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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,  
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY  

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 
 

Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 
decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 
10/2006-R z 25. mája 2006. 
 

a) Základné identifikačné údaje 
 

Názov školy Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 

Adresa školy : Námestie A. Hlinku 5, 03450 Ružomberok 

Telefónne čísla školy: 
044/ 4329462 – kancelária  
044/4321112 – riaditeľ (0907 348 920) 

Faxové čísla školy: 044/ 439462 

Internetová stránka školy www.gsa.edupage.org 

E-mailová adresa školy: gsa@gsa.sk 

Súčasti školy: - 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 
Zástupca zriaďovateľa: 
ŠKOLSKÝ ÚRAD 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 
Spišská Kapitula č. 13 
053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE 
Telefón/fax: 053 41 941 76 
E-mail: dsu@kapitula.sk 
  

Údaje o vedúcich zamestnancoch školy 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ PaedDr. Kamil Nemčík 

Zástupca riaditeľa školy Mgr. Terézia Ilovská 

Koordinátor prevencie soc.-patologických javov RNDr. Tatiana Škapcová 

Koordinátor predmanželskej výchovy Mgr. Martina Galanová 

Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Gabriela Šedeková 

Výchovný poradca Mgr. Marek Holbus 

Duchovný správca školy ThLic. Florián Volf, PhD. 

 

 Údaje o rade školy 
 
Rada školy v šk. roku 2019/2020 fungovala v zložení:  
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:  Mgr. Anna Viglašová, Mgr. Gabriela Šedeková 
Zástupca nepedagogických zamestnancov:  Iveta Mrvová 
Zástupcovia zriaďovateľa školy:  ICLic. Dušan Škrabek, ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., Ing. 

Gabriela Halušková, Patrik Habo 
Zástupcovia rodičov:            Ing. Jana Birtusová - predseda, Miroslav Magušin, Miroslav Mojžiš 

http://www.gsa.edupage.org/
mailto:gsa@gsa.sk
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 Údaje o Rodičovskom spoločenstve pri GSA  

 
Rodičovské spoločenstvo v šk. roku 2019/2020 fungovalo v zložení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 poradné orgány školy 
 

a) Pedagogická rada – členom pedagogickej rady je každý pedagogický zamestnanec školy 
b) Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti: 

 

PK - Jazyk a komunikácia, umenie a kultúra, cudzie jazyky Mgr. Lucia Olosová 

PK - Človek a príroda, matematika, práca s informáciami a svet práce Mgr. Gabriela Šedeková 

PK - Človek a spoločnosť,  zdravie a pohyb, človek a hodnoty Mgr. Martin Remenár 

 
c) Žiacka rada – predseda – Karina Hricová (4.A) 

 

b) Údaje   o počte žiakov – štvorročný a osemročný vzdelávací program 
 

Počet žiakov školy:  355 
Počet tried:   16 
 

Trieda počet Trieda počet 

I.A 23 príma 17 

I.B 23 sekunda 17 

II.A 23 tercia 23 

II.B 21 kvarta 17 

III.A 25 kvinta 11 

III.B 27 sexta 28 

IV.A 30 septima 21 

IV.B 32 oktáva 18 

 

príma p.Krížová, p. Laurinec 

sekunda I.Mrvová, A. Mrvová 

tercia  Stanislava Šefranková, Róbert Lukáč 

kvarta Stanislav Rosa, Štefan Kucík 

kvinta Ľubomíra Urbanová, predseda – Ľ.Sidor 

septima Jana Birtusová, Zuzana Daubnerová  

oktáva  Mária Bišťanová,  

I.A p. Legerská, p. Kluková 

I.B p. Slamčíková 

II.A Ľ. Rechtoríková, M. Jackanínová 

II.B T. Mahútová, p. Kenderová 

III.A Ján Culka, Zuzana Jurgošová 

III.B Eva Bohmová 

IV.A Jozef Sekan 

IV.B Emília Procházková, Lucia Záchejová 
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c)-   d)  Údaje o prijímacom konaní - máj 2020 
 

kód a názov študijného/učebného 
odboru podľa vyhlášky MŠ SR č. 
282/2009 Z.z. v platnom znení 
vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 Z.z. 

Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021 

Zriaďovateľom schválený  
Záujem o 
štúdium - 

Počet prijatých 
prihlášok 

Počet 
prijatých 

žiakov 

Počet zapísaných 
žiakov počet tried                

1. ročníka 

počet žiakov, 
ktorých bolo 
možné prijať                                  
do 1. ročníka 

7902J - gymnázium - štvorročné 
štúdium 

2,00 47 116 71 48 

7902J - gymnázium - osemročné 
štúdium 

1,00 17 49 25 19 

spolu 3,00 77 128 88 67 

 

 

     e)  Údaje o výsledkoch koncoročnej klasifikácie žiakov 
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        f)   Študijné odbory a učebné plány 
 

 

Uplatňovaný učebný plán:  
 
inovovaný Školský vzdelávací program – ISCED 3A  

- pre 1. až 4. ročník štvorročného vzdelávacieho programu a pre 1. až 8. 
ročník osemročného vzdelávacieho programu 
 
 
 
 
 
 

        g)   Údaje o pedagogických zamestnancoch školy ku dňu koncoročnej klasifikácie 
 

Ukazovateľ Počet 

Kvalifikovaní nekvalifikovaní dopĺňajúci si 
kvalifikáciu 

Ženy 17 - - 
Muži 12 - - 
Absolventi 0 - - 

Spolu: 29 - - 

 
Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy/ školského zariadenia 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 5 
Muži 1 
Spolu: 6 
 

       h) Vzdelávanie zamestnancov 
 

Vzdelávacie aktivity prebiehali podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci si vypracovali svoj plán osobnostného 
a pedagogického rastu, ktorý plnili priebežne počas školského roku a v ktorom mali určené 
vzdelávacie aktivity, ktoré boli organizované rôznymi organizáciami. Okrem spomínaného, každý 
pedagóg plnil počas školského roka úlohy, ktoré mal určené riaditeľom školy v pláne práce školy, kde 
bola uvedená angažovanosť učiteľa. 

Všetci pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili aktualizačného vzdelávania: 
- Ochutnajte mentoring – lektor: Dávid Králik – 19.2.2020 – 3 hodiny 
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- Adventná duchovná obnova – lektor: Florián Volf – 11.12.2020 – 3 hodiny 
- „JHWH – Ja som“ – duch. obnova - lektor: Anna Viglašová – 27.8.2020 - 3 hodiny 
Počas prerušenia vyučovania v školách na Slovensku sa všetci učitelia vzdelávali v týchto 
oblastiach: 
- Právne povedomie a postupy – portál www.ucimenadialku.sk 
- Webináre a online školenia – využitie MS Teams vo vzdelávaní a využitie Edupage vo 

vzdelávaní v rôznych formách. 
 
V prehľade uvádzame niekoľko názvov školení, na ktorých sa učitelia GSA zúčastnili: 

 
 

P.č. 
Titul, meno, 
priezvisko 

Názov vzdelávacieho programu 

1 
RNDr. Helena 
Drobúlová 

Formative Assessment in Practice – Shaping Student Learning – online kurz na Teacher 
Academy 
Nebojte sa projektov 5 – eTwinning 
Ako sa vzdelávať na diaľku 2? – eTwinning 
Ako sa v tejto situácii doma nezblázniť? – eTwinning 
Ako na kritické myslenie? – eTwinning 
DofE videokonferencia 
Psychológia extrémnych situácií - DofE webinár 
Online školenie: 
Sociálne a emocionálne učenie SEL – eTwinning 
Webináre: 
Testovanie žiakov na diaľku – eTwinning 
Google ako výborný pomocník pri vyučovaní – eTwinning 
Ako motivovať študentov v rámci dištančnej výučby. Využitie 3D modelov v prírodných 
vedách a polytechnike – Corinth 
Dištančné vzdelávanie na jeden klik – eTwinning 
Wellbeing 1 – eTwinning 
Wellbeing 2 – eTwinning 
Wellbeing 3 – eTwinning 
IKT hry na podporu motivácie žiakov 1 – eTwinning 
IKT hry na podporu motivácie žiakov 2 – eTwinning 
IKT hry na podporu motivácie žiakov 3 – eTwinning 
Sociálne a emocionálne učenie – eTwinning 
Nástroje študenta 3. tisícročia – eTwinning 
Novinky zo sveta STE(A)M vzdelávania – eTwinning 
Storytelling – eTwinning 
Ako sa čo najlepšie pripraviť do nového školského roka - eTwinning 
Slovné hodnotenie žiakov na II. stupni ZŠ – Komenského inštitút 
Slovné hodnotenie žiakov na stredných školách – Komenského inštitút 
Záver školského roka – Diskusia o spôsobe hodnotenia a ukončenia pre školy – 
Komenského inštitút 
Ako napísať dobré slovné hodnotenie - Freedu 
Vysvedčenie 2019/2020 - Laskavý a efektivní videožurnál, Společne v bezpečí 

2 Ing. Pavol Lajčiak 

Objavujme talenty a silné stránky našich žiakov. (lektorka: Ľuba Tomková) 
https://www.youtube.com/watch?v=dhPyYuKmaDc 
Zmysluplný dejepis (nielen) v karanténe. (lektor: Michal Bohuš) 
https://www.youtube.com/watch?v=zyHXIv1zmTc 

3 
Mgr. Martina 
Gabajová 

Účasť na webinári s jazykovou polyglotkou a mentorkou Lýdiou Machovou na tému 
,,Efektívne učenie sa cudzích jazykov.“ 

4 Mgr. Martin Mastiš 
Účasť na online školeniach - Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie v EduPage 
Účasť na online seminároch pre učiteľov – webinár, Komenského inštitút 
 

http://www.ucimenadialku.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=dhPyYuKmaDc
https://www.youtube.com/watch?v=zyHXIv1zmTc
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5 
PhDr. Martin 
Lupčo, PhD. 

účasť na webinári Komenského inštitútu: Zmysluplný dejepis (nielen) v karanténe, lektor: 
Mgr. Michal Bohuš   
účasť na webinári Komenského inštitútu: Slovné hodnotenie pre stredné školy, lektorky: 
Mgr. Petra Fridrichová, PhD., RNDr. Mária Smreková a Mgr. Anna Jančová 
účasť  na  kurze  vzdelávacieho  centra  GSA  pod  názvom: Základy práce s Office 365 pre 
učiteľov  v  rozsahu 3 hodín, lektor: Ing. Peter Truchan 

6 Mgr. Lucia Olosová 

Looking Into Inquiry-based Learning /webinár/ 
online konferencia IATEFL / vybrané prednášky/ 
Ako na kritické myslenie /webinár/ 
Practice makes perfect /webinár/ 
How to scaffold grammar in your classes to help teen students reach their goals 
Self-Assessment: Be Responsible for Your Learning 
Preparing your students online for Listening papers in Cambridge English Qualifications 
How to focus on personalisation without getting personal 
Online lessons that are active and interactive 
The Garden of Words: How to help your students grow their vocabulary 

7 
Mgr. Gabriela 
Šedeková 

účasť na webinári  „Ako vzdelávať na diaľku“  Kornélia Lohyňová, eTwinning 
účasť na webinári  „Ako vzdelávať na diaľku 3 “  Kornélia Lohyňová, eTwinning 
účasť na webinári  „TeachMeet “  Kornélia Lohyňová, eTwinning 
účasť na webinári  „Ako uplatniť individuálny prístup k žiakom aj počas online 
vzdelávania?“, Kornélia Lohyňová, eTwinning  
účasť na webinári  „Sociálne a emocionálne učenie“, Kornélia Lohyňová, eTwinning  

8 
Ing. Janka 
Sekanová 

webinár o aktuálnej ekonomickej situácii na Slovensku a vo svete - Ing.Kalčevský - 

informoval o novinkách v programe : Viac ako peniaze na školský rok 2020/2021. 

9 
Mgr. Laura 
Soboňová 

-účasť na videoškoleniach spoločnosti Microsoft o práci v Teams,  
-účasť na videoškoleniach Edupage a emailová komunikácia ohľadom sprehľadnenia 
komunikácie v prostredí Edupage 
ŠPÚ webinár o slovnom hodnotení pre stredné školy 
https://www.youtube.com/watch?v=mnv73gRJQ7M  
webinár CZŠ Narnia B.Bystrica - Ako si v súčasnej situácii vytvoriť podklady na slovné 
hodnotenie? 
https://www.youtube.com/watch?v=XcDeccO3UXg  
 

10 
Mgr. Silvia 
Tholtová 

On-line školenia – využívanie edupage 

11 
Mgr. Silvia 
Orolímová 

Webinár – edupage – nastavovanie testov 

12 ThLic. Florián Volf Webinár: Ako sa raz a navždy naučiť rozprávať v cudzom jazyku 

13 
Mgr. Katarína 
Glembová 

Webinár Jazykový mentoring 
https://jazykovymentoring.sk/?utm_source=signature&utm_medium=mail 

14 
Mgr.Anna 
Viglašová 

Duchovné cvičenia - Sampor 

 

 

 

       i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Správy o udalostiach zo života Gymnázia sv. Andreja sa pravidelne objavujú na stránkach novín, či 
časopisov, internetových novín a portálov, na webovej stránke školy, v mestskej televízii a pod: 
 

- Animátori v Ružomberku – RK HLAS – 15/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=mnv73gRJQ7M
https://www.youtube.com/watch?v=XcDeccO3UXg
https://jazykovymentoring.sk/?utm_source=signature&utm_medium=mail
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- Po 11 rokoch dôstojné miesto – RK HLAS – 17/2019 
- Gymnázium sv. Andreja má novú kaplnku – MTR televízia – 9.9.2020 
- Kde bývali šatne, je teraz kaplnka – RK magazín – 13.9.2020 
- Na cirkevnom gymnáziu mali „školu hrou“. Prišli aj žiaci z Talianska či Turecka – RK magazín – 

4.10.2019 
- Úžasný týždeň s úžasnými ľuďmi (Erasmus+)– RK HLAS – 19/2019 
- Jediná z nášho mesta (Danka Černinská! – RKHLAS – 22/2019 
- Mesto ocenilo šikovných študentov – RK HLAS – 22/2019 
- Lepšia budúcnosť pre mladých – RK HLAS – 23/2019 
- Uverili svojmu talentu a splnili si sny – RK magazín – 3.12.2019 
- Slovenské koledy zneli v Poľsku – RK HLAS  -2/2020 
- Inštitút INEKO hodnotil gymnáziá, ružomberské sa umiestnili na konci prvej stovky – 19.1.2020 
- Takto si budeme pamätať dekana Alojza Kostelanského – RK magazín – 4.2.2020 
- Odišla jedna z najvýznamnejších osobností mesta Ružomberok v novodobej histórii – RK HLAS – 

3/2020 
- Pokazí nás korona? – RK HLAS – 8/2020 
- Coro di san Andrea bude spievať na slávnosti zasvätenia panien – RK magazín - 07/2020 
- Slalomové bránky vymenil za saltá – (Peter Lendyel –abs.) – RK HLAS – 9/2020 

 

Multimediálna prezentácia školy 
 

 Škola má vlastný spevácky zbor Coro di san Andrea – Príde Pán – december 2019, 
Medzinárodné vystúpenie v poľskom Chelme – január 2020 

 Škola je cvičnou školou Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 Pracovné a študijné pobyty v zahraničí: Výmenný pobyt Erasmus + Can you play with me? 

 Na škole pôsobí folklórny súbor Salatín 
 

 
Spolupráca školy s inštitúciami v rámci regiónu a Slovenska 
 

 Odbor školstva pri VÚC – Žilina, Prešov 

 Metodicko-psychologické centrum Ružomberok, Žilina, Liptovský Mikuláš 

 Farský úrad Ružomberok – vlastník budovy 

 Školské sestry sv. Františka  - duchovné obnovy 

 Základné a stredné školy v Ružomberku, v Ružomberskom okrese a v regióne 

 Katolícka univerzita - naša škola je cvičnou školou, zabezpečujeme náčuvovú, priebežnú 
a súvislú prax študentov Pedagogickej a Filozofickej fakulty KU, Katedra hudby PF KU – 
spolupráca s UPaC biskupa Jána Vojtaššáka – prenájom telocvične 

 Slovenský Červený kríž  
 
 
 

     j) Informácie o projektoch, mobilitách a vzdelávacích aktivitách 
 

 Projekt Global Outreach – štúdium žiakov v USA 

 Vzdelávanie učiteľov matematiky, fyziky, informatiky 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku, Týždeň jazykov 

 Projekt Deň zeme v Ružomberku 

 Projekt Operačný program VZDELÁVANIE – Zvýšenie kvality Gymnázia sv. Andreja v RK - 
príprava 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách prostredníctvom 
elektronického testovania 
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 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – DIGIŠKOLA 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

 Projekt ISIC/EURO 26 – informačný sprievodca mladých 

 Projekt – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu – DofE 

 Tatranskí rytieri – environmentálny projekt žiakov tercie a žiakov prvých ročníkov (1.miesto) 

 Erazmus + - Keď vzdelávať sa je radosť- študijné pobyty učiteľov GSA 

 E-Twinning – medzinárodný projekt elektronickej spolupráce škôl: 
 

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

V školskom roku 2019/2020 nebola na škole realizovaná inšpekcia 
 
l) Materiálno technické vybavenie školy -  odborné učebne: 

 Centrum  komunikácie v cudzích jazykoch – jazykové laboratórium 

 Excelentné centrum fyziky 

 Excelentné centrum chémie – Centrum popularizácie CHÉMIE 

 2 laboratóriá informatiky 

 Centrum náboženskej výchovy a prezentácie projektov 

 Multimediálna rokovacia sála 

 BIO-KULTÚRNE CENTRUM – laboratórium biológie a tanečná sála 

 Umelá lezecká stena v telocvični pri GSA 

 Centrum pokoja – centrum pedagogickej komunikácie 

 miestnosť s kalčetom – stolným futbalom pre voľnočasové aktivity žiakov 

 kopírka - k dispozícii 6,30 – 16,00 hod. kopírovací stroj, slúžiaci aj ako tlačiareň. 

 2 posilňovne a športový areál na školskom dvore (basketbal, stolný tenis) 

 kaplnka Ducha Svätého s pravidelnými modlitbovými aktivitami pre žiakov. 

 Školská záhrada + bylinková záhrada – poznávanie rastlín (cca 300 druhov) 

 Školská knižnica Andreja Hlinku 

 Relaxačno-náučná zóna pre žiakov 
 

m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno–vzdelávacej činnosti 
 
Podľa vyhlášky MŠ SR zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
 

 

PREHĽAD  DOTÁCIÍ A NÁKLADOV v roku 2019/ 1-12M/ 
 

      

  

dotácia: 
 

náklady z norm.dotácie:    

1.) Normatív v eur 755 000,00 
 

mzdy a odvody 679 986,50 

 
maturity 2 883,00 

 
prevádzkové náklady 74 164,20 

 
SPOLU normatívne v 2019 : 757 883,00 

 
SPOLU náklady normatívne 754 150,70 

    

    

2.) 
nevyčer. normat.dotácia z r. 
2018 6 743,37 

 

prevádz.náklady z nevyčerp.dot. 
r.2018 6 743,37 

      

3.) 
nenormatívne SPOLU  62196 
eur : 

  

náklady uhradené z celkových nákladov : 62196 
eur 

 
výsledky žiakov 0,00 .......... dané v mzde zamestnancovi 0,00 

    

spotrebný materiál do školy   
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asistent učiteľa 11 088,00 ......... dané v mzde zamestnancovi 11 088,00 

     

  

 
vzdeláv.poukazy 9 408,00 ......... dané v mzde zamestnancovi 9 403,16 

    

spotrebný materiál do školy 4,84 

     

  

 
učebnice 0,00 .......... nákup učeníc AJ 0,00 

     

  

 
lyžiarsky kurz 11 700,00 .......... 

služby / ubytovanie, strava, 
doprava/ 11 700,00 

      

 

havária - strecha 30 000,00 .......... oprava strechy 30 000,00 

      

4.) 
Normatívne a nenormatívne 
SPOLU 826 822,37 

 
Normatívne a nenormatívne SPOLU 823 090,07 

 

DOTÁCIE/vrátane presunu do 
2020/ 

  

NÁKLADY v r. 2019 
 

      

      

 

presunutá nevyčerp. dotácia 
do 2020  3 732,30 použiť do 31.03.2020 

 

      Vypracovala : Ing. Slamčíková, dňa 02.10.2020 
    

          

 

 

 

 n) Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 
 
Priority, ktoré si určila škola v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok: 

- Umožniť študentom prístup ku všetkým informačným zdrojom - splnené 
- Rozvíjať schopnosti študentov, vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne druhy informácií pre 

študentov – ako integrálnu súčasť vedomostnej spoločnosti – splnené 
- Zavádzať metódy a formy vyučovania, ktoré motivujú študentov získavať samostatne nové 

poznatky a využívať ich pri rozvoji svojej osobnosti a svojho poznatkového fondu – 
školenie Myšlienkové mapy vo výučbe – splnené 

- Podpora projektov znalostnej a vedomostnej spoločnosti – splnené 
- Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov GSA – splnené 
- Implementovať inovačné pedagogické metódy s využitím IKT – splnené 
- Aktívna spolupráca študentov GSA so zahraničnými školami – splnené  - Kroměříž, Chelm 

a Erasmus + (ITA, TUR, RUM, POL) 
- Interaktívne učenie a projektové vyučovanie – splnené 
- Spolupráca so SČK a Ligou proti rakovine - splnené 
- Zapájať žiakov do modlitbových projektov – splnené 
- Podpora speváckemu zboru Coro di san Andrea a folklórnemu súboru SALATÍN pri GSA- 

splnené 
- Umožniť študentom GSA, aby reprezentovali školu v športových súťažiach a dosahovali čo 

najlepšie výsledky – splnené 
- Logo – otvorenej školy, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, 

je spoločenstvom študentov, učiteľov, rodičov a ďalších odberateľov a je v regióne (aj 
mimo) kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity - splnené 

- Spolupráca s KU v Ružomberku v oblasti projektov, odbornej praxe, kultúry a športu – 
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splnené 
- Prostredníctvom ŠkVP využívať dostupné formy zážitkového vyučovania s aplikáciou na 

prax a životné situácie – splnené 
- Inovácia a modernizácia IKT vybavenia – splnené – na strane učiteľov 

  

o) Oblasti, v ktorých dosiahla škola dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky  
(SWOT analýza) 

 
Silné stránky nášho gymnázia 
 

 takmer stopercentné prijatie absolventov nášho gymnázia na vysokoškolské štúdium na Slovensku 
i v zahraničí 

 úspešní absolventi pracujúci v rôznych oblastiach spoločenského života u nás i v zahraničí  

 zapojenosť školy do medzinárodných projektov 

 veľmi dobré výsledky v mimoškolskej činnosti – výtvarné, literárne, recitačné, športové súťaže, 
olympiády a SOČ: 

A Slovo bolo u Boha krajské kolo 1. miesto Veronika Babalová 

 

 jediné katolícke gymnázium so štvorročným aj osemročným štúdiom v spádovej oblasti – v okresoch 
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Martin 

 kaplnka Ducha Svätého – miesto duchovného pookriatia 

 každý týždeň svätá omša pre spoločenstvo nášho gymnázia 

 škola otvorená aj  žiakom iného vierovyznania 

 úspešný školský spevácky zbor Coro di san Andrea 

 možnosť využívať športoviská na školskom dvore cez prestávky, v popoludňajších hodinách i cez 
prázdniny 

 prístup na WIFI 

 aktuálne informácie na internetovej stránke školy, facebooku školy 

 informácie a prezentácie podujatí na LCD obrazovkách na chodbách školy 

 pestrá ponuka programov záujmovej činnosti 

 veľmi dobrá spolupráca s Rodičovským spoločenstvom a so Žiackou radou 

 školiace pracovisko IT Academy Microsoft 

 Nová školská knižnica Andreja Hlinku 
 
Slabé stránky 

 Obmedzené priestorové možnosti školy 
 
Príležitosti  

 realizovanie projektov vzájomnej výmeny žiakov medzi školami: Erazmus + a iné 

 zahraničné štúdium žiakov (celý šk. rok) – vyhľadávanie partnerov a projektov 

 úspešnosť vypracovaných projektov nielen v oblasti vzdelávania a hľadanie nových inšpirácií 
 
Ohrozenia nášho gymnázia 

 demografický vývoj a s ním spojené riadené určovanie počtu tried a žiakov cez MINEDU/ VÚC 
a Okresný úrad Odbor školstva v Žiline, ktoré usmerňujú podmienky podľa NOVELY školského zákona 
a príslušných vykonávacích predpisov. 

 Rozpočet – krátenie z dôvodu klesajúceho počtu žiakov (normatívne financovanie). 

 Demografické kritérium – pokles populácie a rozptyl študentov. 

 Budúcnosť 8-ročnej formy vzdelávania – 5% kritérium populácie? 

 Hľadisko výberu školy – absencia potreby katolíckeho vzdelávania u rodičov. 
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a na ďalšie štúdium 
Percentuálny podiel evidovaných nezamestnaných absolventov stredných škôl Žilinského kraja na 
ÚPSVaR-e vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy za obdobie september 2019 - máj 2020 

 

názov školy 
Absolventi 
2018+2019 

Nezamestnaní 
absolventi 

9/2019 

AMN (v %)    
9/2019 

Nezamestnaní 
absolventi 

5/2020 

AMN (v %)    
5/2020 

Gymnázium sv. Andreja; Námestie A. 
Hlinku 5, Ružomberok 

167 2 1,2% 4 2,4% 

 

Zdroj: http://www.cvtisr.sk 

 

2b) Informácia o voľnočasových aktivitách školy 
 

Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 
 

 
 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 
 

Od 13. marca 2020 do 30 júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 
v súlade s nariadeniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavného hygienika. 
O spôsoboch vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v samostatných prílohách 
k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. 

 

http://www.cvtisr.sk/
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 
 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade dňa 2.10.2020 

 

 

 

 

 

............................................      

PaedDr. Kamil Nemčík       

riaditeľ  školy        

 

 

 
 

 

V Spišskej Kapitule dňa...................................... 

 

 

 

 

 

........................................... 

PaedDr. Maroš Labuda 

zriaďovateľ, riaditeľ diecézneho školského úradu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  
 

 

 

 

 

V Ružomberku dňa 06.10.2020 

 

 

 

 

Ing. Janka Birtusová 

predsedníčka Rady školy 


