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Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Gymnázium Antona Bernoláka 

Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01  Senec 

Telefónne číslo: 02/45923261 

Fax: 02/45923261 

Internetová adresa: www.gab.sk 

E-mailová adresa: gabsenec@svsba.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
 

Vedúci zamestnanci školy 
 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľ školy RNDr. Jozef Radzo 

zástupca riaditeľa školy  Mgr. Agnesa Frčová 

vedúca ŠJ Renáta Magulová 
 

Rada školy  

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016 

 Rada školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov po voľbách  dňa 20.03.2012. 

Funkčné obdobie skončilo 20.03.2016. Do tohto termínu pracovala rada školy v zložení: 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1 PhDr. Helena Oberhauserová predseda pedagogických zamestnancov 

2 Mgr. Ján Šimulčík podpredseda pedagogických zamestnancov 

3 Alžbeta Gaálová tajomník nepedagogických zamestnancov 

4 PhDr. Gabriella Németh člen zriaďovateľa 

5 Ing. Ladislav Gujber člen zriaďovateľa 

6 Ing. Zoltán Kovács člen zriaďovateľa 

7 Mgr. Zuzana Lovíšková člen zriaďovateľa 

8 Ing. Jozef Koiš člen rodičov 

9 Ing. Alena Kočalková člen rodičov 

10 Miroslav Moravský člen rodičov 

11 Jakub Kočalka člen študentov 
  
Nová rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov po voľbách a dňom 22.03.2016 začalo jej štvorročné funkčné obdobie. 
 

Členovia rady školy: 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1 PaedDr. Zuzana Synaková predseda pedagogických zamestnancov 

2 Ing. Alena Kočalková podpredseda rodičov 

3 Alžbeta Gaálová tajomník nepedagogických zamestnancov 

4 PhDr. Helena Oberhauserová člen pedagogických zamestnancov 

5 PhDr. Gabriella Németh člen zriaďovateľa 

6 Ing. Ladislav Gujber člen zriaďovateľa 

7 Ing. Zoltán Kovács člen zriaďovateľa 

8 Mgr. Zuzana Lovíšková člen zriaďovateľa 

9 Ing. Jozef Koiš člen rodičov 

10 Gustav Schmiedl člen rodičov 

11 Timotej Michalka člen študentov 

 



 Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, je iniciatívny 

a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov 

i zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. 

Rada školy sa v školskom roku 2015/2016 stretla na štyroch plánovaných a jednom 

ustanovujúcom zasadnutí. 

Termíny zasadnutí: 27.10.2015, 16.02.2016, 22.03.2016, 19.04.2016, 28.06.2016. Zasadnutia 

sa uskutočnili podľa plánu zasadnutí RŠ. 

Predmet rokovaní: 

 Schvaľovanie Správy výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy za školský rok 2014/2015 

 Vyhodnotenie prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium 

 Krúžková a záujmová činnosť žiakov 

 Projekty vo vyučovaní prírodovedných predmetov 

 Kritériá a podmienky prijímania na štúdium v štvor aj osemročnej forme štúdia na 

gymnázium 

 Stav hospodárenia a finančné zabezpečenie školy 

 Zapojenosť študentov a úspechy v predmetových olympiádach 

 Voľba novej predsedníčky a podpredsedníčky rady školy 

 Prerokovanie a schválenie štatútu rady školy 

 Výsledky externej a internej časti maturitných skúšok 

 Protidrogová prevencia na našej škole 

 Spolupráca školy so spoločenskými a kultúrnymi inštitúciami v meste 

 Priebežné výchovno  - vyučovacie výsledky a dochádzka žiakov 

 Čerpanie rozpočtu školy k 20.06.2016 

Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci 

školy. Mimoriadne nápomocní pri riešení problémov na úrovni zriaďovateľa boli členovia 

nominovaní zriaďovateľom. 
 

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 
 

Predmetová komisia:                          Predseda: 

Slovenského jazyka                               Mgr. Dagmar Lenártová 

Anglického jazyka                                 Mgr. Danka Knutová 

Nemeckého jazyka                                 Mgr. Luácia Nemečková 

Človek a spoločnosť                              Mgr. Tatiana Vietorisová 

Človek a príroda                                    PaedDr. Zuzana Synaková 

Matematika a práca s inform.      Mgr. Alena Balúchová 

Telesnej a športovej výchovy                Mgr. Ján Šimulčík 

Výchovných predmetov                         Mgr. Bibiana Strivinská 
 

      Predmetové komisie pracovali podľa vopred vypracovaných plánov. Prerokovávali  

a schvaľovali časovo-tematické a výchovno-vzdelávacie plány v súlade s platnými učebnými 

osnovami a školským vzdelávacím programom. Na svojich zasadnutiach kontrolovali ich 

plnenie. Riešili aktuálne problémy svojich vyučovacích predmetov, zostavovali plány 

tematických exkurzií a zaoberali sa organizačným zabezpečením okresných kôl 

predmetových olympiád. V 1. ročníku a v kvinte sme učili podľa inovovaného ŠkVP. Projekt 

OPV „Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji“ bol ukončený v novembri 2015. Vyučujúci 

prírodovedných predmetov v 1. štvrťroku školského roka dokončili práce na tvorbe výstupov 

projektu a ich overovanie v pedagogickej praxi.  

Členovia, ktorí sa zúčastnili seminárov, ktoré organizovali metodicko-pedagogické centrá, 

referovali o ich priebehu a záveroch. Jednotliví členovia  spolupracovali pri vypracovávaní 

maturitných zadaní a úloh. Členovia PK SJL a PK Matematika a práca s informáciami 

spolupracovali na zostavení úloh na prijímacie skúšky. Vyučujúci venovali osobitnú 



pozornosť talentovaným a tvorivým študentom, ktorých zapájali do súťaží a predmetových 

olympiád. Slabo prospievajúcim žiakom sa venovali formou konzultácií a doučovania. 
 

Počet žiakov školy za školský rok 2015/2016 
 

Gymnázium 4 – ročné 
 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

 

1. 
1 28 0 1 28 0 

 

2. 
1 30 0 1 28 0 

 

3. 
1 25 0 1 26 0 

 

4. 
1 27 0 1 27 0 

Spolu 4 110 0 4 109 0 
 

Gymnázium 8 – ročné 
 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

 

1. 
1 28 0 1 28 0 

 

2. 
1 28 0 1 28 0 

 

3. 
1 29 0 1 29 0 

 

4. 
1 28 0 1 28 0 

 

5. 
1 30 0 1 30 0 

 

6. 
1 21 0 1 21 0 

 

7. 
0 0 0 0 0 0 

 

8. 
1 30 0 1 30 0 

 

Spolu 
7 194 0 7 194 0 

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 
 

Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 
 

Do ročníka Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 

úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Počet 

prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

Prima 94 94 94 30 0 

1. ročník 42 39 39 22 0 
 

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 
 

Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

3. 1 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 
 

 

 



Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

Koncoročná klasifikácia 
 

  príma sekunda tercia kvarta kvinta sexta oktáva I. A II. A III. A IV. A Spolu 

Slovenský jazyk a 
literatúra 1,39 1,71 1,83 1,46 1,9 2,45 2,2 1,79 2,83 1,88 2,04 1,95 

Anglický jazyk 1,11 1,54 1,41 1,07 1,57 1,8 2,23 2,18 2,38 1,77 2,33 1,76 

Nemecký jazyk 1,04 1,36 1,59 1,54 1,97 2,25 1,67 1,5 2,38 2,42 2 1,79 

Matematika 1,39 1,57 1,76 1,32 2,03 2,65 2,1 2,61 2,79 2,88 3,15 2,21 

Informatika 1 1 1 1 1,17 1,05   1 1 1   1,02 

Fyzika 1,14 1,07 1,28 1,14 1,67 1,8 2,07 2,64 3,28 2,77   1,89 

Chémia   1,11 1,55 1,25 1,57 2,3   2,43 3,1 2   1,91 

Biológia 1 1,07 1,28 1,04 1,4 1,95   1,25 1,62 1,69   1,37 

Dejepis 1 1,04 1,38 1,11 1,47 1,7   1,29 1,28 1,35   1,29 

Geografia 1,11 1,21 1,38 1,11 1,67 1,55 1,2 1,46 1,59 1,73 1,11 1,37 

Občianska náuka 1 1 1,07 1,04     1,93     1 2,59 1,38 

Umenie a kultúra         1,03 1 1 1 1 1,04 1 1,01 

Telesná a športová 
výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1                   1 

Výchova umením     1 1               1 

Výtvarná výchova 1 1                   1 

Technika   1,04 1                 1,02 

Literárny seminár             2,7       1,33 2,02 

Konverzácia v 
anglickom jazyku             1,77       1,93 1,85 

Konverzácia v 
nemeckom jazyku             1       1,33 1,17 

Cvičenia z 
matematiky             1,6         1,6 

Seminár z informatiky             1,5       3 2,25 

Seminár z fyziky             2,43         2,43 

Seminár z chémie             2       2,25 2,13 

Seminár z biológie             1,46       1,78 1,62 

Seminár z dejepisu             1,2       1,6 1,4 

Seminár z geografie             1,5       2,47 1,99 

Spoločenskovedný 
seminár             1,2       2,7 1,95 

Priemer 1,09 1,18 1,32 1,16 1,54 1,79 1,78 1,69 2,03 1,74 1,9 1,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maturitné skúšky 2015/2016 
 

 4. A oktáva 
Počet žiakov prihlásených na MS 27 31 
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 1 
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 27 30 
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 26 29 
Počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú skúšku EČ 2 1 
Počet žiakov, ktorí mali povolené opakovať celú MS 
(reprobovaní) 

0 0 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravnú skúšku UFIČ – 
február 2017 

1 1 

Priemer triedy na ÚFIČ 1,88 1,51 
Percento úspešnosti 96,3 % 96,7% 
 

Externá časť maturitnej skúšky 2015/2016 
 

 
Predmet 

Počet žiakov 
prihlásených 

na MS 

z toho písalo 
EČMS 

Φ žiakov školy 
v % 

Φ žiakov 
školy v % 
Úroveň B1 

Φ žiakov 
školy v % 
Úroveň B2 

Slovenský jazyk a literat. 57 57 66,23 - - 
Anglický jazyk 57 57 63,58 - 63,58 
Matematika 6 6 46,67 - - 
 

Ústna maturitná skúška 2015/2016 
 

 
Predmet 

Počet 
žiakov 

 
PFIČ v 

% 

Známky na ústnej skúške  
priemer 1 2 3 4 5 

SJL 55 69,42 24 21 8 2  1,78 
ANJ 55 68,27 28 12 14 1  1,78 
NEJ 5  2 3    1,60 
MAT 6  4 2    1,33 
DEJ 15  10 5    1,33 
GEG 27  12 13 1 1  1,67 
BIO 21  13 4 2 2  1,67 
CHE 11  7 3 1   1,45 
OBN 14  7 2 4 1  1,93 
INF 5  3 1 1   1,60 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2015/2016 

 
Trieda Študijný odbor, zameranie 

      1.A 79 02 J  gymnázium  

2.A 79 02 J  gymnázium 

       3.A 79 02 J  gymnázium 

4.A 79 02 J  gymnázium 

Príma 79 02 J  gymnázium 

Sekunda 79 02 J  gymnázium 

Tercia 79 02 J  gymnázium 

Kvarta 79 02 J  gymnázium 

Kvinta 79 02 J  gymnázium 

Septima 79 02 J  gymnázium 

Oktáva 79 02 J  gymnázium  
 

4 – ročná forma štúdia: ISCED 3A 

8 – ročná forma štúdia: 1. – 4. roč.: ISCED 2 

                                       5. – 8. roč.: ISCED 3A 

                                               
   

 



Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
 

Zamestnanci školy spolu  

Počet pedagogických 24 

Z toho:  

- kvalifikovaní 24 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 11 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik 5 

- škol. kuchyňa a jedáleň 4 

- administratívni pracovníci 2 

Spolu počet zamestnancov SŠ 35 

Z toho pedagogických 24 
 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 
 

Mgr. Monika Áčová SJL - NBV 

Mgr. Jana Babiaková TEV - RUJ 

Mgr. Alena Balúchová MAT - INF 

Mgr. Martina Brveníková CHE - GEG 

Mgr. Silvia Drobná 

 

MAT - ANJ 

Mgr. Alžbeta Durayová   SJL - NEJ 

Mgr. Jozef Dúc 

 

NBK 

 Mgr. Agnesa Frčová LTC - ETV - SJL 

Mgr. Alžbeta Ivanová     MAT - FYZ 

Mgr. Tibor Jančík 

 

NBE 

 Mgr. Danka Knutová SJL - ANJ 

Mgr. Tomáš Krampl NBK 

 PaedDr. Martina Kobolková MAT - INF 

Mgr. Dagmar Lenártová SJL - DEJ 

Mgr. Jozef Lesay 

 

NEJ - OBV - ANJ 

Mgr. Slavomír Maľa     DEJ - OBV 

Mgr. Lucia Nemečková  NEJ - OBV  

PhDr. Helena Oberhauserová    NEJ - DEJ - RUJ 

RNDr. Jozef Radzo 

 

MAT - FYZ 

Mgr. Bibiana Strivinská BIO - HUV 

PaedDr. Zuzana Synaková CHE - FYZ 

Mgr. Ján Šimulčík 

 

BIO - TEV 

Mgr. Emília Šupalová ANJ - DEJ - RUJ 

Mgr. Tatiana Vietorisová   BIO - GEG 

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2015/2016 

 

Všetky predmety boli odučené odborne 

 

 

 



Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2015/2016 

 
 

Forma vzdelávania 

 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

ukončilo pokračuje 

Inovačné „Práca s interaktívnym perom“ 3 3 0 

Aktualizačné „Učiť moderne, inovatívne 

a kreatívne na hodinách SJL“ 
1 1 0 

Aktualizačné „Rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti v školách“ 
1 1 0 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
Akcie, ktoré sme organizovali Akcie, na ktorých sme sa zúčastnili 

Imatrikulácia Deň nezábudiek 

Deň otvorených dverí pre žiakov  9. roč. ZŠ Hodina deťom 

Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov ZŠ Zbierka pre SČK 

Vianočná výzdoba školy Fyzikálny náboj 

Vianočný koncert v MsKS v Senci Zbierka obnoseného šatstva pre Diakoniu 

Broumov 

Okresné kolo v basketbale Súťaž Zdravotných hliadok mladých 

Vydávanie školského časopisu Gymkáč Technická olympiáda - OK, KK 

Záložka do knihy spája školy  „Angličtinár roka“ súťaž spoločnosti Injoy 

Agency7 

Mestský šachový turnaj Fyzikálna olympiáda - OK 

Okresná súťaž v SCRABBLE Prezentácia SŠ BSK v AVION BA 

Účelové a aplikačné cvičenia Zber batérií 

Beseda s členmi komunity CENACOLO 

s protidrogovou tematikou 

Náboj a Matboj- matematická súťaž družstiev 

Beseda s misionárom Jozefom Tóthom SDB: 

„Život na Sibíri a v Afrike“ 

Sportanalytik – testovanie športových 

predpokladov 

Beseda s pracovníkmi VŠ manažmentu 

a FCHPT STU v Bratislave 

Divadlo Aréna v BA- Beseda 

s europoslancami „Európsky deň spolupráce“ 

Školské kolo a okresné kolo Pytagoriády „Shakespeare Memorial“ -  prednes anglickej 

poézie a prózy 

Školské kolo GEO Deň nezábudiek 

Školské kolo CHO Fyzikálna olympiáda - OK 

Školské kolo BIO Detský čitateľský maratón 

Školské a okresné kolo MO e-testovanie NUCEM 

Školské kolo OSJ Tvorivé dielne  s akad. mal. Alenou 

Wágnerovou 

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín Krajské kolo OAJ 

Fotosúťaž Modrej školy „Ako vidím vodu cez 

objektív fotoaparátu“ 

Environmentálne prednášky OZ Tatry: 

UNESCO na Slovensku, Príbeh o mŕtvom 

dreve v lese 

Školské a okresné kolo OAJ Kráľ detských čitateľov v MsKS Senec 

Školské a okresné kolo ONJ Školská basketbalová liga Pezinok 

iBobor – informatická súťaž Beh zdravia 

KLOKAN - celoslovenská a medzinárodná 

matematická súťaž 

Diecézne kolo biblickej olympiády 

Okresné kolo Pytagoriády Geografická olympiáda – okresné, krajské a 

celonárodné kolo 

Súťažné stretnutia basketbalistov ŠŠK  Chemická olympiáda – krajské kolo 



Beh oslobodenia mesta Senec Biologická olympiáda – okresné, krajské kolo 

Basketbalový turnaj O pohár predsedu BSK Vráťme knihy do škôl 

Okresné kolo v stolnom tenise Veľký senecký karneval – maska „LES“ 

LVVK v SKI Zábava Hruštín a SKI Resort 

Tatranská lomnica 

Športové súťaže: MIDI-volley, Coca-cola 

cup, Jednota COOP cup 

Letný kurz v Terchovej –Vrátna dolina Imagine Logo Cup – súťaž v programovaní 

KOŽaZ v Habovke – Západné Tatry Beh zdravia 

Prednáška o finančnej gramotnosti Senecká latka 

„Deň Zeme“ – čistenie školského športového  

 areálu, jazierka a okolia školy 

Športová olympiáda žiakov seneckých škôl 

Noc literatúry Okresné a krajské kolo OSJ 

Akadémia VAPAC – prezentácia VŠ Literárna súťaž „Hodžov novinový článok“ 

Beseda so školským psychológom: 

 „Ako sa správne učiť“,  

FLL 2016 - regionálne kolo robotickej súťaže 

družstiev na tému „Spracovanie odpadu“ 

Letná liga FLL 2016 – on-line súťaž 

družstiev v robotike 

„Kyberšikana“ Ekotopfilm 

„Profesijná orientácia“ „Viem, čím budem a prečo“  literárna súťaž 

Beseda s veľvyslankyňou SR v Srbsku p. 

Dagnar Repčekovou 

Korešpondenčné matematické súťaže 

MALYNÁR, MATIK a PIKOMAT 

Beseda s utečencami z Afganistanu Senecká latka 

Beseda s pomocným biskupom BA arcidiecízy 

J. Haľkom 

„Slnečný festival“ – festival pouličných 

divadiel 

Tvorba ekoposterov „Stromy základ života“ Jarné darcovstvo krvi 

Výtvarné environpráce „Jesenné inšpirácie 

prírodou“, „Praveké plagáty“, „Ľudoví 

spevníky“, komiksy a ekopostery ku Dňu 

Zeme 

Vedecká Road Show v Trnave: „Vývoj 

robotických systémov a ich aplikácia vo 

výrobných systémoch“ 

Tvorivé práce s odpadovým materiálom 

„Umenie odpadu“ 

Pochod mestom pri príležitosti Dňa boja proti 

AIDS 

Európsky týždeň športu 
Projekcia vzdelávacieho projektu Svet okolo 

nás  „India – všetky farby Orientu“ 

Plavecký kurz SWIM Aréna Senec FCHPT STU – info o VŠ štúdiu 

Prezentácia krúžku robotiky na Veľkom 

letnom karnevale v Senci. 

SNM, vedecká prednáška „Gravitačné vlny“ 

 Hudobný festival „Senčania Senčanom“ 

 
PANGEA – matematická súťaž, školské a 

celoslovenské kolo 

 
Olympijské festivaly detí a mládeže 

Slovenska 

 Literárna súťaž „Študentská esej 2015“ 

 
Literárna súťaž „Cesty za poznaním 

minulosti“ 

 

Výtvarné a fotosúťaže:  

Záložka do knihy spája školy; Senec, mesto, 

v ktorom žijem; Ako vidím vodou cez 

objektív fotoaparátu; Červená stužka v boji 

proti HIV/AIDS 

 Valentínska kvapka krvi 

 
Robotická súťaž G-robot: „Staviame 

Slovensko“ 

 
Prednáška  ÚI SAV „Ako robot spoznáva 

svet“ 

 
Tatra banka -  prednáška s besedou „Finančné 

služby a osobné účty“ 



 
 

 

      Okrem aktivít uvedených v tabuľke sme zorganizovali koncoročné výlety do rôznych 

častí Slovenska a tematické exkurzie pre študentov jednotlivých ročníkov k učivu z dejepisu, 

literatúry, estetickej výchovy a náuky o spoločnosti, anglického a nemeckého jazyka, 

biológie, chémie a fyziky. So žiakmi sme navštívili: 
 

Bzince pod Javorinou, Čachtický hrad 

Pamätnú izbu A. Bernoláka v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch  

Hájovňu na Rovniach (expozícia Hájnikovej ženy a diela Mila Urbana) 

Slovenský orloj v Starej Bystrici 

CHKO Malé Karpaty  - Zochova chata s výstupom na Veľkú homoľu 

Veterný park a elektráreň na biomasu, čokoládovňa v Rakúsku 

Západoslovenské múzeum v Trnave – 200. výr. narod. Ľudovíta Štúra 

Piešťany – Balneologické múzeum a Pamätná izba Ivana Krasku 

Hrad Červený Kameň 

Hrad Devín 

Mestské múzeum v Senci 

Mohyla M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji 

Mestská knižnica v Senci 

Arborétum Tesárske Mlyňany 

Národná prírodná rezervácia Prosiecka dolina a Kvačianska dolina 

Tropikárium Budapešť 

NP Malá Fatra –  hrebeňovka Chleb, NCH Jánošíkove diery vo Vrátnej doline 

Múzeum Jura Jánošíka v Terchovej 

Splav rieky Orava 

Slanický ostrov umenia 

Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne 

Oswienčim 

Oravský hrad, Múzeum oravskej dediny v Zuberci 

Oravská a Kysucká lesná železnica 

Okolie Smolenického zámku 

Bratislavský lesopark – Kačín 

Atómová elektráreň Mochovce 

Planetárium Žiar nad Hronom 

VW Slovakia, a.s. 

Múzeum M. Schneidera – Trnavského v Trnave, Izba L. van Beethowena 

SRTV SR BA: SFO Prokofijev – Shakespeare: Rómeo a Júlia 

Dóm sv. Martina v Bratislave 

Kino Lumiére v BA – Festival slobody 

Exkurzia do NBS, výstava “Od slovenskej koruny k euru“ 

Exkurzia do NR SR 

 

Výstavy v MsKS Senec: 

 Medzinárodný festival filmov EKOTOPFILM, témy:  

Garantovaná výživa, Príbeh jedného dubu, Cesta juty, SOS Južný Sudán 

 Výstava „Biblia na cestách“ 

 Károly Szelényi „Sacra corona“ 

 SZUŠ   Madarászová „MY SZUŠ“ 

 Katarína Zemková „Autorská tvorba“ 

 Jozef Sakáloš „Umenie fotografie“ 

 Jitka Bezúrová „Pocta Albínovi Brunovskému“ 

 Emília Hodasová „Obrazové balady, čipiek nálady“ 

 

 



MsKS Senec: 

 Krajská prehliadka detských divadelných súborov „Stretnutie s malou Táliou“ 

 Výchovný koncert „Éra filmu 20. storočia“ 

 Koncert sakrálnej hudby 
 

Mestské múzeum Senec: 

 1. svetová vojna a Senecko 
 

Výstava v Bratislave: 

 Titanic v Inchebe Bratislava 
 

Divadelné predstavenia: 

 V Bratislave – MD POH – „Doktor Macbeth“ 

-  SND – „Nevina“    

 V MsKS v Senci -  „American Dream“ – Divadlo z Martina (v ANJ) 

 

Filmové predstavenia: 

 Absolventi 

 Filmy v rámci Festivalu slobody 
 

Koncerty: 

 Koncert sakrálnej hudby 
 

Besedy: 

 S novinárom a teoretikom žurnalistiky prof. PhDr. Andrejom Tušerom, CSc. 

 S veľvyslankyňou SR v Srbsku, p. Dagmar Repčekovou 
 

 

Okrem týchto aktivít prispievame článkami o akciách školy do miestnych a regionálnych 

novín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, olympiády Umiestnenie 
Regionálne kolo Krajské 

kolo 

Celoslovenské kolo 

Olympiáda ANJ kat. 2C2 1x 3.m.   

Olympiáda ANJ kat. 2A 1x 1.m.   

Olympiáda ANJ kat. 2B 1x 1.m.   

Olympiáda ANJ kat. 1A 1x 1.m.   

Olympiáda ANJ kat. 1B 1x 3.m.   

Olympiáda SJL kat. C 1x 1.m.   

Olympiáda NEJ kat. 2A 1x 1.m.   

Olympiáda NEJ kat. 2B 1x 1.m.   

Matematická olympiáda kat. Z6 1x 2.m.   

Matematická olympiáda kat. Z7 1x 2.m.   

Matematická olympiáda kat. Z9 1x 2.m.,1x 3.m.   

Pytagoriáda P6 1x 1.m.   

Matematický klokan, kat. Školák 6 1x 2.m.  2x 1.m. 

Imagine Logo Cup   1x 3.m. 

Technická olympiáda, kat. B 1x 1.m., 1x 3.m. 1x 1.m.  

Biologická olympiáda, kat. D 1x 1.m.   

Biologická olympiáda kat. E 1x 2.m.   

Geografická olympiáda kat. E 1x 1.m. 1x 1.m. 1x 3.m. 

Geografická olympiáda kat. F 1x 1.m. 1x 1.m.  

Šaliansky Maťko -  recitačná súťaž 1x 2.m.   

SCRABBLE,  kat. A  1x 2.m.   

SCRABBLE,  kat. B 1x 3.m.   

SCRABBLE,  kat. C 1x 1.m.   

SCRABBLE,  kat. D 1x 1.m.   

Súťaž družstiev prvej pomoci 1x 1.m.   

Cezpoľný beh družstvo dievčat 1x 2.m.   

Cezpoľný beh družstvo chlapcov 1x 1.m.   

Basketbal SŠ - chlapci 1x 2.m.   

Florbal „O pohár predsedu BSK“- OGY 

- chlapci 

1x 1.m.   

Florbal ZŠ a OGY - chlapci 1x 1.m.   

Futsal „O pohár predsedu BSK“ - 

chlapci 

1x 2.m.   

Školský pohár vo veľkom futbale  1x 1.m.   

Stolný tenis družstvá SŠ - chlapci  1x 1.m.   

Stolný tenis družstvá SŠ - dievčatá 1x 1.m.   

Stolný tenis družstvá OGY - chlapci 1x 1.m.   

Volejbal SŠ - chlapci 1x 2.m.   

Volejbal SŠ - dievčatá 1x 1.m.   

Volejbal ZŠ a OGY - dievčatá 1x 1.m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty, do ktorých bola škola zapojená 
 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

eTwinning 1.10.2008 pokračuje Elektronické 

dopisovanie 

Záložka do knihy 

spája školy 

Október 2015 Október 2015 Záložky do knihy 

Vráťme knihy do škôl December 2015 Január 2016 Zvýšenie čitateľnosti  

Otvorená škola - šport Júl 2015 August 2015 MTZ vyučovania TŠV 

S robotmi spracujeme 

odpad 

Október 2015 Január 2016 Zvýšenie záujmu 

o robotiku – dizajn 

a programovanie 

robotov 
 

Ad 1. V projekte boli zapojení študenti kvinty, ktorí si elektronicky dopisovali so študentami 

z Poľska a z Dánska. Dopisovanie je v nemeckom jazyku. Napomáha to zvyšovať jazykovú 

mobilitu študentov, rozširuje slovnú zásobu,  obohacuje súčasný moderný jazyk, pomáha pri 

upevňovaní gramatického systému a vetnej skladby v jazyku. Rozširuje tiež poznatky 

z krajinovedy a reálií daných krajín. 
 

Ad 2. V septembri 2015 sa naša škola  zapojila do 6. ročníka česko-slovenského projektu 

„Záložka do knihy spája školy“. Spolupracovali sme s českým   Gymnáziom Kojetín na ul. 

Svatopluka Čecha 683, 75201  Kojetín. V októbri sa žiaci pustili do výroby záložiek a spestrili 

sme si tak hodiny literárnej výchovy. Téma  tvorby záložiek bola „Múdrosť ukrytá v knihách“. 

Do projektu sa zapojili žiaci primy a sekundy, ktorí na hodinách SJL a VYV vyrábali záložky. 

Tvorba záložiek ich neuveriteľne nadchla, dokonca ich vyrábali aj doma. Záložky boli pekné, 

deti ich vyrábali s láskou a radosťou. Žiaci prejavili pri tvorbe záložiek fantáziu, kreativitu 

a v neposlednom rade aj manuálnu zručnosť. Prostredníctvom elektronickej poštysa 

skontaktovali vedúci projektu z oboch škôl, spresnili počty zapojených žiakov a koncom 

októbra sme si najvydarenejšie záložky vymenili. Veľmi pozitívne hodnotíme  myšlienku 

projektu – uzatvárať priateľstvá medzi školami, rozvíjať tvorivosť, kreativitu žiakov, viesť 

žiakov k čítaniu. 
 

Ad 3. Od 1. decembra 2015 do konca januára 2016  Bratislavský samosprávny kraj 

organizoval 7. ročník  celoslovenského  projektu Vráťme knihy do škôl. Jeho cieľom bolo 

upriamiť pozornosť mladých ľudí k čítaniu kníh. Do projektu sa zapojili aj študenti našej 

školy, aj keď ich záujem oproti minulým rokom podstatne klesol. Medzi výhercami bola aj 

naša študentka 3. Ročníka. 
 

Ad 4.  Cieľom projektu je rozšíriť pohybové možnosti a aktivity v rámci povinnej telesnej 

a športovej výchovy, krúžkovej činnosti v rámci vzdelávacích poukazov, činnosti  

športového klubu na GAB v Senci a tak zvýšiť atraktivitu basketbalu na našej škole nielen 

počas školského roka. Športový klub pri GAB v Senci organizuje rôzne formy turnajov a 

basketbalových kempov aj počas hlavných školských prázdnin napr. minibasketbal,  3x3 

streetbal, atď... Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre fungovanie športových odvetví 

v nielen na hodinách povinnej telesnej a športovej výchovy, ale aj v rámci športových 

krúžkov, organizovať regionálne športové súťaže v daných športových odvetviach. 
 

Ad 5. V období od októbra 2015 do januára 2016 sme v rámci nášho projektu „S robotmi 

spracujeme odpad“ zakúpili robotickú stavebnicu LEGO Mindstorms Education, notebook a 

tréningový stôl. Tieto pomôcky sme využili na krúžku robotiky.  

Jednou z našich aktivít bola príprava na súťaž FLL. Jej súčasťou bol výskumný projekt 

zameraný na spracovanie odpadu. Výsledky nášho výskumu sme prezentovali aj pred 

spolužiakmi v škole.  

Zúčastnili sme sa na regionálnom turnaji FLL v Baratislave, ktorý bol vyvrcholením aktivít v 

tomto projekte.  



Cieľom projektu bolo 

- zvýšiť záujem študentov o techniku a programovanie; 

- oboznámiť sa s priemyselnými technológiami spracovania odpadu (transport, separácia, 

recyklovanie, kompostovanie); 

- získať základné znalosti o logistike mechanizmov v priemysle spracúvajúcom odpad; 

- zlepšiť komunikačné zručnosti a spoluprácu v skupine pri riešení projektov; 

Zakúpené učebné pomôcky sú a dlhodobo budú využívané na hodinách techniky, informatiky 

a na krúžku robotiky na našej škole.  

Získané technické zručnosti, kompetencie z oblasti ochrany životného prostredia, 

kompetencie z oblasti logistiky a dopravy, zručnosti z oblasti informatiky, sociálne 

kompetencie, komunikačné a prezentačné zručnosti študenti/študentky ďalej uplatnia vo 

svojom štúdiu. 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 

      Školské inšpekčné centrum v Bratislave vykonalo 11.2.2016 tematickú inšpekciu s 

cieľom zistiť úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti testovaním 

žiakov končiaceho ročníka. Testovania sa zúčastnilo 21 žiakov.  

Hodnotenie úrovne dosiahnutých výsledkov žiakov v sledovaných oblastiach finančnej 

gramotnosti:  

Najlepšie výsledky dosiahli testovaní žiaci v téme Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí – 83,33%. Slabšie výsledky dosiahla testovaná trieda v téme Úver a dlh – 

26,19%. Priemerná úspešnosť testovaných žiakov  za školu bola48,57%. Z testovanej triedy 

dosiahli 5 žiaci v teste najlepšiu percentuálnu úspešnosť v intervale (60, 70 %>. 

Závery:  

Žiaci končiaceho ročníka školy dosiahli priemernú úspešnosť 48,57%, čo bola o 0,7% vyššia 

úspešnosť v porovnaní s národným priemerom žiakov (47,87%) a o 0,59% nižšia ako 

priemerná úspešnosť za Bratislavský kraj (49,16%) 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 

Škola má optimálne priestorové podmienky: 

11 kmeňových učební, 5 učební cudzích jazykov, chemické laboratórium, biologické 

laboratórium, odborné učebne fyziky, biológie, 2 učebne informatiky, 2 multimediálne 

učebne a učebňu pre kolaboratívne interaktívne vyučovanie. Laboratóriá a odborná učebňa 

fyziky sú vybavené sústavou meracích jednotiek, čidiel a senzorov VERNIER tak, že sú 

riadené počítačom. Máme zriadenú robotickú učebňu pre krúžok robotiky so súpravami Lego 

Mindstorms Pre účely telesnej výchovy slúžia 2 telocvične, minifutbalové ihrisko s umelým 

trávnikom a  hádzanárske ihrisko s umelým trávnikom, na ktorom sú priečne 2 basketbalové 

ihriská. Pre výchovné predmety a voľnočasové aktivity slúži klubovňa v podkroví s rozlohou 

180 m
2
. V škole je inštalovaný elektronický dochádzkový systém a optická wifi sieť 

SANETu.   Škola prevádzkuje školskú kuchyňu a jedáleň. Spolu s telocvičňami slúži aj pre 

Spojenú školu s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá sídli v budove. Pre zlepšenie 

vybavenosti učební a laboratórií sme mali vypracované  viaceré projekty za účelom získania 

finančných prostriedkov. V novembri 2015 sme ukončili projekt OPV „Učíme moderne, 

učíme (sa) radi“ zameraný  na  modernizáciu vyučovanie prírodovedných predmetov. Získali 

sme prostriedky z projektu BSK „Otvorená škola, oblasť športu“ na zriadenie basketbalového 

ihriska na umelotrávnatom hádzanárskom ihrisku zabudovaním basketbalových košov 

a čiarovaním. Dotácie z mesta Senec a financie zo zamestnaneckého sponzorstva firmy 

Volkswagen Bratislava a financie v projekte Reifaisenbank Senec sme použili na vybavenie 

robotickej učebne a na parkovú úpravu športového areálu. Nezastupiteľnú úlohu pri 

modernizácii vyučovania má aj Rodičovské združenie pri GAB a sponzori, ktorí prispievajú 

finančne aj materiálne na rozvoj školy. 

 

 



 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

 Rozbor hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2015 - ŠJ pri GAB Senec  
 

 

 Školská jedáleň pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci  sa nachádza s suteréne 

školy. Stravujú sa v nej žiaci aj zamestnanci školy a tiež žiaci a zamestnanci Spojenej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským v Senci.  Za rok 2015 bolo vydaných  32 406 obedov, 

z toho študentom 27 371 obedov.  Priemerný počet prihlásených žiakov na stravovanie je 177 

+ 33 zamestnancov, čo je spolu 210 stravníkov.  

Vzhľadom na nepravidelné stravovanie študentov vyšších ročníkov v jednotlivých mesiacoch 

roka máme kolíziu medzi počtom prihlásených žiakov a skutočne odobratými obedmi 

v jednotlivých mesiacoch  roka. 

 Vedenie školy robí opatrenia na získanie stravníkov osvetou o zdravej výžive medzi žiakmi 

a e-mailovou i písomnou výzvou a apeláciou na rodičov jednotlivých nestravujúcich sa 

žiakov. 

  

Počet pracovníkov k 31.12.2015  THP – vedúca ŠJ                              l  

                                                     Kuchárky                                          2 

                                                     Pomocná sila                                     1 

                                                     Spolu:   4,00 prepočítane počty, 4 fyzické osoby 

                                                                                                       

Čerpanie za ŠJ pri GAB Senec : 

Zoskupenie položiek 610 : Mzdy, platy – Tarifné platy, príplatky, zastupovanie počas PN,   

čerpanie :  24 911,80 €.   

 

Zoskupenie položiek 620:  Poistné a príspevky do poisťovní – odvod 34,95% z hrubých 

miezd za zamestnávateľa v súlade s platnou legislatívou – čerpanie:  8 558,79 €   

 

Zoskupenie položiek 630 : Tovary a služby – čerpané : 11670 € na energie-(plyn 8000,-- 

elektrina 2520,-- voda 550,-- stočné 600,--),  1113,80 € na všeobecný materiál (čistiace 

a hygienické potreby, drobný kuchynský materiál na bežnú prevádzku,) 1 221,80 € na 

stravovanie  zamestnancov,  tvorba prídelu do sociálneho fondu . 

 

Zoskupenie položiek  640 : Bežné transfery – na náhrady za prvých 10 dní PN 

zamestnancov čerpané : 425,98 € , na odchodné do dôchodku čerpané : 1 179,-- €.  

Chorobnosť 3,5 x vyššia ako v roku 2014.  

 

Žiadame  pri nápočte rozpočtu prihliadať v III.Q na to, že množstvo odobratých 

obedov je len za mesiac september (takže kvartál nedeliť tromi) a ročný rozpočet 

napočítavať za 12 mesiacov a nie za 10 mesiacov varenia, pretože cez prázdniny 

v mesiaci júl pracovníčky čerpajú zákonom garantované dovolenky a v mesiaci august 

vykonávajú hygienické a čistiace práce podľa HCCP a veľké upratovanie, prípadne 

upratovanie po maľovaní prevádzkových priestorov.  

Školská jedáleň s kuchyňou na našej škole bola vybudovaná v pivničných priestoroch. Nemá 

samostatný vchod, hygienické zariadenia sú len pre zamestnankyne, nie je vybavená na takej 

úrovni, aby bola vhodná na podnikanie, ale po rekonštrukcii jedálne je pre stravovanie žiakov 

vyhovujúca.  

 

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 

Školská jedáleň                                                                   49 081,17                    49 081,17 

z toho: Mzdový fond                                                           24 911,80                     24 911,80                       

           Odvody do fondov                                                     8 558,79                     8 558,79  

           34,95% za zamestnávateľa 



           

           Tovary a služby                                                         14 005,60                   14 005,60                       

           Bežné transfery 

           Náhrady za dočasnú PN a odchodné                         1 604,98                       1 604,98                        
 

Rozbor hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2015   

 

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci : správca budovy. 

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou vykonáva výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, má právo hospodárenia so zvereným majetkom v zmysle zákona NR SR č.446/2001 

Z.z o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a na to nadväzujúcich 

ďalších zákonov. 

 

IČO: 00160326 

Počet tried:  11 tried osemročnej formy štúdia 

                       4 triedy štvorročného štúdia 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk 

Počet pracovníkov k 31.12.2015                   27,60   / fyzických  28 + 3 na dohodu 

z toho: pedagogickí                                       23,05   / fyzických  21 + 3  na dohodu 

           THP                                                      2 

           údržba                                                   1 

           strojník                                                 0,5 

           prevádzkoví pracovníci                        3,5 

 

V budove pod správou GAB sídli aj   Spojená škola s vyučovacím jazykom 

maďarským. 

Spoločne využívame priestory telocvične v budove školy,  priestory vysunutej telocvične na 

Športovej ulici, služby školskej jedálne a vykurovanie je z jednej centrálnej kotolne.  

Čerpanie za GAB Senec : 

Zoskupenie položiek 610  : Mzdy platy: Tarifné platy, príplatky, nadčasy a odmeny (do 

ktorých sú zahrnuté aj odmeny pedagógom za súťaže z financií ObÚ BA OŠ, vzdelávacie 

poukazy a externých predsedov maturitných komisií, kreditové príplatky získané v rámci EÚ 

projektu )   –  čerpanie  : 309 149,20  € viac o 10,12 % ako v roku 2014 čo zodpovedá cca 

tabuľkovému nárastu v roku 2015 + nárastu príplatkov za kreditové príplatky a získaniu 

vyšších platových tried získaním I. a II. atestácie pedagogických zamestnancov školy. 

Zoskupenie položiek 620 : Poistné a príspevky  do poisťovní – 34,95 % z hrubých miezd 

za zamestnávateľa v súlade s platnou legislatívou – čerpanie :  104 906,11 € 

 

Zoskupenie položiek 630 : Tovary a služby  

631 Cestovné – čerpanie: 771,60 € - Maximálne šetrenie a selektovanie najnutnejších školení 

a seminárov MPC BA a ekonomických z titulu zmeny legislatívy. Cestovné z titulu 

sprevádzania žiakov na súťaže, časté školenia a porady zo strany zriaďovateľa. Vyššie 

o 99,32€ ako v roku 2014. 

 

632 Energie, voda a komunikácie – čerpanie: 17546,03 € - nižšie oproti roku 2014 

o 4 034,95 € avšak táto suma bola vyplatená za energiu v čerpaní originálnych kompetencií, 

(príjmy, preúčtovanie čerpania energií za ŠJ na rozpočet kuchyne. Predchádzajúce roky ŠJ 

nemala na energie vôbec v rozpočte dostatok financií.)  

 

633 Materiál – Čerpanie: 504,00 € - menej o 3 259,95 ako v  roku 2014 , šetrenie  všetkého 

spotrebného materiálu, či už čistiacich a hygienických potrieb, údržbárskeho a inštalačného 

materiálu i bežného ostatného spotrebného materiálu (kancelársky papier a potreby, tonery 

do tlačiarní a kopírok) z titulu nepostačujúceho rozpočtu školy na mzdy a odvody. Po 

dohodovacom konaní nám neboli pridelené žiadne financie ani po dohodovaní vo februári 

2015 a ani po dohodovaní v septembri 2015.   

 



635 Rutinná a štandardná údržba – čerpanie : 225,31€  údržba a rutinná oprava kopíriek. 

 

636 Nájomné za poštový priečinok – čerpanie: 54, € - ako minulý rok , nájom za  P.O. BOX 

na  slovenskej pošte. 

 

637 Služby – čerpanie: 11 568,28 € - čerpanie vyššie ako  roku 2014 o 663,53 €.  Čerpané na 

školské predmetové a športové súťaže, odvod komunálneho odpadu, a  ostatné drobné 

služby, (rozmnož. klúčov, väzba, služby technika PO a BOZP, školenia  a iné). Maximálne 

šetrenie.   

 

Zoskupenie položiek 640 : Bežné transfery – čerpanie za prvých 10 dní PN zamestnancov 

a odchodné, čerpanie : 1527,50 € - . Náhrada za PN 463,89 €   a odchodné 3 951,00€ - dve 

zamestnankyne  odišiel do dôchodku. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov a ich plnenie za rok 2015  

 

                                                                                                 Upravený            Skutočnosť 

                                                                                                   rozpočet 

Nedaňové príjmy:                                                                       1 000,00              2 703,16 

 

Príjmy: 212 

nájomné za prenájom stomatologickej ambulancie zriadenej                           

MUDr.Sedlákovou., nájomné za inštalované nápojové automaty vo 

 vestibule školy, príjmy za prenájom učebne kontinuálneho vzdelávania 

MPC BA                                                                                                                 2 703,16       

Výdavky celkom: 

Gymnázium:                                                                      449 186,00              449 139,42  

 

z toho:  Mzdový fond     (610)                                            309 149,20              309 149,20 

            Tarifný plat, príplatky,odmeny  

 

             Odvody do fondov  (620)                                      104 906,11              104 906,11 

             34,95 % za zamestnávateľa 

 

             Tovary a ďalšie služby   (630)                                  30 715,80                30 669,22 

z toho:    cestovné  náhrady   (631)                                              771,60                    771,60          

              energie, voda a komunikácie (632)                           17 592,61               17 546,03 

              materiál (633)                                                                  504,00                   504,00  

              údržba (635)                                                                    225,31                   225,31 

              nájomné (636)                                                                   54,00                     54,00  

              služby (637)                                                               11 568,28              11 568,28 

  

Bežné transfery    (642)                                                 4 414,89                 4 414,89 

            z toho: náhrady za dočasnú PN                                        463,89                    463,89 

                        odchodné                                                           3 951,00                 3 951,00 

 

Nevyčerpaný zostatok k vráteniu v roku 2015:  46,58  € 
 

Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami projektu 

Comenius č. 131220669 - GAB Senec  

 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2015 pridelené  účelovo určené 

finančné prostriedky z projektu Comenius č. 131220669 : 

1. Odmena za organizáciu a konečnú prezentáciu a vyúčtovanie      192,50 € 

2. Odvody do poisťovní                                                                        54,05 €    

3. Cestovné náhrady tuzemské                                                             81,24 € 

4. Poštovné                                                                                           13,60 € 



5. Materiálne zabezpečenie projektu Comenius                              4 219,37 € 

6. Všeobecné služby – tlač záverečného kalendára, prezentácia 

     medializácia projektu Comenius                                                1 459,24 € 

    Spolu:                                                                                            6 020,-- € 

 

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 

Účelovo určené z BSK :                                                           6 020,--                  6 020,-- 
Mzdy, platy 

            614                                                                                     192,50                   192,50 

Odvody 

            620                                                                                        54,05                    54,05 

Tovary a služby 

            631 001 – cestovné tuzemské                                              81,24                     81,24                                                  

            632 003 – poštovné                                                              13,60                     13,60 

            633 006 – všeobecný materiál                                         4 219,37                4 219,37 

Služby                         

           637 004  –  tlač, prezentácia, medializácia                       1 459,24                1 459,24     

            

Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami projektu „Učíme 

moderne, učíme (sa) radi č. 26140130034 - GAB Senec  

 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2015 pridelené  účelovo určené 

finančné prostriedky z projektu „Učíme moderne, učíme (sa) radi č. 26140130034 : 

 

1.Odmeny pre koordinátorov,  administrativnu prac. a účtovníčku  projektu     3 958,70 € 

2. Odvody na poistenie do ZP a SP                                                            7 666,05 € 

3. Poštovné       54,06 € 

4. Materiál – interaktívne perá, špeciálne knihy a učebnice, učeb.pomôc 5 222,62,76 €                        

5. Služby – školenia, propagácia, výroba vídeosekvencií, plagáty,  

                   inzercia, poistenie majetku                                                    50 276,72 €                                                                

    Spolu:                                                                                                    67 182,15 € 

 

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 

Účelovo určené z BSK :                                                        67 564,29               67 182,15 

Mzdy, platy 

            614     - odmeny                                                             3 958,70                 3 958,70 

Poistné a príspevky do poisťovní                                               7 666,05                7 666,05                                                                     

Tovary a služby 

            632 003 – poštovné                                                               54,06                    54,06                                                   

            633 009 -  materiálové vybavenie-interaktívne perá,      5 608,76               5 226,62 

                             odborné knihy, uč. pomôcky                                       

            637 004 -  všeobecné služby (bod.5)                             31 280,32             31 280,32 

            637 027 -  odmeny pracovníkom mimo prac.  pomeru       18 996,40                18 996,40 

                                                                                Spolu:                 67 564,29                67 182,15 

 

Zostatok financií vo výške 382,14 € bude prenesené do roku 2016 a vrátené na projektový účet.  

 

Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami originálnych 

kompetencií BSK za rok 2015 - GAB Senec - revízie 

 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2015 pridelené  účelovo určené 

finančné prostriedky z BSK na revízie  nasledovne: 

 

  1. Revízia horákov kotla v kotolni TV Športová ulica Senec                        102,00 € 

  2. Revízia plynových zariadení v budove školy, ŠJ a centrálnej kotolni       712,00 €                                            



  3. Revízia plynových zariadení a tlak.nádob v kotolni TV Športová             228,00 € 

  4. Revízia komínov –budova školy a TV Športová                                        105,00 € 

  5. Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov                                                    202,69 € 

  6. Revízia elekto zariadení a elektr.spotrebičov TV Športová  

      a bleskozvodov na budove školy                                                                385,00 €                                            

   

 Spolu:                                                                                            €              1 734,69 €                  

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 

 

Účelovo určené z BSK :                                                            1 734,69            1 734,69            

           Tovary a služby                                                               

z toho :  

             637 004 – všeobecné služby – revízie                            1 734,69           1 734,69 

             

SPOLU:                                                                                       1 734,69            1 734,69       

 

 
 

Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami originálnych 

kompetencií BSK za rok 2015 - GAB Senec –  Športové aktivity 

 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2015 pridelené  účelovo určené 

finančné prostriedky z BSK na športové aktivity program 009 nasledovne: 

 

  1. Mimovyučovacie  pohybové aktivity                                                         500,00 €                                                         

  2. Obvodná súťaž O pohár predsedu BSK v basketbale CH/D okr.Senec     808,00 €                                            

  3. Projekt v oblasti športu – Otvorená škola                                                 2 000,00 € 

  

 Spolu:                                                                                                             3 308,00 €                  

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                              Upravený rozpočet         Čerpanie 

           

Účelovo určené z BSK :                                                           3 308,00                   3 308,00   

           Odmeny            

            614 – organizácia a rozhodcovstvo súťaží                        586,00                      586,00 

            Odvody do poisťovní                        

            620 – odvody do ZP, SP podľa platnej legislatívy            206,00                      206,00                                                                       

           Tovary a služby                                                               

z toho :  

             633 006 – materiál na osadenie basketbalový košov    1 240,80                   1 240,80 

                             z projektu Otvorená škola           

             637 004 – všeobecné služby - súťaže                             

                              osadenie interiérových basketbal košov     1 275,20                     1 275,20 

SPOLU:                                                                                     3 308,00                    3 308,00       
 

Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami originálnych 

kompetencií BSK za rok 2015 - GAB Senec  

 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2015 pridelené  účelovo určené finančné 

prostriedky z BSK a vlastné príjmy  nasledovne: 

 

  1. Príplatky (osobný a za riadenie) riaditeľovi školy                           2 485,68 € 

  2. Odvody do poisťovní SP a ZP                                                          1 086,80 €  

  3. Spolufinancovanie odmeny PROJEKT                                               586,00 € 

  4. Energie – plyn, vodné,stočné, elektr.energia                                    1 907,44 € 

  5. Prevádzkový materiál- čistiace, hygienické potreby, inštalač.mat.  1 240,80 € 

  6. Spolufinancovanie PROJEKT – všeobecné služby                          1 025,20 €                                           



  7. Všeobecné služby z vlastných príjmov                                             4 984,69 €                                                                                 

  8. Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu bežecký ovál         990,00 € 

  9. Kapitálové výdavky na vybudovanie ľahkoatletickej dráhy          17 289,89 € 

 Spolu:                                                                                            €     31 596,50 €                  

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 

 

Účelovo určené z BSK :                                                             31 596,50          31 596,50            

z toho: Mzdový fond :      

            612 – osobný a riadiaci príplatok riaditeľovi školy         2 485,68            2 485,68                                                    

            614- odmeny spolufinancovanie PROJEKT                       586,00               586,00                                                                        

            Poistné a odvody do poisťovní 

            620- poistné a príspevok do poisťovní                               1 086,80          1 086,80               

           Tovary a služby                                                               

z toho : 632 001- energie – plyn, el.energ., voda                           1 907,44          1 907,44                    

             633 006- čist.a prevádzk,materiál, inštal. materiál           1 240,80          1 240,80                                                                                

             637 004 – spolufinanc. PROJEKT, všeob.služby             1 025,20          1 025,20                                      

             637 004 – všeobecné služby financ.z vlastných príjmov 4 984,69           4 984,69 

             

           Kapitálové výdavky 

              716 - projektová dokumentácia – bežecký ovál                  990,00             990,00     

              717 002  vybudovanie ľahkoatlet.dráhy                        17 289,89         17 289,89 

SPOLU:                                                                                        31 596,50        31 289,50      
 

Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami vrátenými 

z roku 2015 - GAB Senec – 131 E 

 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2015 pridelené   finančné 

prostriedky vrátené roku 2014 vo výške 115,71 € : 

Čerpanie na: 

1. Energie                                                                                            115,71 € 

    Spolu:                                                                                              115,71 € 

 

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 

Účelovo určené z BSK :                                                             115,71               115,71 
Tovary a služby      

            632 001 – energie  - plyn                                                 115,71               115,71                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

1. S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť 

čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, 

prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na 

rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.  
 

2. Pri vyučovaní cudzích jazykov eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu 

založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia 

sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.  
 

3. Realizovať projekt „Učíme moderne, učíme (sa) radi“. 
 

Plnenie cieľov: 
 

Ad 1.  Zapojili sme žiakov do projektov „Záložka do knihy spája   školy“ – našim partnerom  

            bola česká škola Gymnázium Kojetín. Téma, na ktorú robili žiaci primy a sekundy    

            bola „Múdrosť ukrytá v knihách“. Cieľom ďalšieho projketu„Vráťme knihy do       

            škôl“ bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí k čítaniu kníh. Naši žiaci sa zapojili aj    

            do súťaže „Kráľ detských čitateľov“ organizovanej  MsKS v Senci a do podujatia     

           „Noc literatúry“. 
 

Ad 2.  Pokračovali sme v projekte eTwinning v nemeckom jazyku dopisovaním so žiakmi      

           z Dánska a Nemecka.  Navštívili sme činoherné predstavenia American Dream  

           v anglickom  jazyku koncipovaného ako inscenovaná  učebná pomôcka pre stredné  

            školy, kde bol kladený dôraz na slovnú zásobu a situácie z viacerých maturitných  

            tém. Úspešne sme zapojili žiakov do súťaže v prednese anglickej poézie a prózy  

            a vlastnej tvorbe „Shakespeare Memorial“. Zapojili sme sa aj do súťaže Angličtinár  

            roka kde sa naša žiačka umiestnila v rámci Slovenska na 6. mieste pri účasti  2463  

            súťažiacich a škola sa umiestnila na 9. mieste v rámci Bratislavského kraja.  
 

Ad 3.  V rámci projektu sme pokračovali v tvorbe,  overovaní a aplikácii výstupov projektu –  

           metodických listov, pracovných listov, interaktívnych prezentácií a cvičení a tiež  

           videosekvencií.  

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení 
 

A.  Silné stránky: 
 

 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru 

 odborná úroveň vyučovania 

 ochota pedagógov ďalej sa vzdelávať 

 zapájanie sa pedagógov do projektových výziev 

 dlhodobo výborné výsledky v EČ MS v cudzích jazykoch a SJL 

 dlhodobo výborné výsledky v predmetových olympiádach z ANJ, NEJ, CHE, BIO, 

MAT, TECH 

 dlhodobo vysoká úspešnosť prijatia absolventov na VŠ štúdium (> 96%) 

 stabilný záujem o štúdium na škole 

 optimálne priestorové podmienky 

 zriadené multimediálne učebne 

 vybavenie laboratórií novým laboratórnym nábytkom a moderným systémom 

VERNIER pre zber a spracovanie údajov 

 dobre vybavená a elektronizovaná žiacka knižnica vybavená knižničným systémom 

Proflib 

 dobrá spolupráca s  



- Rodičovským združením pri GAB Senec 

- vedením mesta 

- regionálnymi printovými médiami  

- Mestskou knižnicou v Senci 

- Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie v Senci 

- Mestským kultúrnym strediskom 

-  Mestským múzeom 

- Mestskou galériou Labyrint 

-  miestnymi spoločenskými organizáciami  

B.  Slabé stránky: 
 

 opadávajúca omietka zo strany dvora a nedokončené zateplenie fasády 

  nefunkčné strešné okná v podkrovných jazykových učebniach 

 chýbajúce ozvučenie interiéru školy 

C.  Príležitosti:  
 

 realizácia projektu OPV „Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji“ 

 zapojenosť do e-testovania NUCEMu 

 medzinárodná spolupráca v programe E-Twinning 

 tvorba projektov vo vyhlasovaných grantoch: Otvorená škola oblasť športu, Nadácia 

Pontis, Reiffeisenbank, zamestnanecký sponzoring 

 čerpanie dotácií mesta z Senec 

 členstvo v ACES 

 členstvo v SANETe –  pripojenie na internet optickým káblom 

 WiFi pripojenie na internet v celej budove 

 kabinet učiteľov vybavený VT – 3 ks PC s pripojením na internet 

 existencia školskej klubovne 

 zrekonštruovaný športový areál so sektormi na ĽA disciplíny 

 Školský športový klub GAB Senec, o. z. 

 projektová príprava výstavby novej telocvične – investor ŠŠK GAB Senec, o. z. 

 zapájanie sa  rodičov do života školy – práca v ŠŠK, organizácia plesu, 

zamestnanecký sponzoring, sponzorovanie tlače školského časopisu, ... 

 využívanie vzdelávacích poukazov na mimoškolskú činnosť podľa záujmu študentov 

 využívanie kultúrnych poukazov na filmové a divadelné predstavenia, výchovné 

koncerty   

 vydávanie školského časopisu Gymkáč 

 možnosti štúdia študentov v zahraničí 

D.  Riziká: 
 

 nedostatočné investičné prostriedky 

 silnejúci vplyv negatívnych patogénnych javov na mládež 

 dobrá dostupnosť iných stredných škôl v regióne, keď ponuka zo strany stredných 

škôl prevyšuje dopyt  

 obmedzené možnosti čerpania finančných prostriedkov z ESF v regióne BSK 

 

      Na zmiernenie dopadu rizík treba hľadať finančné prostriedky na modernizáciu 

vzdelávania z rôznych grantov, spoluprácou s Rodičovským združením pri GAB v oblasti 

príspevku 2% zo zaplatenej dane.  

      V  oblasti predchádzania patogénnych vplyvov na mládež je úlohou  zvýšiť ponuku 

voľno-časových aktivít pre študentov v oblasti športu a tak ich priviesť k pravidelnému 

aktívnemu pohybu a efektívnemu využívaniu voľného času.   

      Na stabilizovanie záujmu o štúdium na škole treba pokračovať v organizovaní  Dňa 

otvorených dverí a publikovaním aktivít školy v mestských aj regionálnych novinách a na 

internetovej stránke školy. 



Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 

Umiestnenie žiakov Gymnázia Antona Bernoláka 

na vysokých školách v školskom roku 2016/2017 

 

Škola 4.A / 27 žiakov 

/ 
Oktáva /30/ Spolu 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO  V BRATISLAVE – 11 

Filozofická fakulta - 1 1 

Prírodovedecká fakulta 3 2 5 

Lekárska fakulta 1 - 1 

Fakulta sociál. a ekon. vied - 1 1 

Pedagogická fakulta 2 1 3 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE - 7 

Fakulta masmediálnej komunukácie 4 - 4 

Fakulta sociálnych vied 1 - 1 

Prírodovedecká fakulta 1 1 2 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE - 10 

Fakulta informatiky informačných technológií - 2 2 

Strojnícka fakulta - 1 1 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 3 4 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 2 3 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE - 3 

Fakulta podnikového manažmentu 2 - 2 

Národohospodárska fakulta 1 - 1 

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI - 1 

Ekonomická fakulta 1 - 1 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA - 1 

Filozofická fakulta 1 - 1 

VŠ ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE - 1 

Zdravotnícka fakulta - 1 1 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA - 1 

Lekárska fakulta - 1 1 

UNIVERZITA K. FILOZOFA NITRA - 1    

Filozofická fakulta 1 - 1 

PANEURÓPSKA VŠ    

Právo 1 - 1 

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE - 5 

Fakulta sociálnych štúdií - 1 1 

Prírodovedecká fakulta - 3 3 

Lekárska fakulta - 1 1 

VUT BRNO - 2 

Stavebná fakulta - 2 2 

DÁNSKO – UNIVERSITY COLLEGE -2 

IT Technology 1 1 1 

UNIVERSITÄT WIEN -1 

English and American Studies - 1 1 

VEĽKÁ BRITÁNIA - 3    

Film - 1 1 

Management 1 - 1 

Psychológia - 1 1 

SPOLU: 23 27 50 
 

 



Štatistické vyhodnotenie úspešnosti prijatia študentov Gymnázia A. Bernoláka  na VŠ 
 

V triede oktáva maturovalo 30 študentov, z toho na VŠ sa hlásilo 28. Z nich bolo prijatých 

27, čo je 96,43% úspešnosť. Dvaja študenti sa nehlásili na žiadnu VŠ, čo je 6,67%. 
   
V triede 4.A maturovalo 27 študentov, z toho sa 25 hlásilo na VŠ. Prijatých bolo 23, čo je  

92% úspešnosť. Dvaja študenti si nepodali prihlášku na VŠ, čo je 7,40%. 

Úspešnosť prijatia prihlásených študentov na VŠ za celú školu je 94,34%. 
 

V obidvoch triedach v školskom roku 2015/2016 maturovalo spolu 57 študentov. Na VŠ sa 

hlásilo 53 žiakov, čo je 92,98% všetkých absolventov. Štyria žiaci sa nehlásili na VŠ, čo je 

7,02% všetkých absolventov. Traja sa nedostali, čo je 5,6%. 
 

      Na základe merania NÚCEMu za obdobie 2012 – 2016, t.j. na základe výsledkov 

v testoch EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 

2012, sa pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete SJL našej školy nachádza 

v kategórii v súlade s očakávaním. 
 

Naša škola má 0%-ný podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na ÚPSVaR vo 

vzťahu k počtu absolventov strednej školy.  
   
 

Ďalšie informácie o škole 
 

      Na škole boli dodržané psychohygienické zásady výchovy a vzdelávania pri tvorbe 

rozvrhu hodín žiakov i pedagógov. Počas vyučovacích hodín sme striedali rôzne aktivity 

a boli dodržiavané prestávky podľa noriem. 

      Vo voľnom čase žiaci okrem krúžkovej činnosti  a navštevovali  ZUŠNa škole pracovalo 

18 krúžkov, do ktorých bolo zapojených 201 žiakov uplatňujúcich si vzdelávacie poukazy: 

 2 krúžky anglického jazyka, nemčina hrou, nemecká konverzácia, cvičenia z matematiky, 

cvičenia z chémie pre maturantov, matematický krúžok, krúžok fyzikálnej olympiády, 

chemicko-fyzikálny krúžok, krúžok prípravy na BIO a GEO olympiádu, seminár 

z informatiky, robotika, žurnalistický krúžok, basketbalový, floorballový, geocaching,  

športové hry – floorball, bedminton, body work. 

Jazykové krúžky napomáhali upevňovať konverzačné zdatnosti v cudzích jazykoch 

a pripravovali žiakov na súťaže. 

Na matematických krúžkoch riešili matematické úlohy zábavnou formou, pripravovali sa na 

súťaže. 

Na športových krúžkoch sa žiaci venovali loptovým hrám a členovia žurnalistického krúžku 

pripravovali a vydávali školský časopis Gymkáč. 

Veľmi dobrá je na škole práca Rodičovského združenia, ktoré finančnými prostriedkami 

zabezpečovalo modernizáciu materiálneho vybavenia školy – maľovanie tried, nové bielo-

zelené tabule popisovateľné na sucho stierateľnými fixami, spotrebný materiál do kopíriek, 

tlač školského časopisu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2015/2016 
 

Prospech a dochádzka žiakov za školský rok 2015/2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda príma sekunda tercia kvarta kvinta sexta oktáva I. A II. A III. A IV. A 11 

Počet žiakov 28 28 29 28 30 20 30 28 28 26 27 302 

Počet chlapcov 16 17 14 14 19 9 16 11 12 12 17 157 

Počet dievčat 12 11 15 14 11 11 14 17 16 14 10 145 

Prospeli spolu  28 28 29 28 29 20 30 27 28 26 27 300 

s 

vyznamenaním 28 25 23 24 18 6 8 10 3 9 5 159 

veľmi dobre  0 2 6 4 5 7 12 10 16 9 5 76 

Prospeli 0 1 0 0 6 7 10 7 9 8 17 65 

Neprospeli 

spolu 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

z 1 predmetu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

z 2 predmetov 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vymeškané 

hodiny spolu  2510 2138 3769 2947 3545 3614 3321 3539 4396 3819 2778 36376 

priemer na 

žiaka 89,64 76,35 129,96 105,25 118,16 180,7 110,7 126,39 157 146,88 128,89 120,45 

neospr. hod.  3 0 2 5 9 70 22 1 21 26 21 180 

dvojky zo 

správania 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Priemerný 

prospech 1,09 1,18 1,32 1,16 1,54 1,79 1,78 1,69 2,03 1,74 1,9 1,58 



Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 
 

RNDr. Jozef Radzo, riaditeľ školy 

Mgr. Agnesa Frčová, zástupkyňa riaditeľa školy 

Alžbeta Gaálová, hospodárka školy 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 

3. Koncepcie školy na roky 2014 - 2019 

4. Plánu práce školy Gymnázia Antona Bernoláka v Senci  na školský rok 2015/2016 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prerokovan6 v pedagogickej rade dia 25.10.2016

Stanovisko rady Skoly

Rada Skoly pri Gymnriziu Antona Bernol6ka v Senci odporuda Bratislavsk6mu
samospr6vnemu kraju ako zriadovatefovi Skoly schv6lit' Spr6vu o vysledkoch a
podmienkach qfchovno -vzdelilvacej dinnosti za Skolskf rok 2015 12016.

Prerokovan6 dia 25.10.2016

v^*X."rt."
PaedDr. Ztuanb,Synakov6 - predsedkyfia Rady Skoly

Stanovisko zriadovatelta

Bratislavslcf samospr6vny kraj ako niatovatef Gymnrlzia Antona Bernol6ka v Senci
schval'uje Spr6vu o v'.isledkoch a podmienkach qichovno-vzdelixacq dinnosti za Skolslcf
rok201512016.

I t, 0E[. ?016

V Bratislave

I frg.PavolFreso --
| 

- predseda ,$t*tffi




