IKT a projektu ŠSZČ toho času 

CVČ.   

Úspechy a nedostatky  

Silné stránky školy  
  

Slabé stránky školy  

rozsah a kvalita poskytovaných služieb: CVČ 

zavádzanie a využitie IKT  

Menšia propagácia školy 

na verejnosti 

prostredníctvom 

printových médií, často 

aj z dôvodu neochoty 

externých médií 

zverejňovať informácie o 

našej škole  

priestory a  materiálno-technické vybavenie školy     

vlastná telocvičňa a veľký vonkajší športový areál    

možnosť sviatostného pôsobenia, duchovná a 

náboženská činnosť  
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otvorenosť školy, podnetná a tvorivá klíma     

realizácia projektov     

pôsobenie biatlonového športového oddielu   

účasť v športových a predmetových súťažiach a 

olympiádach  

  

vysoký intelektuálny potenciál žiakov gymnázia a 

učiteľov  

  

Máme vlastného duchovného, ktorý sa stará o 

duchovnú formáciu školy. Ide o kaplána, ktorý vďaka 

veľmi dobrej spolupráci s našim farským úradom a jeho 

dekanom, veľmi úzko spolupracuje so žiakmi, 

pedagógmi i vedením školy.  

  

Úzka spolupráca s KU v Ružomberku, Projekt 

akademického partnerstva pre roky 2012-2015, 

filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  

  

Príležitosti  Riziká  

Užšia spolupráca s podnikmi v meste a regióne    

záujem rodičov o školu  utlmenie OG  

vzdelávanie pedagógov     

  

Psychohygienické podmienky  

 

Naplnenosť škola bola 121 žiakov, priemer na triedu 15,13 žiaka. Pri tvorbe 
rozvrhu boli dodržiavané psychohygienické zásady.  

Na hodinách TSV sa delili triedy: I.G, II.G,III.G,IV.G,V.G,VI.G;VII.G;VIII.G 

Na hodinách NEJ, RUJ sa delili triedy: III.G, V.G, VI.G,VII.G;VIII.G 

Na hodinách INF sa delili triedy: I.G, III.G, IV.G, V.G,VII.G, VIII.G 

Na hodinách ANJ sa delili triedy: III.G, VIII.G 

Na hodinách SEB, SEM,SEI,SEO, SEC sa delila trieda VII.G, VIII.G 

Voľnočasové aktivity  

Voľnočasových aktivít sa žiaci zúčastňovali prostredníctvom CVČ, ktoré pracuje pri 
našej škole. 
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Spolupráca školy s rodičmi  

Spolupráca s rodinou je zabezpečená cez Spoločenstvo rodičov a  cez triedne 

spoločenstvo rodičov, triednych dôverníkov.  Informácie o škole sú  na našej www 

stránke. Konzultačný deň pre rodičov: posledný pondelok v mesiaci po 16.00.  

Spolupráca školy a verejnosti  

Spolupráca s farským úradom - duchovné obnovy, cvičenia, slávenia prikázaných 

sviatkov.  

Škola - verejnosť. Našou snahou je čo najviac informovať o  činnosti školy. O našich 

aktivitách sme informovali cez Farský list, farské oznamy, na nástenke pred kostolom, 

sociálnu sieť, www školy, online portál www.oravalive.sk a mestskú televíziu. Propagácii 

školy na verejnosti sa musíme v budúcnosti  venovať intenzívnejšie.   

Spolupráca s CPPPaP – individuálna spolupráca pri riešení vzniknutých problémov, 
pomoc pri práci s integroanými (nadanými) žiakmi.  

Spolupráca s SCŠPP Dolný Kubín- individuálna spolupráca pri riešení vzniknutých 
vzdelávacích problémov.  

Spolupráca s políciou- prevencia, trestnoprávna zodpovednosť mladistvých.  

Záver  

Dosiahnuté výsledky si zasluhujú pozornosť a ocenenie práce našich učiteľov. 
Program i orientácia našej školy vytvárajú dobré predpoklady pre jej ďalší rozvoj a 
perspektívu. Ukazuje sa, že  v školskom roku 2017/2018 je potrebné sústrediť pozornosť 
predovšetkým na dosiahnutie týchto cieľov:  

1. rozvoj činností podporujúcich kresťanskú orientáciu našej  školy- na 
prehlbovanie a upevňovanie   kresťanského    vedomia,   kresťanskej    morálky,   
kresťanských   hodnôt a kresťanského spoločenstva. Snažiť sa o to slovom i 
príkladom - atmosférou vzájomného prijatia zažiť živé svedectvo kresťanského 
spoločenstva,  

2. rozvoj   kvality   výchovy   a vzdelávania zabezpečiť vytváraním podmienok 
pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu orientovaného na rozvoj   osobnosti   
žiaka,   v hodnotovom   prístupe   učiteľov,   v komunikácii,   v nových zručnostiach 
učiteľov riadiť proces učenia sa žiaka,  

3. rozsah a kvalitu poskytovaných služieb – pozornosť sústrediť na rozvoj aktivít 
zameraných na:  

- rozvoj vedomostí, zručností a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých 
oblastiach poznania a činnosti - zabezpečiť predovšetkým náročnosťou 
prístupu, hľadaním nových metód a foriem práce, motiváciou,  
rozvoj záujmovej činnosti v čase mimo vyučovania - vo voľnom čase 
zabezpečiť pre deti a mládež bohatú ponuku pestrej a príťažlivej záujmovej 
činnosti, vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj činností a aktivít v CVČ,  
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- vyučovanie cudzích jazykov - zabezpečiť  náročnosťou a kvalitou vyučovania, 
vytváraním vhodných   podmienok, zabezpečením   kvalitnou   didaktickou    
technikou,   učebnými pomôckami, v spolupráci s rodičmi klásť dôraz na motiváciu 
učiť sa cudzie jazyky,  

- zavádzanie a využívanie  informačných  a komunikačných  technológii vo 
výchovno- vzdelávacom proces - snažiť sa zlepšovať podmienky a vybavenie 
školy IKT, zvyšovať pripravenosť učiteľov využívať IKT vo výchovno-
vzdelávacom procese,   

- pomoc žiakom so špecifickými potrebami – žiakom intelektovo nadaným ,s 
problémami učenia a správania, integrácia zdravotne postihnutých detí - v 
spolupráci s príslušnými inštitúciami sa zamerať na rozširovanie ponuky a kvalitu 
služieb, odborný rast pedagógov, spolupráce s rodičmi a príslušnými inštitúciami,  

- starostlivosť o talentovaných žiakov - patričnú pozornosť venovať aj tejto 
kategórii detí- včasnou diagnostikou, prijatím a rešpektovaním ich osobitostí, 
individuálnym prístupom vytvoriť priestor pre ich sebarealizáciu a osobnostný 
rast,  

- spoluprácu  s rodinou  a príslušnými  inštitúciami  - rozvíjať na základe 
otvorenosti, ústretovosti, vzájomnej dôvery a rešpekte. Neustále hľadať ďalšie 
možnosti prehlbovania vzájomnej spolupráce.  

 
Správa predložená a prerokovaná v pedagogickej rade dňa 31.8.2020  

Mgr. Ľudovít Mačor RŠ:                                                                predseda Rady školy 


