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Kráčajme spolu s Kristom do Nebeského kráľovstva 
 

 Váţený pedagogický zbor Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, milí 

duchovní otcovia, drahé rehoľné sestry, milované dievčatá, milovaní chlapci, váţení rodičia, 

váţení hostia! 

  

 Spolu s Boţou pomocou začíname po letných prázdninách v poradí 20.školský rok 

na katolíckej škole vo Vranove nad Topľou na pôde Cirkvi. Som hrdý na to, ţe spolu 

môţeme našu školu uţ 20.rok budovať, tvoriť a skvalitňovať.  

 Z prvého pedagogického zboru, ktorý vznikol v roku 1992  je v dnešnom 6 

pedagógov – Mgr. C.Melničák, PaedDr.Ing.P.Orendáč, Ing.J.Babejová, Ing. T.Mašlanková, 

RNDr. G.Bradovková a PaedDr.Marián Babej.  

 Sme školou spojenou a máme 2 organizačné zloţky 

1. Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv.Dominika Savia (v materskej 

škole je 63 ţiakov, v základnej škole 224).  

      Pri základnej škole pôsobí školský klub detí.  

 

2. Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi (osemročná forma a štvorročná forma 

280 ţiakov). 

SPOLU máme 567 ţiakov.  

  

 Srdečne vítam na prahu nového školského roka 26 ţiakov prvého ročníka základnej 

školy, 25 ţiakov prímy gymnázia a 27 ţiakov I.AG. S veľkou radosťou v srdci vítam 

všetkých ţiakov, ktorí prichádzajú na našu školu do rôznych ročníkov základnej školy 

a gymnázia.   

 Pre tento školský rok sme pripravili v školskom vzdelávacom programe tieto 

novinky :  

1. Sväté omše   –    utorok B 92 – 8.00 hod.  

- štvrtok Školská 650 – 8.00 hod. základná škola 

- piatok Školská 650 – 8.00 hod. gymnázium 

2. Noví učitelia – po materskej dovolenke nastupujú do práce RNDr.Marcela 

Cenknerová ( M/INF/CH) a Mgr. Mariana Majzlíková (SJL,NJ, PED).  Mgr. Petra 

Mareková (AJ/NJ), Mgr. Helena Bačová (AJ/BIO), Mgr.Mária Nováková (FY/BIO), 

Bc.Patrícia Turčíková (MŠ), Bc.Jana Megelová (MŠ), Bc. Mária Kaňská (MŠ) , 

Bc.Simona Kovalíková (ŠKD) a Bc. Lucia Micková (ŠKD) 

3. Comenius – multilaterálne partnerstvá. V rokoch 2011 – 2012 uskutočníme 

medzinárodný projekt v spolupráci s deviatimi školami z krajín EU (Fínsko, 

Taliansko , Grécko, Poľsko, Holandsko, Španielsko, Rumunsko, Turecko). 

4. Na dobrej ceste v procese schvaľovania je projekt „Spolu premeníme našu školu na 

modernú a kvalitnú“ v rámci výzvy MŠVVaŠ SR – OPE : Vzdelávanie „Premena 

tradičnej školy na modernú“. 

5. Maturita 2012 – po prvýkrát budú maturovať ţiaci troch tried gymnázia od ktorých 

očakávame výborné výsledky. 

6. Veľký dôraz kladieme na výstup – Testovanie 2012, ktorého sa zúčastnia ţiaci 

4.ročníka a 9.ročníka základnej školy. 

7. Triedni učitelia :  

Materská škola :   Mgr. Alena Tuľáková 

    Bc. Jana Kaščáková 

    Gabriela Mošková 

Základná škola 

    I.A - Mgr. Darina Babjačková 

    II.A - Mgr. Anna Ďuríková 

    II.B - Mgr. Jana Medveďová 



 

    III. A - Mgr. Lucia Kentošová 

    IV.A - Mgr. Anna Belinská 

    IV.B - Mgr. Zuzana Hrubovská 

    V.A - Mgr. Petra Gazdová 

    V.B - Mgr. Cyril Melničák 

    VI.A - RNDr. Gabriela Bradovková 

    VII. A - Mgr. Jozef Tušim 

    VIII.A -  PaedDr.Ing.  Peter Orendáč 

    IX.A - Mgr. Katarína Tomášová 

Gymnázium  

    I.AG – PaedDr.Eduard Nadzam 

    II.A – Ing.Jaroslava Babejová 

    III.AG – Mgr. Peter Lojan 

    IV.AG – Mgr. Matúš Haňov 

    Prima – Mgr. Mariana Majzlíková 

    Sekunda – Mgr. Slavomíra Kisilová 

    Kvarta – Ing.Terézia Mašlanková 

    Kvinta – Mgr. Rudolf Kľučár 

    Septima – Mgr. Zuzana Dţurdţeníková 

    Oktava A – Mgr. Viliam Jedinák 

    Oktava B – Mgr. Tatiana Majcherová 

8. Vedenie školy :  

Riaditeľ školy : PaedDr.Marián BABEJ 

 Pedagogickí zástupcovia : 

 materská škola : Mgr. Alena Tuľáková, 

 základná škola (B 92) : Mgr. Cyril Melničák 

 základná škola a gymnázium (Školská 650) : Mgr.Katarína Nemcová 

 Výchovní poradcovia : 

 základná škola : PaedDr.Ing.Peter Orendáč 

 gymnázium : PaedDr.Róbert Majzlík 

 Ekonóm školy : Ing.Bernardína Jedináková 

9. Školský poriadok – nulová tolerancia – drogy a fajčenie . Koordinátor prevencie : 

základná škola RNDr.Gabriela Bradovková, gymnázium – PaedDr.Lýdia Kľučárová 

10. Externý psychológ – Mgr. Ivana Feriančiková 

 Záverečná výzva : Spolu tvoríme kvlitnú, značkovú katolícku školu v našom meste 

Vranov nad Topľou pod ochranou našich Nebeských patrónov.  

 

 

       PaedDr.Marián Babej 

           riaditeľ školy 



 

I. Všeobecná charakteristika školy –šk.r.2011/2012 

 

                   

1. Veľkosť  školy   

 

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2006-

18302/42366-1:09 o zaradení Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom – Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo 

Košice Hlavná 28, 041 83 Košice -  ZRIAĎOVACIA LISTINA  Prot.č.: S-243/2007 pre 

nový subjekt :  

 

 

Cirkevná spojená škola, 

Námestie Jána Pavla II. 827/26 

Vranov nad Topľou 

s účinnosťou od 1. marca 2007.  

 

 

K zmene sídla na Školská 650 Vranov nad Topľou došlo k 1.5.2011. 

     

IČO : 17151627 

DIČ : 2020635815 

 

Súčasťou tohto subjektu sú podľa zriaďovacej listiny : 

  Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia 

  Bernolákova 92 Vranov nad Topľou 

 

  Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi 

  Školská 650  Vranov nad Topľou 

 

  Školský klub detí 

  Bernolákova 92 Vranov nad Topľou 

 

2. Charakteristika žiakov  

Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi prijíma na štúdium ţiakov do osemročnej formy 

štúdia a štvorročnej formy. 

Ţiaci sú prijímaní na štúdium cez prijímacie konanie v zmysle platnej školskej legislatívy, 

po schválení zriaďovateľom školy.  

 Od šk.r.2009/2010 sú ţiaci prijímaní po ukončení 5.ročníka základnej školy ( školský 

zákon 245/2008 Z.z.). 

 Do štvorročnej formy sú prijímaní po ukončení 9.ročníka a dosiahnutí  ISCED 2, 

podľa kritérií, ktoré schváli zriaďovateľ školy. 

 Do gymnázia prijímame deti z kresťanských katolíckych rodín, ale aj z rodín bez 

vierovyznania, ak rodičia týchto detí súhlasia s výchovno-vzdelávacím programom školy a 

ich deti navštevujú hodiny rímskokatolíckeho náboţenstva povinne. 

 

 

 

 



 

 V školskom roku 2011/2012 celkový počet ţiakov navštevujúcich gymnázium  je 

280 ţiakov. 

 

Trieda    Počet žiakov  z toho dievčatá 

 

prima     25   16 

sekunda    25   17 

kvarta     33   21 

I.stupeň osemročného gymnázia 83   54 

kvinta     27   11 

septima    26   15 

oktava A    20   12 

oktava B    22   12 

II.stupeň osemročného gymnázia 95   50 

I.AG     29   18 

II.AG     30   14 

III.AG     22   15 

IV.AG     21   12 

štvorročné gymnázium  102   59 

 

CELKOM    280   163 

 

Počet ţiakov so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : 1 

 

Do školy dochádzajú ţiaci z celého okresu Vranov nad Topľou, ako aj okresu  Humenné. 

 
 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

Učitelia gymnázia 

Miera 

vyučovacej 

povinnosti 

Aprobácia Triednictvo Kvalifikov.* 

Ing. Jaroslava Babejová 25/3 M/TCHV II.AG A 

Mgr. Helena Bačová 18 AJ/BIO  A 

Mgr. Jozef Bubnár 23/1 D/AJ  A 

RNDr.Gabriela Bradovková 9/0 BIO/INF  A 

Mgr.Zuzana Dţurdţeníková  22/0 SJ/OV septima A 

PaedDr.Ing.Peter Orendáč 5 F/RN/ETV  A 

Mgr.Matúš Haňov  18/0 D/NV IV.AG A 

Mgr. Erika Franeková 6/0 SJ/NV  A 

Mgr.Viliam Jedinák  18/0 TV/EV/INF Oktáva  A A 

Mgr.Monika Klaciková 17/0 SJ/D  A 

Mgr.Rudolf Kľučár 18/0 G/D kvinta A 

PaedDr. Lýdia Kľučárová 18/0 BIO/AJ  A 

Mgr. Peter Lojan  16/0 G/D III.AG A 

Mgr. Tatiana Majcherová  17/0 M/FY Oktáva B A 

PaedDr. Róbert Majzlík 22/0 AJ  A 

PaedDr.Bartolomej Petro 16/0 BIO/TV  A 

Mgr. Katarína Tomášová 16/0 D/NV  A 

Mgr. Katarína Nemcová  10/0 SJ/AJ  A 

PaedDr.  Lýdia Kľučárová  18/0 BIO/AJ  A 

Ing. Stanislav Petro  22/0 INF  A 

RNDr.Marcela Cenknerová 3/0 M/CH/INF  A 



 

Mgr.Ewa Grajcarová 23/1 AJ  A 

Ing. Jozef Varga 5/0 INF/FM  A 

ThLic. Mgr. Tibor Závadský  4/0 NV  A 

PaedDr.Eduard Nadzam 15,5/0 D/OV I.AG A 

Mgr. Jozef Tušim 3/0 VV/AJ  A 

Ing.Bernardína Jedináková 3/0 FM/APE  A 

Mgr. Slávka Kisilová 24/2 NJ/OV sekunda A 

Mgr. Henrieta Kľučárová 22/0 BIO/CH  A 

Mgr. Mariana Majzlíková 18/0 SJ/AJ prima A 

Ing.Terézia Mašlanková 22/0 M/CH kvarta A 

Mgr. Mária Nováková 11/0 F/BIO  A 

 A - učiteľ spĺňa  predpoklady v zmysle zákona 317/2009  a Vyhlášky MŠ SR. č 

437/2009  

 N – učiteľ spĺňa predpoklady v zmysle zákona 317/2009 ale nespĺňa predpoklady 

určené Vyhláškou MŠ SR č.437/2009 

 

Duchovný správca školy : ThLic.Mgr. Tibor Závadský 

 

Výchovný poradca : PaedDr.Robert Majzlík 

 

Koordinátor prevencie drogových závislosti : Mgr. Henrieta Kľučárová 

 

Školský psychológ : škola vyuţíva psychologické poradenstvo CPPP vo Vranove nad 

Topľou a externej školskej psychologičky  Mgr. Ivany Feriančikovej v zmysle dohody 

o pracovnej činnosti 

 

4. Organizácia prijímacieho konania  

Škola prijíma ţiakov na štúdium do 1. ročníka na základe kritérii vypracovaných 

riaditeľom školy a prerokovaných v Pedagogickej rade školy, schválených zriaďovateľom. 

 

Zohľadňuje sa :  

 Celkový prospech 

 Výsledky z celoštátneho monitorovania ţiakov IX.ročníka  

 Podmienky sú zverejnené na www.gfavranov.edupage.sk 

 Ţiaci so zdravotným znevýhodnením majú  na základe odporúčania školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú.  

 

5. Organizácia maturitnej skúšky 

Organizáciu maturitných skúšok v šk.r.2011/2012 upravuje Vyhláška Ministerstva 

školstva SR   č. 318/2008 Z.z. z 23.júla 2008.  

Maturitná skúška pozostáva z externej časti a internej časti. Všetky dôleţité údaje 

o maturite 2011 sa nachádzajú na webovej stránke https://maturita.svsbb.sk/. 

Meno školského koordinátora zodpovedného za prípravu a priebeh maturitnej škúšky 

2011 : Mgr.Katarína Nemcová 
 

6. Dlhodobé projekty 

 Škola sa zapája do medzinárodnej spolupráce v rámci programu Comenius. 

Nadviazali sme spoluprácu so školou v Rude Roţaneckej v Poľskej republike.  

 Projekt Comenius multilaterálne  v rámci Programu celoţivotného vzdelávania 

https://maturita.svsbb.sk/


 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Škola veľmi dobre spolupracuje s Rodičovským zdruţením pri Cirkevnej spojenej škole, 

s Mestom Vranov nad Topľou, s Arcibiskupským školským úradom v Košiciach, orgánmi 

štátnej správy a miestnej samosprávy, so Zdruţením katolíckych škôl Slovenska, 

s Konferenciou biskupov Slovenska a projektovým centrom Renovabis. 

V zmysle §-u 25 ods. 4 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 určil zriaďovateľ školy listom č.j.:S-1194/2008 zloţenie a počet členov Rady 

školy následovne :  

 

Počet členov rady školy : 11 

Zloţenie rady školy :  

• 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, z toho 1 za základnú školu s 

materskou školou a 1 za gymnázium 

• 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy 

• 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, z toho 1 zvolený 

zástupca rodičov detí materskej školy, 1 zvolený zástupca rodičov ţiakov základnej školy a 

1 zvolený zástupca rodičov ţiakov gymnázia 

• 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

• 1 zvolený zástupca ţiakov gymnázia. 

       Rada školy bude zasadať podľa harmonogramu zasadnutí, najmene 4x ročne. 

 

Na škole pôsobí Rodičovské zdruţenie, ktoré vedie zvolený zástupca rodičov. Voľby 

triednych dôverníkov jednotolivých tried sa uskutočňujú na prvom zasadnutí. Rodičovské 

zdruţenie zasadá najmenej 4x ročne.  

Orgánmi RZ sú Plenárne zasadnutie – schádza sa 2x ročne, spravidla v mesiacoch 

október a apríl a Rada RZ – schádza sa  podľa harmonogramu dohodnutých stretnutí. 

 

 

8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

           Škola má zriadené a vyuţíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odbornú učebňu pre 

vyučovanie fyziky a chémie, 3 učebňe výpočtovej techniky ( 32 počítačov), jazykové 

laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 ţiakov, školskú kniţnicu, kaplnka školy s 

kapacitou 300 miest. 

           Miestnosť vyuţívame na besedy, premietanie filmov a DVD, máme dve počítačové 

učebne, s notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, EBEAM tabuľou, softvérovým 

vybavením a kniţným fondom pre cudzie jazyky.  

           Tieto odborné učebne umoţňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné 

varianty.  

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a 

vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.  

Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia a učitelia.  

           Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme doň investovať. Podáme 

projekty na zrenovovanie  ihriska a vybudovanie nového športového areálu. 

             

        .  

 

 

 
         

 



 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní.  
 

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie 

ţiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti poţiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti 

a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií škola zabezpečuje 

podľa platnej legislatívy.  

Na začiatku školského roka sú ţiaci poučení o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri 

práci v škole, na hodinách telesnej výchovy, v odborných učebniach a na školských akciách. 

Dôraz kladieme na poučenie o bezpečnosti predškolskými akciami ako sú exkurzie, výlety, 

kurzy. Pred týmito akciami vyţadujeme informovaný súhlas rodiča. Budova školy je počas 

vyučovania zatvorená a ţiak môţe opustiť budovu len so súhlasom triedneho učiteľa. 

Vhodná štruktúra pracovného reţimu a odpočinku ţiakov a učiteľov, racionálny 

stravovací reţim sú základným predpokladom realizácie školského vzdelávacieho programu. 

Dodrţujeme zákaz fajčenia, pitia alkoholu, propagácie a pouţívania zdraviu škodlivých 

látok, čím sa snaţíme vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce prostredie. Bezpečnosť 

ţiakov je zabezpečená systémov dozoru nad ţiakmi počas prestávok, obeda a akcií 

organizovaných školou. 

Výchovu a vzdelávanie k ochrane zdravia realizujeme 2 krát ročne Kurzom ochrany 

ţivota a zdravia v 1. – 3. ročníku osemročného štúdia, 1. ročníku štvorročného štúdia a v 4. 

– 6. ročníku osemročného štúdia Kurzom ochrany človeka a prírody  a Súvislým trojdňovým  

kurzom ochrany človeka a prírody v 7. ročníku. 

     

 

 

Projekt vzdelávania z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre 

zamestnancov a žiakov školy 
 

 

I. Úvod 
 

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

v znení neskorších predpisov ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov 

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia 

a všeobecné zásady prevencie. 

 Podľa §-u 8 b je zamestnávateľ povinný zabezpečiť , aby súčasťou programu 

vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci a prevencia rizík. 

 V súlade s vyššie uvedeným zákonom bol vypracovaný „Projekt vzdelávania 

z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov a ţiakov škôl“. 

 Predmetom politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zabezpečiť 

organizačné usporiadanie na škole tak, aby boli dodrţané právne predpisy :  

a) Ústava SR 

b) Zákonník práce 

c) Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

d) Nariadenie Vlády 

e) Vyhlášky 

f) Príslušné technické normy 

 

 Cieľom politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je :  



 

1. Vypracovať vnútorné pravidlá zabezpečenia a ochrany zdravia pri práci 

a dodávateľským spôsobom zabezpečiť kvalifikovaného bezpečnostného technika 

a poţiarneho technika 

2. Pravidelne školiť zamestnancov a poúčať ţiakov o dôleţitosti BOZP 

3. Pravidelnými kontrolami vykonávať opatrenia na zlepšenie stavu BOZP. 

4. V zmysle ustanovenia §-u 20 odst. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. obnoviť činnosť 

Komisie bezpečností a ochrany zdravia pri práci v zloţení :  

 Ing. Jozef Varga 

 Ing. Bernardína Jedináková 

 Jozef Počekajlo 

 Peter Klimčo 

 Štefan Fedor 

 

 

II. Školenia sú rozdelené na : 

 

1. Školenia novoprijatých zamestnancov ( vstupné školenie) : 

 pre nových zamestnancov a ţiakov školy 

 pre zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí sa s vedomím školy nachádzajú na 

pracoviskách školy – dodávatelia 

2. Opakované školenie zamestnancov : 

 pre riaditeľa, štatutárneho zástupcu a vedúcich zamestnancov 

 pre ostatných zamestnancov školy ( patria tu aj ţiaci školy) 

 pre zástupcov zamestnancov 

 pre zamestnancov špeciálneho povolania 

 

Na záver školenia sa vedomosti overujú : 

 

 pri školení novoprijatých zamestnancov / ţiakov ( vstupnom školení) – pohovorom, 

 pri opakovanom školení : 

- riaditeľa, štatutárneho zástupcu a vedúcich zamestnancov – písomným testom ( 25 

otázok, minimálna úspešnosť 80% t.j. 20 správnych odpovedí), 

- pri školení zamestnancov a ţiakov školy – pohovorom. 

 

 

III. Školenie novoprijatých zamestnancov 

 

Cieľ školenia : Oboznámenie zamestnancov pri nástupe do zamestnania : 

 so základnými predpismi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 s ich právami a povinnosťami na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 s moţnými zdrojmi ohrozenia ich bezpečnosti a zdravia na pracoviskách 

a v ostatných objektoch 

Lehota školenia 

 pri nástupe do zamestnania 

Dĺţka školenia : 

 pre zamestnancov školy – 3 hodiny z toho 

- teoretická výuka     - 2,5 hod 

- zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí  – 30 min 

 pre zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí sa s vedomím školy nachádzajú na 

jeho pracoviskách – dodávatelia : l hodina, z toho 

- teoretická výuka     - 40 min 

- zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí  – 20 min 

Školenia novoprijatých zamestnancov a a ţiakov školy sa zúčastňujú všetci  



 

novoprijatí zamestnanci a ţiaci, prípadne zamestnanci iných inštitúcií, plniaci si pracovné 

úlohy krátkodobo na pracoviskách školy. 

 Po ukončení školenia sa ešte zúčastňujú na !poučení  a zácviku na pracovisku 

z BOZP „ v rozsahu 30 min. Školenie vykonáva priamy vedúci zamestnanca, ktorý 

absolvoval školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov. 

 

A. Učebný plán a učebná osnova školenia novoprijatých zamestnancov školy 

z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 

1. Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

- práca nadčas a nočná práca 

- zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania 

2. Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

zmien a doplnkov 

- nariadenie Vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov 

- nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na pracovisko 

- nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci s bremenami 

- nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

- Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 

- Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi 

- Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými 

faktormi 

- Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o poţiadavkách na pouţívanie označenia, 

symbolov a signálov na zaistenie BOZP 

- Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  

na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov 

školy, 

- Analýza nebezpečenstva rizík na pracoviskách školy, politika BOZP 

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení novely č. 483/1990 Zb. o evidencii 

a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd, porúch 

technických zariadení 

o  pracovný úraz, jeho vyšetrovanie a spisovanie 

o  evidencia registrácie, stav pracovnej úrazovosti za predchádzajúci 

kalendárny rok 

o  nahlasovacia povinnosť zamestnanca, vedúceho zamestnanca 

a zamestnávateľa 

o  zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

3. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti 

technických zariadení 

Základné poţiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na : 

- prevádzku, prehliadky, skúšky a obsluhu technických zariadení 

- odborná činnosť zamestnancov na elektrických zariadeniach – poučený zamestnanec 

 

4. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb. 

a vyhlášky č. 374/1990 Zb., ktoré určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce technických zariadení a pri stavebných prácach 

- pracovné prevádzkové objekty a priestory 



 

- stroje a strojné zariadenia 

- sklady, regály 

5. Úprava MZ SSR č. 7/1978 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie 

v znení úpravy č. 7/1985 Zb. vestníka MZ SR 

- stavebné riešenie, osvetlenie, farebná úprava, vetranie, vykurovanie 

 

6. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci 

- starostlivosť o ranených, zákon o ochrane nefajčiarov 

 

7. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej úlohy 

Spôsob overenia získaných vedomostí : 

Ústny pohovor prednášajúceho s účastníkmi školenia : 30 min. Spolu : 3 hodiny 

 

Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy 

Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis 

Dátum a miesto 

 

B. Učebný plán a učebná osnova pre zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí sa 

s vedomím školy nachádzajú na pracoviskách školy – dodávatelia, z bezpečnosti 

a ochrana zdravia pri práci 

 

1. Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

zmien a doplnkov 

 všeobecné povinnosti zamestnávateľa 

 povinnosti a práva zamestnancov  

2.Vyhláška ŠUBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb. 

o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd 

a porúch technických zariadení 

 pracovný úraz, jeho vyšetrovanie a spisovanie 

 stav pracovnej úrazovosti za predchádzajúci kalendárny rok 

3. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci na pracoviskách školy 

 starostlivosť o ranených, zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príkaz riaditeľa školy č. 2/2004 o ochrane 

nefajčiarov na pracoviskách školy 

4. Analýza nebezpečenstva a rizík na pracoviskách školy, politika BOZP 

5. Bezpečnostné predpisy podľa druhu vykonávanej práce 

6. Informácia o umiestnení hlavného uzáveru vody, elektrickej energie a plynu 

 

Spôsob overenia získaných vedomostí : 

Ústny pohovor prednášajúceho s účastníkmi školenia : 20 min, spolu 1  hodina 

Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy 

Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis 

Dátum a miesto 

 

IV.  Opakované školenie zamestnancov školy 

Cieľ školenia :   

 upevnenie a overenie znalostí zamestnancov z predpisov bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci  

  prehĺbenie právneho vedomia všetkých zamestnancov školy. 

Lehota školenia 

 1x za 2 roky 

Dĺţka školenia : 

 pre riaditeľa školy, štatutárneho zástupcu a vedúcich zamestnancov : 8 hodín ,  



 

z toho  

- teoretická výuka      - 7 hod 

- zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí  - 1 min 

 

 pre zamestnancov školy – 4 hodiny z toho 

- teoretická výuka      - 3 hod 

- zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí  - 1 hod 

 

 

 pre zástupcov zamestnancov  : 4 hodiny 

 z toho 

- teoretická výuka      - 3 hod 

- zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí  - 1 hod 

Opakovaného školenia sa zúčastňujú všetci zamestnanci školy okrem  

bezpečnostného technika. 

 

A. Učebný plán a učebná osnova opakovaného školenia pre riaditeľa  

školy, štatutárneho zástupcu a vedúcich zamestnancov školy  z bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci 

1. Úvod 

 význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

- práca nadčas a nočná práca 

- zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania 

- odškodňovanie pracovných úrazov, zodpovednosť organizácie za PÚ, náhrada za 

straty na zárobku, bolesti a sťaţenie spoločenského uplatnenia, náhrada vecnej školy, 

- kontrola odborových orgánov a zástupcov zamestnancov 

 

2.Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

zmien a doplnkov 

- nariadenie Vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov 

- nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na pracovisko 

- nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci s bremenami 

- nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

- Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 

- Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi 

- Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými 

faktormi 

- Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o poţiadavkách na pouţívanie označenia, 

symbolov a signálov na zaistenie BOZP 

- Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  

na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov 

školy, 

- Analýza nebezpečenstva rizík na pracoviskách školy, politika BOZP 

 

 

3.Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení novely č. 483/1990 Zb. o evidencii 

a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd, porúch technických 

zariadení 



 

o  pracovný úraz, jeho vyšetrovanie a spisovanie 

o  nahlasovacia povinnosť zamestnanca, vedúceho zamestnanca 

a zamestnávateľa 

o  prevádzková nehoda a porucha technického zariadenia 

o  rozbor pracovnej úrazovosti za predchádzajúci rok 

o  

4. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

5. Zoznam na poskytovanie OOPP, zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

6. Nové hygienické a bezpečnostné predpisy 

7. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci na pracoviskách školy 

8. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel a Smernica o používaní vozidla školy alebo 

súkromného motorového vozidla. 

9. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej úlohy 

10. Spôsob zabezpečovania BOZP na škole a dokumentácia 

11. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti 

technických zariadení : 

 spôsob zabezpečovania odborných prehliadok na TZ 

 poučený zamestnanec 

Spôsob overenia získaných vedomostí : 

Overenie vedomostí písomným testom : 1  hodina 

     Spolu : 8 hodín 

Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy resp. zriaďovateľom 

Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis 

Dátum a miesto 

 

B. Učebný plán a učebná osnova opakovaného školenia pre  zamestnancov 

školy  z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

1. Úvod 

 význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

- práca nadčas a nočná práca 

- odškodňovanie pracovných úrazov, zodpovednosť organizácie za PÚ, 

- kontrola odborových orgánov a zástupcov zamestnancov 

 

2.Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

zmien a doplnkov 

- nariadenie Vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov 

- nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na pracovisko 

- nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci s bremenami 

- nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

- Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 

- Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi 

- Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými 

faktormi 

- Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o poţiadavkách na pouţívanie označenia, 

symbolov a signálov na zaistenie BOZP 



 

- Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  

na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov 

školy, 

- Analýza nebezpečenstva rizík na pracoviskách školy, politika BOZP 

 

3.Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení novely č. 483/1990 Zb. o evidencii 

a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd, porúch technických 

zariadení 

o  rozbor pracovnej úrazovosti za predchádzajúci rok 

4. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 kontroly ŠOD 

 postihy organizáciám za nedodrţanie predpisov BOZP 

 

5. Zoznam na poskytovanie OOPP, zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

6. Nové hygienické a bezpečnostné predpisy 

7. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci na pracoviskách školy 

8. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel a Smernica o používaní vozidla školy alebo 

súkromného motorového vozidla. 

9. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej úlohy 

10. Spôsob zabezpečovania BOZP na škole a dokumentácia 

11. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti 

technických zariadení : 

 vysvetlenie hlavných úloh vydanej vyhlášky 

 poučený zamestnanec 

Spôsob overenia získaných vedomostí : 

Ústny pohovor prednášajúceho s účastníkmi školenia : 1 hodina 

       Spolu : 4hodiny 

Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy resp. zriaďovateľom 

Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis 

Dátum a miesto 

C. Učebný plán a učebná osnova opakovaného školenia pre zástupcov  

zamestnancov školy  z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

1. Úvod 

 význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, politika BOZP, ohrozenia a riziká 

na pracoviskách školy 

2. Príkaz ministra č. 1/2005 – I, ktorým sa na MŠ SR zriaďuje Komisia  

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

3.Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

zmien a doplnkov 

- nariadenie Vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov 

- nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na pracovisko 

- nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci s bremenami 

- nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

- Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 

- Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi 

- Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými 

faktormi 



 

- Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o poţiadavkách na pouţívanie označenia, 

symbolov a signálov na zaistenie BOZP 

- Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  

na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov 

školy, 

4. Úlohy a postavenie základnej odborovej organizácie na úseku ochrany  

práce. 

5. Rozbor pracovných úrazov za predchádzajúci rok – zdroje, príčiny  

a prijaté opatrenia. 

6. Rozbor zistených nedostatkov pri previerkach bezpečnosti práce 

7. Zákon NR SR: č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

8. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov. 

9. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci na pracoviskách školy 

10. Zákon NR SR. č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov  

11. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti 

technických zariadení : 

 Základné poţiadavky 

 poučený zamestnanec 

Spôsob overenia získaných vedomostí : 

Ústny pohovor prednášajúceho s účastníkmi školenia : 1 hodina 

       Spolu : 4hodiny 

Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy resp. zriaďovateľom 

Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis 

Dátum a miesto 

 

V. Osobitné školenia 

 

3. Osobitné a špeciálne školenie zamestnancov školy z bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci 

Cieľ školenia : Vybaviť zamestnancov teoretickými a praktickými vedomosťami z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

3.1. Osobitné školenie zamestnancov školy sa vykonáva : 

 pri ťaţkých, smrteľných a hromadných pracovných a školských úrazoch 

 pre zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz a ich liečenie si vyţiadalo 

práceneschopnosť dlhšiu ako 40 kalendárnych dní 

 pri preradení zamestnanca na iné pracovisko, alebo ak sa mu zmenil druh, prípadne 

spôsob výkonu práce pred začatím výkonu nebezpečných prác 

Učebný plán a učebná osnova školenia sa určuje podľa náročnosti práce a potreby 

 

3.2. Školenie žiakov školy sa vykonáva pri nástupe žiaka do prvého ročníka, po dvoch 

rokoch, pred výkonom práce na pracovisku školy alebo u iného zamestnávateľa 

a podľa požiadaviek jednotlivých predmetov. Učebný plán a učebnú osnovu školenia 

žiakov škola vypracováva a prispôsobuje podľa uvedených skutočností. 

 

3.3. Špeciálne školenie zamestnancov školy sa vykonáva pre : 

 kuriča 

 bezpečnostného technika 

Forma školenia : Základnou formou vzdelávania sú prednášky odborných lektorov resp. 

povereným zamestnancom. Overenie vedomostí sa vykonáva ústnym pohovorom. 



 

Pri špeciálnych školeniach sa zamestnanci podrobujú písomnej skúške. Ak účastník školenia 

skúške vyhovie, obdrţí osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Tieto školenia sa zabezpečujú 

u zamestnávateľov, ktorí majú na to oprávnenie. 

 

 

VI. Zoznam najdôleţitejších predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

- pravidelne sa aktualizuje ( uvedené zákony v znení zmien a dopolnkov) 

 Ústava SR  

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

 Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí  

 Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci 

 nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných poţiadavkách na pracovisko 

 nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných poţiadavkách pri práci s bremenami 

 nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných poţiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

 Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom 

a vibráciami 

 Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci 

s chemickými faktormi 

 Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci 

s biologickými faktormi 

 Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o poţiadavkách na pouţívanie 

označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP 

 Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania 

OOPP, zoznam  na poskytovanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov pre zamestnancov školy, 

 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení novely č. 483/1990 

Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení 

prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení 

 Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Zákon NR SR č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za 

sťaţenie spoločenského uplatnenia 

 Vyhláška MPSV aR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP 

a bezpečnosti technických zariadení 

 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Z.z. o bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri prevádzke, údrţbe a opravách vozidiel, 

 Úprava MZ SR č. 7/1978 o hygienických poţiadavkách na 

pracovného prostredie 

 Analýza nebezpečenstva a rizík na pracoviskách školy 

 Spôsob zabezpečovania prvej pomoci 

 Organizačný a pracovný poriadok školy 

 Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na škole 

 Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov  

 

 

 

 

 



 

10. Škola ako životný priestor  
 

V priestoroch školy vládne pokojná, skoro rodinná atmosféra. Ku vnútorne 

pozitívnej klíme prispieva výzdoba školy. Vedenie školy kladie mimoriadne veľký dôraz na 

estetiku .  

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný 

prístup kaţdého zamestnanca ku ţiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú 

si, ţe rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné mnoţstvo vedomostí, ale hlavne, 

aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na  ďalší ţivot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

 

1.  Pedagogický princíp školy  

Základným pedagogickým princípom, ktorý vychádza z cieľov niţšieho sekundárneho 

vzdelávania ISCED 2 a vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A je viesť ţiakov 

k získavaniu vedomostí a zručností potrebných pre ţivot a ich ďalšie vzdelávanie, tak aby 

boli flexibilní a kreatívni a v ţivote sa mohli uplatniť. Chceme ich vychovávať v duchu 

Evanjelia k svätosti a múdrosti.  

 Chceme zabezpečiť kvalitnú výučbu informatiky a cudzích jazykov od prvého 

ročníka osemročnej formy a štvorročnej formy so zameraním na rozvoj IKT 

a komunikačných schopností ţiakov. Paralelne budeme u ţiakov formovať emocionálnu 

inteligenciu a kresťanské sociálne cítenie. Chceme dosiahnuť, aby si ţiaci ferili, boli 

sebavedomí a hrdí, no pritom vţdy závisli od jediného Majstra a Učiteľa nášho Pána Jeţiša 

Krista.  

Dôsledne budeme uplatňovať individuálny prístup k ţiakom i kolektívne 

spolucítenie. Našim cieľom je zodpovedný občan a statočný kresťan. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi je najmladšou strednou školou na území 

mesta a okresu Vranov nad Topľou. 

 Školský rok 2011/2012 je trinástym rokom existencie cirkevného gymnázia na území 

mesta Vranov nad Topľou. Naše gymnázium poskytuje rodičom a ich deťom kvalitné 

vzdelávanie s cieľom úspešného zvládnutia prijímacích skúšok na vysoké školy 

v Slovenskej republike a v zahraničí.  

 Škola vychádza zo záujmu rodičov, zákonných zástupcov ţiakov a zohľadňuje aj 

záujmy ţiakov tým, ţe v učebnom pláne sú zohľadnené návrhy a pripomienky našich ţiakov 

a rodičov. Máme veľký záujem na tom, aby v našej škole bolo tvorivé kultivované 

a kultúrne ovzdušie, bez stresu.  Tento cieľ chceme dosiahnúť komunikáciou pedagogického 

zboru školy s našimi ţiakmi a ich rodičmi.  

 Pedagogický zbor našej školy je plne kvalifikovaný. Pracuje na svojom 

pedagogickom a duchovnom raste vo forme ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov. Zúčastňujeme sa pravidelne duchovných obnov a duchovných cvičení. 

Zapájame sa do rôznych projektov, aby sme vylepšili materiálno-technické zabezpečenie 

školy.  

 Ţiakom, keďţe sú rozdielni, a nemôţeme na nich aplikovať rovnaký štýl učenia, 

chceme poskytovať individuálnu starostlivosť a motiváciu s cieľom hodnotiť ich rôznym 

spôsobom a mať od nich pravidelnú spätnú väzbu. Chceme ponúknuť nové štýly učenia, aby 

si ţiaci mohli aj vybrať sami štýl, ktorý im najviac vyhovuje.  

 Pedagogický zbor aktívne spolupracuje pri tvorbe nového vzdelávacieho obsahu. 

Sme tímom, ktorému záleţí na kvalite a chceme z našej školy v blízkej i vzdialenej 

budúcnosti mať špičkové pracovisko, aby sa všetci zamestnanci a ţiaci cítili ako doma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stupeň vzdelania : 2A, 3A 

 

3. Profil absolventa 

 
Hlavnými cieľmi gymnaziálneho vzdelávania sú rozvinuté absolventské schopnosti, 

znalosti  

a hodnotové postoje tak, aby bol pripravený pre pracovný a mimopracovný ţivot 

v spoločnosti, aby získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovanie aj celoţivotné 

vzdelávanie a svoj osobný a sociálny rozvoj. 

 Absolvent nášho gymnázia s vedomosťami, spôsobilosťami a zručnosťami získanými 

vo všeobecno-vzdelávacích predmetov je pripravený na štúdium na vysokých školách doma 

i v zahraničí a na prácu v tých oblastiach spoločenskej praxe na ktoré sa štúdiom týchto 

predmetov pripravil.  Počas štúdia si ma osvojiť vedomosti o zákonoch spoločenských 

a prírodných vied, rozumie im a vie ich aplikovať v praxi i teórii a chápe súvislosti medzi 

prírodnými a spoločenskými javmi. Na škole ho budeme viesť tak, aby nadobudol tieto 

spôsobilosti ( kompetencie ) :  

1. Aktívne , samostatne, sústavne sa vzdelávať, študovať aj cudzojazyčnú literatúru, 

osvojovať si nové poznatky a informácie, triediť ich, hodnotiť a pouţiť v nových 

neobvyklých situáciach.  

2. V teoretickej i praktickej činnosti abstraktne a logicky rozmýšľať, hlbšie chápať 

príčinné vzťahy medzi faktormi a zákonitosťami prírodných a spoločenských javov. 

3. Vedieť riešiť aj zloţitejšie problémy, ktoré sa vyskytnú v jeho ţivote, v školskej 

a mimoškolskej práci.  

4. Osvojiť si nové vedomosti a zručnosti a rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné 

i špecifické spôsobilosti v meniacich sa podmienkach spoločenskej reality. 

5. Poznatky z matematiky, fyziky, chémie a biológie vyuţiť v praxi pri ich aplikáciach. 

6. Byť tvorivým a produktívnym v oblasti fyzickej i duševnej práce, vedieť pracovať 

pre kolektív, vedieť hodnotiť svoju i prácu kolektívu 

 

Sme cirkevnou katolíckou školou, preto vzdelávanie a výchova musia našim ţiakom 

umoţniť  

rozvíjať svoju osobnosť, mravné a charakterové vlastnosti, ideové a politické presvedčenie, 

kresťanský svetonázor, pripravenosť podieľať sa na rozvoji demokracie i ochrane vlasti.  

 Ţiak našej školy je schopný chápať podstatu vlastenectva, zásad kresťanského 

humanizmu, princípov a zákonitostí. Má systematicky sledovať média – printové, 

elektronické. Vie si osvojiť aj ďalšie poznatky so zdravotno-hygienickej kultúry a vie sa 

postarať o svoj zdravý psychomotorický vývoj.  

 Absolvent našej školy má široké vedomosti, rozvinuté pracovné zručnosti, so 

strategickým cieľom štúdia na vysokej škole akéhokoľvek zamerania. 

 

 

4. Stratégia školy, vymedzenie cieľov, koncepcia rozvoja školy na roky 

2011 - 2016 
 

Gymnázium sv.Františka z Assisi – kvalitná, značková katolícka škola, otvorená pre 

všetkých. Škola je pre ţiakov a ich zákonných zástupcov. Školu chceme dostať v priebehu 

nasledujúcich päť rokov v rámci Slovenska do prvej dvadsiatky.  

Primárnym cieľom gymnázia sv.Františka  je dosiahnutú kvalitu rozvíjať aj na poli 

vzdelávacom a výchovnom. Efektívne pracovať. Kvalitný pedagóg je zárukou kvalitnej 

výchovy a vzdelania. 

Nemajme strach z Krista, nič nám nezoberie a dá nám všetko. S pokojom a úprimne 

hľadajme pravdu, konajme dobro a neustále sa modlime. Iba s Jeţišom máme perspektívu. 



 

Lepšie a viac milujme Pána. Trpme Boţou trpezlivosťou, lebo svet vykupuje ukriţovaný 

Kristus. Budujme svätosť, lebo my všetci sme spoločenstvom svätých. 

 

Medzi ďalšie pedagogické stratégie môţeme zaradiť stratégiu : Učiť sa, byť a uspieť a  

sedem priorít - účelov na učenie sa: 

(UNESCO 1993) 

 

1. Preţiť 

2. Plne rozvinúť svoje schopnosti 

3. Ţiť a pracovať v dôstojnosti 

4. Zúčastniť sa na rozvoji spoločnosti 

5. Zdokonaliť kvalitu svojho ţivota 

6. Robiť informované rozhodnutia 

7. Pokračovať v učení 

 

Najväčšou hodnotou, ktorú nám daroval Pán Boh je sloboda. Sloboda bez zodpovednosti  

neexistuje, preto budeme viesť ţiakov k zodpovednosti za svoje konanie vo vzťahu k iným 

ľuďom a budeme dôsledne vyţadovať zodpovednosť za konanie ţiakov. Vytvoríme 

prostredie spolupráce a kooperácie, prostredie , kde je úcta, vzájomný rešpekt, efektívna 

komunikácia. Ţiaci sú pre nás nielen objektom výchovy, ale aj dôleţitým partnerom 

v komunikácii, preto budeme vyuţívať pestré, moderné metódy a fromy výučby i mimo 

prostredia budovy školy – exkurzie, blokové vyučovanie,  kurzy a pod.  

 Dôleţité je nezabúdať na telesný rozvoj, preto ţiakom ponúkame v čase mimo 

vyučovania rôzne športové krúţky a aktivity podľa záujmu ţiakov. V rámci povinnej výučby 

škola poskytne moţnosť účasti na lyţiarskom kurze, plaveckom kurze a kurze na ochranu 

človeka, prírody a krajiny. 

 

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné 

a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú 

výučbu. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Vyuţívame IKT vo 

vyučovaní,  

zapojili sme sa do medzinárodného projektu Mládeţ v akcii. 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, 

aktivitu,  sebahodnotenie.  

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so 

slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

Externý špeciálny pedagóg a psychológ poskytne odbornú pomoc ţiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Ţiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem.   

Členovia zdravotníckeho a  prírodovedného krúţku sa kaţdoročne zapoja do rôznych 

súťaţí a projektov.  

 Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. 

I napriek tomu, ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu 

a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 

vyuţívaním voľného času i vlastným príkladom. 

Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia 

pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať 

ho do maximálnej moţnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich 

cieľavedomé zvládanie učiva.  



 

 Aké sú naše silné a slabé stránky, príleţitosti a ohrozenia? 

 

SWOT analýza 
 

Silné stránky :  

 A) Vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov – 

cieľavedomé ďalšie vzdelávanie podľa programu kontinuálneho vzdelávania CSŠ,  

 B) permanentná duchovná formácia všetkých zamestnancov školy,  

 C) dostatočný záujem o školu – v okrese Vranov nad Topľou z pôvodných         

troch typov osemročných gymnázií sme v súčasnosti zostali ako jediný,  

 D) nadpriemerné výsledky v celoštátnych testovaniach (PF EČMS, Komparo) 

 E) výborná vybavenosť IKT, wifi, 

 F) školské partnerstvá – účasť v programe Comenius v rokoch 2011 – 2012, 

 G) Kvalitný školský vzdelávací program pre kaţdú zloţku – MŠ, ZŠ, G. 

 

Slabé stránky : 

A) Po presťahovaní základnej školy do budovy gymnázia – priestorové problémy,  

B) obmedzené finančné prostriedky na zakúpenie nových učebných pomôcok, 

C) pasívny prístup niektorých ţiakov k štúdiu, 

D) neexistencia vlastnej školskej jedálne – zriadená len výdajňa stravy,  

E) potreba malej telocvične na kvalitný vzdelávací proces. 

 

Príležitosti 

A) Zlepšiť spoluprácu s Mestom Vranov nad Topľou pri získaní do prenájmu celej 

budovy na ulici Bernolákova 92 po presťahovaní CPPPaP do mestských 

priestorov, 

B) zvýšiť motiváciu učiteľov a ţiakov pre prácu a štúdium, 

C) osobnou angaţovanosťou všetkých pedagogických zamestnancov zlepšiť  

popularizáciu školy, 

D) účasť s projektom „Spolu pretvoríme našu školu na kvalitnú a modernú“ – výzva 

MŠMŠaV v rámci operačného programu Vzdelávanie, 

E) zapojenie do projektov Európskej únie – obnova, rekonštrukcia školských budov 

– materská škola, základná škola, gymnázium (projektová príprava), 

F) ţiadosť o riešenie havarijného stavu MŠMŠaV – budova gymnázia na Školskej 

650. 

 

Riziká 

A) Nepriaznivý demografický vývoj,  

B) nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj, 

C) negatívny vplyv médií na ţiakov a rodičov, 

D) problematická doprava do školy, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vymedzenie cieľov školy  

 Na základe štátneho vzdelávacieho programu, Swot analýzy a Koncepcie rozvoja 

katolíckeho školstva na území mesta Vranov nad Topľou sme sformulovali ciele školy, ktoré 

majú školu priblíţiť k jej vízii a poslaniu.  

 

Oblasť výchovy a vzdelávania  

 

I. Globálny cieľ 

 Dosiahnúť hlavný cieľ tak ako je formulovaný v štátnom vzdelávacom programe pre 

gymnázia – rozvinuté absolventové schopnosti, vedomosti a hodnotové postoje, aby 

absolvent bol pripravený pre pracovný a mimo pracovný ţivot spoločnosti a získal 

nevyhnutný vzdelanostný základ pre kontinuálne vzdelávanie (aj celoţivotné) a pre svoj 

osobný a sociálny rozvoj. 

 1. Strategický cieľ 

 Rozvinúť u absolventov kľúčové kompetencie učenia sa tak, aby si mohli vybrať 

optimálnu cestu k svojej študijnej a prfesijnej kariere podľa svojich schopností, potrieb 

a záujmov a získať dostatok príleţitosti a spôsobilosti pre samostatné a tvorivé 

uplatnenie na trhu práce. 

CIEĽ 1.1. Personálna oblasť – maximálne rozvinúť potenciál každého žiaka pre 

osobnostné zrenie a vytváranie svojskej nezávislej zodpovednej a tvorivej 

osobnosti. 

AKTIVITA 1.1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu , ktorý vytvorí 

podmienky pre maximálne rozvinutie moţností kaţdého ţiaka. 

        Z : RŠ 

 ŠkVP je otvorený, je moţné doplnenie po prerokovaní v pedagogickej rade 

kaţdoročne. 

AKTIVITA 1.1.2 Vypracovanie učebného plánu, učebných osnov, ktoré budú 

umoţňovať dosiahnutie tohto cieľa. 

        Z : RŠ, všetci ped.zam. 

AKTIVITA 1.1.3 Prerokovať horeuvedené materiály s pedagogickou radou, radou 

rodičov, radou školy a ţiackou radou. 

        Z : RŠ 

 AKTIVITA 1.1.4 Vyuţitie nových učebných postupov a stratégií, ktoré podporujú 

rozvinutie kritického, systémového a kreatívneho myslenia prostredníctvom 

inovatívnych organizačných foriem.  

        Z : RŠ, vedúci PK, všetci 

ped.zam. 

CIEĽ 1.2. Všeobecno vzdelávacia oblasť – rozvinúť široký kultúrny 

vzdelanovstný základ pre celoživotné vzdelávanie. 

AKTIVITA 1.2.1 Vytvorenie takého učebného plánu a učebných osnov, ktoré to 

umoţnia. 

        Z : RŠ, koordinátor, vedúci PK 



 

AKTIVITA 1.2.2 Vyučujúci jednotlivých predmetov zabezpečia, aby ţiaci získali 

dobrý vzťah v jednotlivých vzdelávacích oblastiach k predmetom, aby mali 

motiváciu a ochotu ďalej sa vzdelávať. 

        Z : všetci ped.zam. 

AKTIVITA 1.2.3 Naučiť ţiakov učiť sa – osvojiť si techniky efektívneho učenia sa.  

        Z : RŠ, VP, ped.zam. 

 

 CIEĽ 1.3 Sociálna oblasť –  rozvinúť u žiakov zmysel pre sociálnu 

spravodlivosť, upevniť u nich záujem o vlastenectvo a akceptovanie kultúrnych 

odlišností. 

AKTIVITA 1.3.1 Vo výchovnovzdelávacom procese pouţiť také učebné stratégie, 

ktoré umoţňujú rozvinúť zmysel pre prácu v skupine s dôrazom na vzájomnosť, 

vzájomnú starostlivosť a spravodlivosť.  

        Z : RŠ, ped.zam.  

AKTIVITA 1.3.2 Podpora ţiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodnených 

rodín. 

        Z : RŠ, ZRŠ, TU, VP 

AKTIVITA 1.3.3 V predmetoch slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboţenská 

výchova, umenie a kultúra, mediálna výchova, telesná výchova pouţívať záţitkovú 

metódu, ktorá upevní záujem ţiakov o uchovanie hrdosti, vlastenectva i akceptovanie 

kultúrnych odlišností. 

        Z : RŠ, ved.PK, ZRŠ 

 CIEĽ 1.4 Profesnoorientačná oblasť : rozvinúť schopnosti k cielenému 

a informovanému výberu ďalšieho profesionálneho smerovania. 

AKTIVITA 1.4.1 Informovať ţiakov o všetkých vysokých školách na území SR 

i v blízkom zahraničí, o podmienkach prijatia, umoţniť ţiakom návštevu vysokých 

škôl v Prešove a Košiciach.  

        Z : RŠ, ZRŠ, TU, VP 

AKTIVITA 1.4.2 Do učebných osnov jednotlivých predmetov zahrnúť informácie 

o profesiách, zahrnúť také metódy, ktoré uľahčia profesionálne smerovanie ţiakov – 

projektová metóda, exkurzia na VŠ, podnikateľných subjektov, vypracovanie 

seminárnych prác. 

        Z : RŠ, ZRŠ, TU, VP 

2 Strategický cieľ 

  Dosiahnúť naplnenie nášho zámeru „Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, 

všetko s Láskou“ aktívnym a pozitívnych prístupom k ţivotu a k preţívaniu svojho 

ţivota v súčasných podmienkach a pripraviť ţiakov pre reálny ţivot, aby si sami 

vedeli vybrať na základe pôsobenia pedagógov vysokú školu, ktorá bude pre nich 

najlepším moţným riešením ich ďalšieho vzdelávania a uplatnenia v praxi. 

  Permanentne vychovávať ţiaka – praktizujúceho kresťana zodpovedného, 

ktorý vie prijať za svoje rozhodnutia a konania zodpovednosť, ţiaka, ktorý pozná 

sám seba, svoje reálne schopnosti a ktorý dokáţe pracovať na prermanentnom 

rozvíjaní svojich kompetencií.  

 



 

CIEĽ 2.1. Zabezpečiť vo výchovnovzdelávacom procese využívanie takých 

učebných metód, ktoré nútia žiakov k samostatnosti a aktivite za použitia IKT. 

AKTIVITA 2.1.1 Vytvoriť materiálnotechnické zabezpečenie pre ţiakov školy 

i pedagogický zbor – vyuţívanie vyučovacej metódy e-learning. 

        Z : RŠ, ved. PK informatiky 

 

AKTIVITA 2.1.2 Sústavná metodická a odborná príprava učiteľov v ich 

aprobačných predmetoch, vypracovať plán ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov (plán kontinuálneho vzdelávania) s dôrazom na potrebu školy 

a záujmy rodičov a ţiakov.  

        Z : RŠ, ZRŠ, všetci ped.zam. 

 

CIEĽ 2.2. Budovanie vzťahu učiteľ – žiak. Získať žiaka pre aktívnu 

spoluprácu. AKTIVITA 2.2.1 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu, 

učebného plánu a učebných osnov v súlade s potrebami a záujmami ţiakov a ich 

rodičov. 

        Z : RŠ 

AKTIVITA 2.2.2 Aktivizovať činnosť ţiackej školskej rady.  

        Z : RŠ, koordinátor Mgr.P.Lojan 

3. Strategický cieľ  

  Rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov 

CIEĽ 3.1. Implementovať rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v rámci 

výchovnovzdelávacieho procesu školy. 

AKTIVITA 3.1.1 Vytvoriť školský vzdelávací program, ktorý umoţní maximálny 

rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach.  

        Z : RŠ, koordinátor ŠkVP, 

ped.zam. 

AKTIVITA 3.1.2 V učebných osnovách jednotlivých predmetov vyznačiť metódy , 

formy a prostriedky, ktoré pomáhajú rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov.  

        Z : všetci ped.zam. 

AKTIVITA 3.1.3  Kontrolovať rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov v rámci 

vnútroškolskej kontroly a pri koncoročných hodnoteniach.   

        Z : ZRŠ, ved.PK 

4. Strategický cieľ  

  Kvalitná škola – kvalitný manaţment. 

  Zabezpečiť kvalitu rozhodovania vo všetkých oblastiach na škole 

s prihliadnutím na názory učiteľov, ţiakov, rodičov a zriaďovateľa.  

CIEĽ 4.1. Do výchovnovzdelávacieho procesu implementovať systém 

manažerstva kvality.  

AKTIVITA 4.1.1 Prepojiť systém manaţerstva kvality so ŠkVP. 

        Z : RŠ, ZRŠ 



 

AKTIVITA 4.1.2 Zabezpečiť spätnú väzbu v procese zlepšovania zo strany ţiakov, 

rodičov, zamestnancov školy a zriaďovateľa. 

        Z : RŠ, ZRŠ 

5. Strategický cieľ 

  Zabezpečiť poskytnutie vysokej úrovne prípravy na štúdium na vysokých 

školách. 

 

CIEĽ 5.1. Dosiahnúť nadpriemernú úspešnosť prijatia žiakov na vysoké školy.   

AKTIVITA 5.1.1 Pri tvorbe učebného plánu školy postupovať tak, aby učebný plán 

bol flexibilný a poskytol efektívnu prípravu na maturitnú skúšku a prijímacie škúšky 

na VŠ. 

        Z : RŠ,  

AKTIVITA 5.1.2 Do učebných osnov zahrňať aj poţiadavky vysokých škôl.  

        Z : RŠ 

AKTIVITA 5.1.3 Systém vnútornej kontroly orientovať tak, aby bol pre pedagógov 

motivujúci. Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na osobné diferencované 

ohodnotenie zamestnancov podľa úrovne dosiahnutých výsledkov. 

        Z : RŠ, ek 

AKTIVITA 5.1.4 Vytvárať vhodné moderné materiálno technické zabezpečenie na 

vyučovanie všetkých predmetov.  

        Z : RŠ, ZRŠ, ek. 

6. Strategický cieľ 

  Zabezpečiť kvalitnú prípravu ţiakov v jednotlivých predmetoch.  

CIEĽ 6.1. Premyslenou stratégiou pri propagovaní nášho gymnázia získať 

kvalitných žiakov so základných škôl širokého okolia. 

AKTIVITA 6.1.1 Skvalitniť marketingovú aktivitu školy. 

        Z : RŠ, ZRŠ 

CIEĽ 6.2. Vytvárať pozitívnu klímu, ktorá motivuje učiteľov a žiakov 

i ostatných zamestnancov školy k podávaniu výborných výkonov. 

AKTIVITA 6.2.1 Vytvárať učebné plány, učebné osnovy, vyučovacie stratégie, ktoré 

aktivizujú ţiakov vo výchovnovzdelávacom procese. 

        Z : RŠ, ZRŠ, ved. PK 

AKTIVITA 6.2.2 Vytvoriť vlastné hodnotenie ţiakov a pedagogických 

zamestnancov s súlade s platnou školskou legislatívou. S klasifikačným a školským 

poriadkom oboznámiť ţiakov vţdy na začiatku školského roka.  

        Z : RŠ, ZRŠ 

 

AKTIVITA 6.2.3 Systému vnútornej kontroly venovať adekvátnu pozornosť tak, aby 

bol pruţný, motivujúci a dosiahnuteľný.   

        Z : RŠ 

 



 

AKTIVITA 6.2.4 Zabezpečiť nákup kníh, časopisov, moderných pomôcok, wifi 

a umoţniť učiteľom účasť na ďalšom vzdelávaní podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania. 

        Z : RŠ 

AKTIVITA 6.2.5 Motivovanie pedagógov k aktívnemu vzdelávaniu s vyuţitím IKT.    

        Z : RŠ 

CIEĽ 6.3. Vlastenecká výchova – pestovať vedomie národnej príslušnosti 

zvyšovaním jazykovej kultúry v oblasti materinského jazyka, písaného 

i hovoreného prejavu žiakov. 

AKTIVITA 6.3.1 Pravidelne zvyšovať kniţničný fond zakúpením nových kníh, aby 

bol prístup pre ţiakov i zamestnancov k umeleckej i odbornej neperiodickej 

literatúre. Nenásilnou cestou rozvíjať emocionálne cítenie ţiakov. 

        Z :  ZRŠ, ved. PK 

AKTIVITA 6.3.2 Vytvárať moţnosti materiálneho i odborného zabezpečenia 

vzdelávania v materinskom jazyku, rozšiťovať vedomosti a komunikačné zručnosti 

v materinskom jazyku s jasným smerovaním k jazykovej čitateľskej a komunikačnej 

kompetencii aj mimo počtu hodín stanovených v učebnom pláne.  

        Z :  RŠ, ZRŠ, ved. PK 

7. Strategický cieľ 

  Do školského vzdelávacieho programu implantovať poznatky europskej 

dimenzie.  

CIEĽ 7.1. Školský vzdelávací program – vytvárať v súlade s cieľmi, 

požiadavkami a odporúčaniami EÚ.  

AKTIVITA 7.1.1 Sústavné sledovanie legislatívy a dokumentov EÚ , ktoré sa 

zoberajú výchovou a vzdelávaním. 

        Z : RŠ 

AKTIVITA 7.1.2 Pomocou projektov EÚ pokúsiť sa o vytváranie partnerstiev so 

školami v rámci európskeho priestoru.  Skúsenosti takto získané prenášať do ţivota 

školy.  

        Z : RŠ, ZRŠ 

8. Strategický cieľ 

  Voľný čas. Umoţniť ţiakom kvalitné a plnohodnotné vyuţívanie voľného 

času cez šport, kultúru a prípravu na predmetové olympiády a súťaţe organizované 

MŠ SR . 

CIEĽ 8.1. Motivovať žiakov k aktívnemu využitiu voľného času cez vlastný 

záujem a aktivity .   

AKTIVITA 8.1.1 Ponúknuť ţiakom primerané mnoţstvo krúţkov a pokúsiť sa do 

budúcnosti zriadiť na škole školské stredisko záujmovej činnosti.  

        Z : RŠ, ZRŠ, všetci ped.zam. 

AKTIVITA 8.1.2 Kvalitné materiálnotechnické zabezpečenie podmienok pre 

činnosti záujmových krúţkov.   

        Z : RŠ, ZRŠ 

 



 

9. Strategický cieľ 

  Vyuţívať moderné IKT vo výchovnovzdelávacom procese, administratíve 

a ekonomickej oblasti.  

CIEĽ   9.1. Moderné IKT podporujú výchovnovzdelávací proces.   

AKTIVITA 9.1.1 Umoţniť pedagógom kvalitnú prípravu na vyuţívanie moderných 

IKT.  

        Z : RŠ, ZRŠ 

AKTIVITA 9.1.2 Vo výchovnovzdelávacom procese zvýšiť vyuţívanie prostriedkov 

IKT –     e-learning, projektová metóda. 

        Z : RŠ, ZRŠ 

AKTIVITA 9.1.3 Zabezpečovanie vybavenie pre IKT v perspektíve troch rokov cez 

wifi, moţnosť pripojenia k internetu v priestoroch celého gymnázia.   

        Z : RŠ, ZRŠ 

AKTIVITA 9.1.4 Zamestnancom školy na ekonomickom úseku zabezpečiť 

najmodernejšie IKT v oblasti administratívy a ekonomických činností. 

        Z : RŠ, ek.  

CIEĽ   9.2. IKT – prezentácia a zabezpečenie aktuálnych informácií o škole. 

AKTIVITA 9.2.1 Vyuţívanie web stránok na vnútornú informovanosť ţiakov 

a zamestnancov školy.  

        Z : RŠ, koordinátor ŠkVP 

AKTIVITA 9.2.2 Vyuţívanie elektronickej ţiackej kniţky na informovanie 

zákonných zástupcov ţiakov o prospechu, dochádzke a správaní ich detí – ţiakov 

našej školy. 

        Z : ZRŠ 

 

Koncepčný plán  
  

I. Hlavným koncepčným cieľom na obdobie rokov 2011-2016 je rozvoj a budovanie 

kvality všetkých organizačných zloţiek Cirkevnej spojenej školy v duchovnej a edukačnej 

oblasti. S Boţou pomocou chceme vybudovať vyspelú, modernú prosperujúcu školu, 

s cieľom učiť ţiakov námahe, etike, sociálnemu rozmeru. Našim cieľom je, aby sa deti stali 

šíriteľmi epidémie lásky a dobra. Chceme , aby z nich vyrástli všestranne vzdelané 

osobnosti, ktoré vedia správne premýšľať  a rozmýšľať v súvislostiach, rozvíjať ich 

kreativitu. Chceme budovať radostnú školu. Radosť vychádza z nádeje. Nádej nás lieči zo 

strachu, vracia nám hrdosť a odvahu. Chceme ich učiť ţivú silu dobra. Ţivot, to je 

dobrodruţstvo s Bohom a ľuďmi vo svetle svetla a tieňov. Chceme ich učiť pokoju, aby sa 

radovali ako deti a učili sa postupne ţiť, tak ako jediný Učiteľ a Majster Jeţiš Kristus. 

Chceme ich učiť k zmiereniu, k zbliţovaniu medzi bratmi a sestrami, aby boli šíriteľmi 

pokoja a aby ţili svoj ţivot s radosťou.  

 

 II. Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu Evanjelia.   

 

 III. Naďalej usilovne rokovať s kompetentnými orgánmi , obecnej samosprávy 

(Mesto Vranov nad Topľou) a regionálnej samosprávy (VÚC Prešov) a štátnej správy ( 

Krajský školskú úrad Prešov) a získať  prenájom budov pre katolíckej školstvo v našom 

meste, tak ako hovorí zákon o správe majetku štátu.  

 



 

 IV. Získať finančné prostriedky pre kúpu pozemku a budovy Bernolákova 92 

Vranov nad Topľou pre potreby katolíckeho školstva na území nášho mesta. 

 

 

 VI. Aktívna spolupráca s rodičmi – výlučným právom a povinnosťou rodičov, 

podľa Zákona o rodine čl. 14 a Dohovoru o právach dieťaťa čl. 18, Medzinárodného paktu 

o občianskych a politických právach  je starostlivosť o všestranný vývoj svojho dieťaťa, 

slobodné rozhodnutie zabezpečiť náboţenskú a morálnu výchovu svojich detí podľa 

vlastného presvedčenia.  

 

 VII. Väčšiu pozornosť venovať mimoškolským aktivitám ţiakov , zriadiť v tomto 

období Centrum voľného času – školské zariadenie, ktoré bude súčasťou Cirkevnej 

spojenej školy. 

 

 VIII. Aktívna spolupráca s farnosťami :  

Farnosť  sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou – Juh,  

Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou  - Sever, 

Farnosť sv.Joachyma a Anny Vranov nad Topľou – Čemerné a ostatnými farnosťami 

v Topľansko-ondavskom dekanáte. 

 

Personálne a finančné zabezpečenie 

 

Učitelia katolíckej školy svojim konaním a svedectvom ţivota prispievajú azda najviac 

k osobitnému charakteru katolíckej školy. Učiteľ na katolíckej škole musí mať okrem 

podmienok poţadovanými štátnymi zákonmi pre výkon úlohy pedagóga a potrebnej 

kvalifikácie v odbore aj kánonický súhlas diecézneho biskupa, alebo ním splnomocneného 

zástupcu, či delegáta.   

 

Učiteľ katolíckej školy má spĺňať tieto kritéria : 

 

a) vyniká pravou náukou, svedectvom kresťanského ţivota a pedagogickým umením  

b) vedie usporiadaný osobný a rodinný ţivot 

c) má potrebnú odbornú kvalifikáciu 

d) je zrelý ľudsky, psychicky a kresťansky 

e) usiluje sa o sviatostný ţivot 

f) má korektný vzťah k deťom 

g) nebol trestaný za trestné činy 

h) je povinný dbať o svoj permanentný pedagogický a odborný rast 

i) zdokonaľovanie duchovného ţivota 

j) svedomito plniť svoje povinnosti 

k) usilovať sa o dobrý prístup a príklad kresťanského ţivota ku kolegom i ţiakom  

l) v edukačnom procese na prvom mieste hľadať hodnoty, ktoré privádzajú ţiaka 

k pohľadu viery a sú prínosom pre rozvoj jeho kresťanskej osobnosti 

m)  učitelia zodpovedajú za formovanie kresťanského svetonázoru ţiaka, zásady 

Evanjelia sú pre nich pravidlami výchovy, vnútornou motiváciou a konečným 

cieľom 

Všetky typy škôl po stránke personálnej sú zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi. 

Vzniknuté problémy najmä odchody na materskú dovolenku, ukončenia pracovného 

pomeru z dôvodu odchodu do zahraničia budem riešiť operatívne, tak aby bolo 

zachované pravidlo odbornosti a kvalifikovanosti. V prílohe podávam súčasný stav 

personálneho obsadenia škôl.  

 

 



 

 Finančné zabezpečenie školy 

 

Financovanie sa uskutočňuje na základne zákona č.597/2003 o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zo dňa 31.12.2003 a na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa škola hospodári s prideleným rozpočtom na jeden rok v zmysle 

platnej legislatívy.  

 Z pridelenými finančnými prostriedkami, ako štatutárny orgán školy budem nakladať 

efektívne a maximálne hospodárne, tak aby bol zabezpečený rozvoj škôl a školských 

zariadení v rokoch 2011-2016. 

 

5. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

 
Formy organizácie výchovy a vzdelávania v rámci ISCED 2A a ISCED 3A na našej škole: 

 

1. Triedy zriaďujeme s maximálnym počtom pre osemročné štúdium 30 ţiakov, pre 

štvorročné štúdium 30 ţiakov. 

2. V priebehu štúdia škola umoţňuje: 

a) prerušenie štúdia, 

b) zmenu študijného odboru, 

c) prestup na inú školu, 

d) preradenie do základnej školy, 

e) opakovanie ročníka, 

f) postup do vyššieho ročníka, 

g) zanechanie štúdia, 

h) štúdium podľa individuálneho plánu, 

i) štúdium na obdobnej školy v zahraničí. 

3. Riaditeľ školy môţe povoliť ţiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade absolvovať 

časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môţe povoliť aj 

opakovane, ale vţdy po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloţí ţiakovi 

povinnosť vykonať skúšky najviac z troch predmetov, pričom skúška zo slovenského 

jazyka je povinná. 

4. Vyučovacia hodina  trvá 45 minút, ale škola si môţe zaviesť iné organizačné formy 

vyučovania, napríklad blokové vyučovanie. 

5. Školský rok trvá minimálne 33 týţdňov, na tento počet týţdňov je plánovaná výučba. 

6. Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 

 

6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je ţiak :  

a) so zdravotným znevýhodnením 

b) so sociálne znevýhodneného prostredia 

c) s nadaním 

 

Na našej škole máme v tomto roku dvoch ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

potrebami – zdravotné znevýhodnenie. Zo sociálne znevýhodneného prostredia máme 14 

ţiakov. Ostatných povaţujeme za ţiakov s nadaním. 

 Pre ţiakov so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami vypracuje triedny 

učiteľ  

individuálny výchovnovzdelávací program, ako otvorený dokument, ktorý sa môţe 

v priebehu školského roda doplňať a upravovať podľa potreby ţiaka.  

 U ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa budeme orientovať na 

spoluprácu s rodičmi, individuálny prístup a spoluprácu s externým psychológom. Triedny 



 

učiteľ vypracuje individuálný výchovnovzdelávací program. Všetky špecifické úpravy 

musia zodpovedať potrebám takéhoto ţiaka.  

 Ţiaci s nadaním budú optimálne rozvíjaní pedagógmi za aktívnej pomoci Centra 

pedagogickej a psychologickej poradne v Prešove. Aktívne zapojíme ţiakov do 

predmetových olympiád a súťaţí, pod odborným vedením skúsených pedagógov. Zapojíme 

ich do národných i medzinárodných projektov. 

 

7. Začlenenie prierezových tém  

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez 

vzdelávacie oblasti.  Tvoria integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a 

vhodných vyučovacích predmetov. Sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu 

a uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Nevyhnutnou podmienkou 

účinnosti a neformálnej realizácie témy je pouţívanie aktivizujúcich, interaktívnych 

učebných metód. 

Mediálna výchova má umoţniť ţiakom, aby si osvojili rôzne stratégie kompetentného 

zaobchádzanias médiami a vedeli médiá selektívne vyuţívať. Začlením ju do učebných 

osnov predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyk, etická výchova, biológia 

a informatika. 

 

Osobnostý a sociálny rozvoj rozvíja u ţiakov sebarefelciu, schopnosti rešpektovať 

práva iných, ale uplatňovať aj svoje vlastné práva a pestrovať kvalitné medziľudské vzťahy. 

Začleníme ho do učebných osnov predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, 

geografia, etická výchova a biológia. 

 

Multikulturálna výchova umoţňuje ţiakom spoznávať sovju kultúru aj iné kultúry 

a tradície, rozvíja u ţiakov schopnosť rešpektovať a toelrovať ich rozmanitosť. Začleníme ju 

do učebných osnov predmetov dejepis, geografia, sloevneký jazyk a literatúra, cudzie jazyky 

a etická výchova. 

 

Environmentálna výchova prispeje k schopnosti ţiaka hodnotiť vzťahy medzi 

človekonom a jeho ţivotným prostredím a posilní jeho pocit zodpovednosti v prístupe 

k ochrane ţivotného prostredia a k zdravému štýlu ţivota. Začleníme ju do učebných osnov 

predmetov dejepis, geografia, slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, biológia, chémia, 

fyzika a etická výchova. 

 

Ochrana života a zdravia má pripraviť ţiaka na ţivot v prostredí, v ktorom sa 

nachádza, prostredníctvom poznávania tohto prostredia a na zvládanie mimoriadnych 

situácií spôsobených rôznymi nepredvídateľnými skutočnosťami. Začleníme ju do učebných 

osnov predmetov geografia, biológia, chémia, fyzika, dejepis a hlavne telesná výchova. 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti rozvinie schopnosti ţiakov pracovať 

s informáciami, argumentovať, pracovať v skupine a prezentovať sa s vyuţitím 

informačných a komunikačných technológií. Zaradíme ju do všetkých predmetov.  

 

Úlohou dopravnej výchovy na našej škole je postupne pripraviť deti na samostatný 

pohyb v cestnej premávke- ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli 

aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa 

uskutočňuje v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku v centre mesta i v priestoroch 

okolia školy. 

 



 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s 

prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá 

ţivým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. 

Cieľom  prierezovej témy  je vytvárať u ţiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie 

kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 Edukačná činnosť je zameraná na to aby ţiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 

históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné vyuţívanie historických regionálnych 

ukáţok: môj rodný kraj – kraj, kde ţijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej 

ţijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, 

pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, 

ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany 

prírody, lesa, vody, ţivočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie 

prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po 

Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a 

starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším 

obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – 

RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi. Vedieť sa orientovať 

v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska. 

 

 

8. Vyhodnotenie úspešnosti prijatia žiakov zried VIII.AO a IV.AG v šk.r 

2010/2011 na vysoké školy  
 

Vypracoval:  PaedDr. Róbert Majzlík (výchovný poradca) 

Dátum: 23.9.2011 

Umiestnenie študentov triedy IV.AG (2010/2011) na VŠ v šk. roku 2011/2012 

Por. č. Meno žiaka Vysoká škola Fakulta Študijný odbor 

1 Demetrová Adriana Prešovská univerzita v 

Prešove 

Pedagogická 

fakulta 

predškolská a 

elementárna 

pedagogika 

2 Demetrová 

Dominika 

UPJŠ Košice Lekárska fakulta všeobecné lekárstvo 

3 Digoň Ľuboš KU Ruţomberok Učiteľstvo  Filozofia - 

Informatika 

4 Fabianová 

Michaela 

UPJŠ Košice Právnická fakulta právo 

5 Gašparová Mária Prešovská univerzita v 

Prešove 

Pedagogická 

fakulta 

pedagogika 

psychosociálne 

narušených 

6 Jakubo Matúš Prešovská univerzita v 

Prešove 

Fakulta 

manaţmentu 

 

7 Jonek Patrik UPJŠ Košice Lekárska fakulta všeobecné lekárstvo 

8 Kalman Pavol Vysoká škola 

Bezpečnostného 

manaţérstva Košice 

 Riadene 

bezpečnostných 

systémov 

9 Lipkošová Mária Katolícka univerzita RK Pedagogická učiteľstvo 



 

fakulta predmetov Mat-Geo 

10 Lisá Lívia neprijatá   

11 Maximovičová Eva Katolícka univerzita RK Pedagogická 

fakulta 

učiteľstvo 

predmetov Bio-Geo 

12 Michalčinová 

Veronika 

UPJŠ Košice Filozofická fakulta učiteľstvo SJL -

Filozofia 

13 Mitaľová Petra Prešovská univerzita v 

Prešove 

Fakulta 

manaţmentu 

 

14 Náboţná Veronika Dubnický technologický 

inštitút, Stropkov 

  

15 Nadzam Stanislav Technická univ. Košice informatika  

16 Palenčík Milan KU Ruţomberok Učiteľstvo  Dej-Geg 

17 Valčová Michaela Trenčianska univerzita 

A. Dubčeka 

 politológia 

18 Zajac Ondrej Technická Univerzita v 

Košiciach 

Fakulta umení architektúra 

 

Umiestnenie študentov triedy VIII.AO (2010/2011) na VŠ v šk. roku 2011/2012 

 

Por. č. Meno žiaka Vysoká škola Študijný odbor  

1 Babinský Jakub neprijatý   

2 Babinský 

Samuel 

neprijatý – práca v 

Anglicku 

  

3 Bačovčinová 

Marianna 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Fakulta humanitných a 

prírodných vied 

geografia v 

regionálnom 

rozvoji 

4 Balog Dominik Katolícka univerzita RK Teologická fakulta 

Košice 

Náboţenstvo - 

učiteľstvo 

5 Baran Igor Technická univerzita 

Košice 

Fakulta elektrotechniky 

a informatiky 

informatika 

6 Belej Matúš neprijatý   

7 Čišovská Júlia Katolícka univerzita RK, Pedagogická fakulta Biológia -chémia 

8 Dubasová 

Juliana 

Ekonomická univerzita v 

BA 

Podnikovo 

hospodárska fakulta so 

sídlom v KE 

ekonomika a 

manaţment 

podniku 

9 Ďurková Eva Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva 

Psychológia 

10 Eštok Dušan neprijatý   

11 Fabián Lukáš Prešovská univerzita v 

Prešove 

Fakulta manaţmentu odbor marketing 

12 Harčárová Anna neprijatá   

13 Hoľko Miroslav Technická univerzita vo 

Zvolene 

Drevárska fakulta ochrana osôb a 

majetku pred 

poţiarom 

14 Chytra Peter Prijatý na viacero, ale 

nevie, kde nastúpi. 

  

15 Jenčo Daniel neprijatý   

16 Kašubiak Dávid neprijatý   



 

17 Klimčo Peter Akadémia policajného 

zboru v BA 

Fakulta policajného 

zboru APZ 

bezpečnostno - 

právne sluţby vo 

verejnej správe 

18 Kmecová 

Martina 

neprijatá   

19 Kopko Ondrej Technická univerzita 

Košice  

Fakulta elektrotechniky 

a informatiky 

Automobilová 

elektronika 

20 Kotuľák Ján Technická univerzita 

Košice  

Fakulta elektrotechniky 

a informatiky 

Automobilová 

elektronika 

21 Med Filip Ekonomická univerzita BA Podnikovo 

hospodárska fakulta 

Košice 

ekonomika a 

manaţment 

podniku 

22 Mudrák Pavol Technická univerzita 

Košice 

Fakulta elektrotechniky 

a informatiky 

hospodárska 

informatika 

23 Staško Ján Slovenská technická 

univerzita v BA 

Stavebná fakulta vodné stavby a 

vodné 

hospodárstvo 

24 Šamo Jakub Univerzita Mateja Bella 

Banská Bystrica 

Učiteľstvo  TEV a Etika 

25 Ščerba Ján Technická univerzita v 

Košiciach 

Stavebná fakulta pozemné stavby - 

budovy a 

prostredie 

26 Širotníková 

Martina 

Katolícka univerzita RK, Pedagogická fakulta Bio-Che 

27 Veliká Andrea Ekonomická univerzita v 

BA 

Podnikovo 

hospodárska fakulta so 

sídlom v KE 

ekonomika a 

manaţment 

podniku 

28 Venceľ Matej neprijatý   

 

 

 Na základe prieskumu uskutočneného v končiacich triedach VIII.AO a IV.AG šk. 

roka 2010/2011 osemročnej a štvorročnej formy štúdia Cirkevného gymnázia sv. Františka 

z Assisi vo Vranove nad Topľou, vyplýva, ţe z celkového počtu končiacich študentov 46, na 

vysokoškolské štúdium nebolo prijatých 10 študentov čo predstavuje 78,26 %-nú úspešnosť. 

 V triede VIII.AO nebolo celkom prijatých  9 ţiakov (32,14%); v triede IV.AG 1 ţiak 

(5,55%). 

V obidvoch triedach sa vyskytol prípad jedného študenta, ktorý bol prijatý na VŠ, ale nie je 

si istý či na dané štúdium nastúpi. 

 Z uvedených údajov vyplýva, ţe medzi spomínanými absolventmi prevláda 

zameranie na štúdium prírodných vied, s dôrazom na pedagogické povolanie. 

 Aj napriek tomu, ţe niektorí študenti si podávali prihlášky na VŠ aj na školy 

v zahraničí, všetkých 35 študentov sa rozhodlo študovať na území SR. 

 V závere je potrebné zdôrazniť skutočnosť, ţe v budúcnosti sa predpokladá pohyb 

študentov v rámci jednotlivých typov študijných odborov resp. samotných vysokých škôl. 

Súvisí to s tým, ţe niektorí študenti neboli prijatí na školu, ktorú si vybrali, ale na školu, 

ktorú mali ako „poistku“, a preto uvaţujú o prestupe po 1. ročníku. 
 

 

 

 

 



 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 

 

 

 Hodnotením zisťujeme ako postupujeme pri dosahovaní stanovených cieľov. 

Hodnotenie má byť nepretrţité a je náročné na čas. Systém hodnotenia obsahuje nielen 

hodnotenie učiteľom, ale aj hodnotenie ţiackym kolektívom a sebahodnotenie. Pri hodnotení 

budeme rešpektovať tieto pedagogické zásady :  

a) zásadu pozitívnosti 

b) zásadu transparentnosti 

c) zásadu individuálneho prístupu 

d) zásadu novosti 

 

Formy hodnotenia :  

a) slovné 

b) znakové 

c) bodové 

 

Motivácia je vzbudenie, udrţanie a usmernenie ľudskej aktivity. Motiváciu 

rozdeľujeme na :  

a) vnútrornú 

b) vonkajšiu 

 

Vnútorná motivácia ovplyvňuje primárnu – vychádza z osobnosti učiaceho sa 

a sekundárnu  

- motívy, ktoré sú súčasťou učebnej látky, obsahu a prezentácie.  

Vonkajšiu motiváciu môţeme ovplyvniť externým hodnotením a očakávaním sociálneho 

okolia,  

predovšetkým rodičov.  

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie ţiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

1. Hodnotenie  žiakov 
 

Hodnotenie ţiakov vychádza z vnútorného poriadku a kritérií, ktoré schvaľuje riaditeľ 

školy po prerokovaní v Pedagogickej rade školy.  

 Systém hodnotenia a klasifikácie ţiakov je rozpracovaný v Klasifikačnom poriadku 

a školskom poriadku na príslušný školský rok.  Tento systém hodnotenia a klasifikácie 

vychádza z Metodického pokynu 8/2009-R zo 14.5.2009 – Hodnotenie a klasifikácia ţiakov 

strednej školy.  

V klasifikačnom poriadku sú vyčlenené aj motivačné prvky pre ţiakov. Klasifikačný 

a školský poriadok je pravidelne prerokovávaný v Pedagogickej rade školy a k začiatku 

kaţdého nového školského roka, ak je to potrebné je inovovaný.  

Kaţdá predmetová komisia má pri učebných osnovách a tématickovýchovných plánoch 

systém hodnotenia a klasifikácie rozpracovaný pre jednotlivý predmet.  

 

 

 



 

 

2. Hodnotenie  pedagogických zamestnancov 

 
Raz ročne, na konci školského roka, riaditeľ školy hodnotí prácu všetkých 

pedagogických zamestnancov počas uplynulého školského roka. Na základe týchto foriem 

vnútorného systému kontroly : 

- hospitačná činnosť 

- výsledky ţiakov v predmetových olympiádach a súťaţiach a ich úspešnosť 

- úspešnosť prijatia ţiakov na vysoké školy 

- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

- dôsledné plnenie zverených úloh 

 

3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  
 

„Ľudia sú náš najväčší kapitál“.  

Hlavným cieľom hodnotenia zamestnancov (personálny manaţment školy) je 

dosiahnúť súlad medzi profesionálnym snaţením zamestnacov školy a jej strategickými 

cieľmi.  

Našim cieľom je v personálnej oblasti, aby boli všetci zamestnanci spokojní, aby boli 

spokojní ţiaci a ich rodičia. 

Celkové hodnotenie pedagogických zamestnancov sa skladná z komplexu viacerých  

hodnotení. Ide o :  

 spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca ţiakmi 

(študentmi), 

 spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca komunitou             

( rodičmi, spolupracovníkmi, odborníkmi a spolupracovníkmi z iných 

organizácií...) 

 sebahodnotenie a sebarefleciu pedagogického  zamestnanca 

 spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca vedením 

školy, prípadne štátnou školskou inšpekciou. 

 

Kritéria hodnotenia učiteľa ako jedna zo súčastí personálnej práce vedenia školy : 

 

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom :  

a) vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky ţiakov, 

b) vie motivovať ţiakov k učeniu, 

c) rozvíja vyššie úrovne poznávania ţiakov, logické myslenie, kritické myslenie, 

analýzu, tvorivosť, 

d) rozvíja personálne zručnosti ţiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, 

sebahodnotenie, sebaúctu, sebamotiváciu...) 

e) rozvíja sociálne zručnosti ţiakov ( spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú 

pomoc, komunikáciu...), 

f) pristupuje k ţiakom individuálne, pomáha ţiakom so špeciálnymi potrebami, 

g) rešpektuje názory ţiakov, podporuje ich vyjadrovanie. 

 

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu : 

a) vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy, 

b) vie určiť učebné ciele orientované na ţiaka, 

c) vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie 

v náväznosti na zvolené ciele, 

d) vyuţíva záţitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia, 



 

e) dodrţiava pravidlá hodnotenia ţiakov, priebeţne hodnotí snahu, výkon a pokrok 

ţiaka, 

f) vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť ţiaka, 

g) vytvára dobrú klímu v triede, 

h) vie riešiť konflikty v triede, 

i) je ţiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu. 

 

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju :  

a) dokáţe hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, 

pozná svoje silné a slabé stránky, 

b) darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi ţiakov, 

c) vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy, 

d) dokáţe plánovať svoj profesijný rast, 

e) absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať 

edukáciu, 

f) dokáţe nové vedomosti a zručnosti v škole im plementovať prostredníctvom 

metodického zdruţenia alebo predmetovej komisie, 

g) vyuţíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii, 

h) vie pracovať v tíme 

i) podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škoe, 

j) podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov. 

 

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu 

 

a) vedie správne pedagogickú dokumentáciu 

b) dodrţiava zákonník práce, vnútorný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci, pracovný čas..., 

c) zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád, 

d) podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní ( krúţky, akadémie, 

vystúpeina, verejnoprosšné činnosti...), 

e) dosahuje dobré výsledky so ţiakmi v súťaţiach a olympiádach. 

 

 

4. Hodnotenie školy  
 

Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie 

o tom, ako zvládajú poţiadavky na nich kladené. A jednak aj preto, aby aj verejnosť vedela, 

ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v ŠVP.  

 

 Súčasťou vlastného hodnotenia školy je :  

a) vlastné hodnotenie učiteľov, ţiakov a manaţmentu školy 

b) hodnotenie učiteľov ţiakmi, rodičmi a vedúcimi 

pedagogickými zamestnancami 

c) hodnotenie školy učiteľmi, ostatnými zamestnancami, ţiakmi, 

rodičmi, zriaďovateľom 

d) hodnotenie manaţmentu školy učiteľmi, odborními 

z vonkajšieho prostredia, zriaďovateľom. 

 

Na vykonanie hodnotenia školy vyuţijeme otvorené hodnotenie, aby sme zmapovali  

existujúci stav na škole. Najčastejšie pouţívanými metódami budú rozhovor, pozorovanie, 

dotazník, brainstorming, benchmarking, SWOT analýza. 



 

 Za dôleţité a objektívne nástroje hodnotenia povaţujeme analýzu výsledku 

prijímacích skúšok na vysoké školy. Naša škola vykazuje veľmi dobré výsledky v prijímaní 

na vysoké školy.  

V samostatnej prílohe prinášame Analýzu prijatia ţiakov gymnázia na vysoké školy.  

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy 

a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôleţitosti 

 Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  

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

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení 

 

 

5.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 
 

I. Legislatívne východiská 

 

 

1. Kontinuálne vzdelávanie vymedzuje Zákon NR SR č. 317/2009 o  

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení Zákona NR SR. č.  390/2011 Z.z., ktorý ho upravil a doplnil.  

2. V zmysle §-u 35 citovaného zákona je kontinuálne vzdelávanie, ako  

súčasť celoţivotného vzdelávania, sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a 

spôsobilostí s cieľom udrţiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania 

profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca       a odborného zamestnanca 

potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.  

 

  3. Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec       a 

odborný zamestnanec  

a) splní poţiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej 

pozície,  

b) aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.  

 

(4) Druhy kontinuálneho vzdelávania sú:  

a) adaptačné vzdelávanie,  

b) aktualizačné vzdelávanie,  

c) inovačné vzdelávanie,  

d) špecializačné vzdelávanie,  

e) funkčné vzdelávanie,  

 

Ďalšími dôleţitými zákonmi pre kontinuálne vzdelávanie sú zákony             č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákon č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní    ( školský zákon). 

 

 

II. Hlavný cieľ kontinuálneho vzdelávania 

 

Zabezpečiť u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces  

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti, udrţiavať, obnovovať, zdokonaľovať 

a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na 

premenu tradičnej školy na modernú školu tretieho tisícročia, rozvíjať schopnosť učiteľov, 

inovovať obsah a metódy výučby, udrţiavať kvalitné výstupy výchovnovzdelávacieho 

procesu, promptne reagovať na potreby trhu práce.  



 

 

III. Čiastkové ciele 

 

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania :  

 

1. Adaptačné vzdelávanie  
 

Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca     a 

začínajúceho odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na 

výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného 

zamestnanca, ktoré nemoţno získať absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho 

programu v poţadovanom študijnom odbore poskytujúcom poţadovaný stupeň vzdelania. 

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vypracovaného vzdelávacieho 

programu adaptačného vzdelávania v Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou.  

Ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec 

neukončí adaptačné vzdelávanie úspešne v lehote podľa § 28 ods. 2, škola s ním skončí 

pracovný pomer v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 317/2009 a Zákonníka práce.   

Adaptačné vzdelávanie sa poskytuje bezplatne.  

Za tento typ sa kredity nepriznávajú ani neuznávajú.  

 

2. Špecializačné vzdelávanie 

 

Cieľom špecializačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných 

činností.  

 

Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je :  

a) triedny učiteľ 

b) výchovný poradca 

c) uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

d) vedúci predmetovej komisie  

e) vedúci MZ a PK 

f) koordinátor informatizácie 

g) poradca pre vzdelávanie prostredníctvom IKT 

h) učiteľ – zdravotník 

 

 

3. Funkčné vzdelávanie 

 

Cieľom funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností.  

 

 

Vedúcim pedagogickým zamestnancom je :  

a) riaditeľ školy 

b) zástupca riaditeľa školy 

c) vedúci vychovávateľ 

d) pedagogický radca 

 

4. Aktualizačné vzdelávanie 

 

Cieľom aktualizačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca je udrţanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon 



 

pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti, na výkon riadiacich 

činností vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, alebo 

príprava na vykonanie atestácie podľa § 50 zákona NR SR 317/2009 v znení zmien 

a doplnkov.   

 

 

5. Inovačné vzdelávanie 

Cieľom inovačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

je zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej 

činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti.  

Inovačné vzdelávanie na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na 

výkon riadiacich činností je funkčným inovačným vzdelávaním.  

 

 

IV. Postup pri zaraďovaní zamestnancov do Plánu kontinuálneho vzdelávania 

 

Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou umoţňuje všetkým zamestnancom 

školy profesijný rozvoj. Podmienkou je splnenie kritérií stanovených zákonom 317/2009 

v znení zmien a doplnkov.  

Zároveň určuje nasledujúci postup pre kontinuálne vzdelávanie :  

a) Zamestnanec spravidla začiatkom školského roka, kedy sú zverejnené plány 

vzdelávania jednotlivých vzdelávacích inštitúcií, písomne poţiada riaditeľa 

školy o zaradenie do Plánu kontinuálneho vzdelávania a umoţnenie 

absolvovania jednotlivých typov vzdelávania. 

b) Zamestnanec písomne predloţí riaditeľovi školy Prihlášku na vybraný typ 

kontinuálneho vzdelávania s  presným názvom kontinuálneho vzdelávania 

(platné prihlášky určujú akreditovaní poskytovatelia kontinuálneho 

vzdelávania). 

c) Vybraný typ a názov kontinuálneho vzdelávania musí byť akreditovaný 

a v súlade so zákonom 317/2009 Z.z. 

d) Vybrané kontinuálne vzdelávanie musí byť v súlade s aprobáciou 

zamestnanca (ukončenie aprobačného predmetu štátnou skúškou) a zároveň 

vyučovaným predmetom na škole . 

e) Formálnu stránku prihlášky skontroluje ekonóm školy, tak aby všetky údaje 

boli správne a pravdivé, v prípade potreby vyzve zamestnanca, aby si údaje 

opravil a doplnil. 

f) Po kontrole formálnej stránky prihlášky na kontinuálne vzdelávanie a po 

prerokovaní vo Vedení školy, rozhodne riaditeľ školy (spravidla do 10. 

pracovných dní) o zaradení /nezaradení prihlášky do Plánu kontinuálneho 

vzdelávania a prihlášku podpíše/nepodpíše. 

g) Riaditeľ školy  po schválení/neschválení prihlášky na kontinuálne vzdelávanie 

odôvodni svoje rozhodnutie na osobnom pohovore s príslušným 

zamestnancom. 

h) Na základe schválenej prihlášky a zaradení do Plánu kontinuálneho 

vzdelávania môţe zamestnanec absolvovať príslušné vzdelávanie 

i) V prípade kontinuálneho vzdelávanie, za ktoré sa priznávajú alebo uznávajú 

kredity a za atestačné vzdelávanie si zamestnanec hradí všetky náklady sám 

a absolvuje ich počas dovolenky, alebo náhradného voľna za nadčasové 

hodiny (počet nadčasov = počet hodín v daný deň, ktoré zamestnanec 

neodučil z dôvodu vzdelávania). 

j) Po skončení kontinuálneho vzdelávania je zamestnanec povinný do troch 

pracovných dní od vydania Osvedčenia predloţiť riaditeľovi školy originál 



 

osvedčenia a jednu kópiu. Po overení kópie riaditeľom školy bude originál 

osvedčenia vrátený zamestnancovi.  

k) V prípade, ţe zamestnanec bude mať dostatočný počet kreditov za 

vzdelávanie, na uznanie či priznanie kreditového príplatku, postupuje podľa 

Kritérií na priznanie/uznanie kreditov v Cirkevnej spojenej škole vo Vranove 

nad Topľou. 

 

V. Situačná analýza kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov   

          v Cirkevnej spojenej škole 

 

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky                 č. CD-

2006-18302/42366-1:09 o zaradení Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom – Rímskokatolícka cirkev, 

Arcibiskupstvo Košice Hlavná 28, 041 83 Košice -  ZRIAĎOVACIA LISTINA  Prot.č.: S-

243/2007 pre nový subjekt :  

 

Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou s účinnosťou od l. marca 

2007,  IČO : 17151627. 

 

Súčasťou tohto subjektu sa podľa zriaďovacej listiny stali tieto organizačné zloţky:  

a) Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi  

Školská 650  

093 02 Vranov nad Topľou  

b) Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia  

Bernolákova 92 

093 01 Vranov nad Topľou  

c) Školský klub detí pri CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia 

Bernolákova 92 

093 01 Vranov nad Topľou  

 

 Do 31.12.2012 sa v rámci kontinuálneho vzdelávania v Cirkevnej spojenej škole 

vzdelávalo resp. pokračuje vo vzdelávaní celkom spolu 57 pedagogických zamestnancov.  

Absolvovali, resp. ešte absolvujú adaptačné, aktualizačné, inovačné, funkčné 

inovačné , priebeţné, atestačné a špecializačné vzdelávanie. 

 K 1.1.2012 vykonalo prvú atestáciu 17 pedagogických zamestnancov, druhú 

atestáciu 5 pedagogických zamestnancov.  

Kreditový príplatok vo výške 6% poberá 15 pedagógov a vo výške 12% poberá 16 

pedagógov. 

 Vedenie školy umoţnilo v roku 2011 všetkým pedagogickým zamestnancom 

absolvovať vybrané kontinuálne vzdelávanie podľa vlastného výberu a získať tak minimálne 

30 kreditov. Všetci zamestnanci, ktorí predloţili prihlášky na kontinuálne vzdelávanie boli 

zaradení do plánu. Náklady na vzdelávanie hradila škola. Tri kontinuálne vzdelávania za 31 

kreditov mohli absolvovať pedagógovia priamo na škole, resp. vo Vysokých Tatrách a na 

Čingove.  

 

VI. Ostatné ustanovenia 

 

 Vzhľadom k tomu, ţe akreditované inštitúcie otvárajú jednotlivé vzdelávania aj 

v priebehu roka, Plán kontinuálneho vzdelávania Cirkevnej spojenej školy je otvorený 

dokument.  

V priebehu celého roka  môţe byť dopĺňaný najmä v časti personálnej matice. Sú tu 

uvedení jednotliví zamestnanci, ktorí počas roka vykonávajú kontinuálne vzdelávanie 



 

v rôznych typoch, druhoch a názvoch programov a splnili všetky podmienky na zaradenie 

do plánu kontinuálneho vzdelávania.  

 

VI. Personálna matica 

Personálna matica, v ktorej sú uvedené : meno a priezvisko zamestnanca, druh  

kontinuálneho vzdelávania, názov vzdelávania a názov poskytovateľa kontinuálneho 

vzdelávania tvorí prílohu.  

 

 

VII. Systém merania a kontroly 

 

a) Čo sledovať? 

 Ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach 

 Aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie 

získaných zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe 

pedagóga, schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.) 

 

b) Prečo sledovať ? 

 Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho 

edukačného procesu na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou 

moţno dosiahnuť zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania. 

 

c) Ako sledovať ? 

 Hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej 

aktivity) 

 Autoevalvácia (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu) 

 Dotazníky ( zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky 

a spôsobilosti vo svojej praxi – urobiť s časovým odstupom po ukončení 

vzdelávacej aktivity) 

 

 

 

VIII. Záver 

 

Súčasné prebiehajúce zmeny v školstve sú významné, ale nie sú jednoduché.  

Kaţdý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa slobodne môţe 

rozhodnúť pre ďalší svoj kariérny rast zvolením jednotlivých druhov kontinuálneho 

vzdelávania v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 a internými dokumentmi školy.  

 

 

 

 

 

 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania bol prerokovaný v pedagogickej rade Cirkevnej 

spojenej školy v dňoch 21.1.201 a 22.1.2012. 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania bol zaslaný na vyjadrenie zriaďovateľovi 

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice dňa 23.1.2012. 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha k Plánu kontinuálneho vzdelávania 

 

Personálna matica 

 

 

1. Organizačná zložka :  Cirkevná základná škola s materskou školou  

sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou 

 

a) materská škola    

 

Mgr.Alena Tuľáková   Štátny inštitút odborného vzdelávania    

     Premena tradičnej školy na modernú.   

     Vzdelávanie učiteľov v súvislosti    

     s tvorbou ŠVP – aktualizačné vzdelávanie 

 

Mgr.Lucia Hudáková   aktualizačné vzdelávanie – MPC -    

     Inovácie v didaktike 

      rigorózna skúška – PU Prešov 

     

 

Gabriela Mošková    aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Rozvíjanie digitálnych / informačných  

      technológii 

 

 

Tatiana Ficková    aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Rozvíjanie digitálnych / informačných  

      technológii 

     

  VŠ I.stupňa – Ped.fakulta PU Prešov 

      Predškolská a elementárna pedagogika 

 

Bc.Jana Kaščáková    aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Inovácie v didaktike 

 

Bc. Mária Kaňská    adaptačné vzdelávanie 

 

Bc. Jana Megelová    adaptačné vzdelávanie 

 

Danka Taščicová    Pedagogická fakulta PU v Prešove 

      VŠ I.stupňa – predškolská a elementárna  

      pedagogika – externé štúdium 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) základná škola    

 

Mgr. Anna Belinská 

      Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov  

      ŠKD v systéme výchovy mimo   

       vyučovania 

            

      Štátny inštitút odborného vzdelávania   

      Premena tradičnej školy na modernú.  

      Vzdelávanie učiteľov v súvislosti   

      s tvorbou ŠVP – aktualizačné vzdelávanie 

 

Mgr. Anna Ďuríková -   aktualizačné vzdelávanie 

      Tvorba ŠVP – MPC Prešov 

 

 

      MPC Prešov 

      Prípravné atestačné vzdelávanie pre   

      prvú/druhú  atestáciu  

 

      Štátny inštitút odborného vzdelávania   

      Premena tradičnej školy na modernú.  

      Vzdelávanie učiteľov v súvislosti   

      s tvorbou ŠVP – priebeţné vzdelávanie 

 

 

 

Mgr. Zuzana Hrubovská -  aktualizačné vzdelávanie 

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov – ŠPÚ - projekt premena  tradičnej 

školy na modernú  

 

 

Mgr. Jana Medveďová -  aktualizačné vzdelávanie 

      Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti  

cudzích jazykov - ŠPÚ - projekt premena 

 tradičnej školy na modernú  

 

Mgr. Mária Vargová -   aktualizačné vzdelávanie 

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti  

cudzích jazykov – ŠPÚ – projekt premena  

tradičnej školy na modernú  

       

 

 

 

RNDr.Marcela Cenknerová   Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Demonštračné a ţiacke pokusy vo výučbe  

      chémie 

 

      Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Tvorba učebných osnov predmetu chémia  

      pre školský vzdelávací program 



 

Bc. Micková Lucia    adaptačné vzdelávanie 

 

Bc.Simona Kovalíková   adaptačné vzdelávanie 

 

Mgr. Gazdová Petra    Prípravné atestačné vzdelávanie –   

      predatestačné – MPC Prešov 

 

 

Mgr. Viera Hušlová    Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Práca v školskej kniţnici 

 

Mgr.Cyril Melničák    Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Kultúra a umenie vo vyučovacom procese  

      na gymnáziu 

 

 

 Organizačná zložka :  Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi    

Vranov nad Topľou 

 

PaedDr.Marián Babej -   Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Súčasné trendy v zjazdovom lyţovaní 

 

   Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov  

  Výchova k ľudským právam  v školách  

  (10) 

 

   Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

   Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  

  v školskom vyučovaní    

   náboţenstva/náboţenskej výchovy 

 

PaedDr.Eduard Nadzam -   

Aktualizačné vzdelávanie UIPŠ Bratislava  

Základná obsluha počítača (8) – 7.2.2012) 

Textový editor Word 2003 pre začiatočníkov (7) 

– 7.2.2012 

Textový editor word 2003 pre pokročilých 

Internet a bezpečnosť (7) – 7.2.2012 

Tabuľkový procesor Excel 2003 pre 

začiatočníkov (7) – 7.2.2012 

 

Mgr. Katarína Tomášová   Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna  

      výchova pre učiteľov stredných škôl 

      Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave  

      (68) 
 

PaedDr.Zuzana Viňanská   aktualizačné vzdelávanie 

Projekt Modernizácia vzdelávacieho  

procesu na ZŠ a SŠ – UIPŠ Bratislava (2009 – 

2013) 

 

Mgr. Helena Bačová    adaptačné vzdelávanie 

 



 

Mgr. Petra Mareková    adaptačné vzdelávanie 

 

 

Mgr. Tatiana Majcherová    Prípravné atestačné vzdelávanie –   

      predatestačné – MPC Prešov 

 

      UIPŠ Bratislava – overenie kompetencií 

      Základná obsluha počítača (8) 

      Tabuľkový procesor Excel 2003 pre   

      začiatočníkov (7) 

      Textový editor Word 2003 pre   

      začiatočníkov (7) 

      Internet a bezpečnosť (7) 

 

Mgr. Mariana Majzlíková    kvalifikačné vzdelávanie 

Katolícka univerzita v Ruţomberku – nemecký 

jazyk a literatúra  

príprava na špecializačné vzdelávanie 

 

Ing. Jaroslava Babejová   Aktualizačné vzdelávanie 

      Tvorba maturitných zadaní – MPC Prešov 

       

      Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      IKT na hodinách matematiky 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kľučár    Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Súčasné trendy v zjazdovom lyţovaní 

 

PaedDr.Lýdia Kľučárová   Atestačné vzdelávanie 

      MPC Prešov 

            

     

Ing.Bernardína Jedináková   doplnkové pedagogické štúdium 

      Technická univerzita Košice 

      Katedra inţinierskej pedagogiky 

 

PaedDr.Robert Majzlík   špecializačné štúdium  výchovný poradca 

      MPC Prešov 

 

      Kvalifikačné štúdium predmetu Mediálna  

      výchova pre učiteľov stredných škôl 

      Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave 

      Fakulta masmediálnej komunikácie (68) 

 

 

 

Mgr. Katarína Nemcová   Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Problematika počúvania s porozumením  

      v anglickom jazyku 

 

      Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 



 

      Tvorba didaktických testov v anglickom  

      jazyku 

 

Mgr.Ewa Angiezska Grajcarová  Rozširujúce štúdium anglického jazyka  

      a literatúry – externé štúdium 

      Prešovská univerzita, fakulta humanitných  

      prírodných vied  

 

 

 

Ing.Terézia Mašlanková -  Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Tvora učebných osnov predmetu chémia  

      pre školský vzdelávací program 

 

      Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov  

      Globálne rozvojové vzdelávanie 

 

      Aktualizačné vzdelávanie – MPC Prešov 

      Vyuţitie digitálnej fotografie vo   

      vyučovacom procese 

 

 

PaedDr.Bartolomej Petro   Aktualizačné – prípravné atestačné   

      vzdelávanie – PU FHaPV Prešov  

Prípravné atestačné vzdelávanie učiteľov 

 predmetu základy ekológie pre druhú 

 atestáciu 

 

 

Mgr. Henrieta Kľučárová   Prípravné atestačné vzdelávanie –   

      predatestačné – MPC Prešov 

 

Ing.Stanislav Petro    UIPŠ Bratislava – overenie kompetencií 

      Základná obsluha počítača (8) 

      Tabuľkový procesor Excel 2003 pre   

      začiatočníkov (7) 

      Textový editor Word 2003 pre   

      začiatočníkov (7) 

      Internet a bezpečnosť (7) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Školský  učebný plán, učebné osnovy a TVVP  

 

 

- viď príloha  


