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Vypracovali:

RNDr. Marcela Dlugošová, riaditeľka školy
PhDr. Jana Oujezdská, zástupkyňa riaditeľky školy

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcia školy
4. Plán práce školy na školský rok 2017/2018
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií
6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce výchovnej poradkyne, koordinátora prevencie,
koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora finančnej gramotnosti, koordinátora
informatizácie, školského psychológa
7. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu F. G. Lorcu
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia Federica Garcíu Lorcu na Hronskej č. 3 v Bratislave
za školský rok 2017/2018

I
1 Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
2. Adresa školy: Hronská č. 3, 821 07 Bratislava 214
3. Telefónne číslo: 02 / 45 52 05 72, 45 25 79 31, 45 24 25 85
4. Internetová adresa: www.gymhron.sk

e-mailová adresa: gymhron@gymhron.sk

5. Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava - odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
2 Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko

Funkcie

RNDr. Marcela Dlugošová

riaditeľka školy

Mgr. Andrea Martinská Vavrová

zástupkyňa riaditeľky školy

PhDr. Jana Oujezdská

zástupkyňa riaditeľky školy

Andrea Šefčíková

vedúca ZŠS

3 Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
3.1 Údaje o rade školy:








Rada školy pri Gymnáziu Federica Garcíu Lorcu bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volebnú komisiu menovala riaditeľka školy RNDr. M. Dlugošová
volení boli zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zástupcovia
rodičov žiakov a zástupca žiakov školy
delegovaní boli zástupcovia zriaďovateľa
ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 16. 6. 2016
Rada školy pri Gymnáziu Federica Garcíu Lorcu pracovala v školskom roku 2017/2018
v nasledujúcom zložení:
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3.2 Členovia rady školy:
P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Ing. Jozef Vazan

predseda

zástupca rodičov

2.

Mgr. Miloš Tichý

podpredseda pedagogický zamestnanec

3.

Ing. Mgr. Helena Prelecová

pedagogický zamestnanec

4.

Ing. Denisa Filipovičová

zástupca rodičov

5.

Klaudia Zapalová

zástupca rodičov

6.

PhDr. Dagmar Kubíčková

nepedagogický zamestnanec

7.

PaedDr. Igor Mariančík

delegovaný za zriaďovateľa

8.

Mgr. Anna Valentová

delegovaná za zriaďovateľa

9.

Ing. Jolana Krajmerová

delegovaný za zriaďovateľa

10.

Mgr. Martin Benkovič

delegovaný za zriaďovateľa

11.

Karin Gazdová

zástupca žiakov

3.3 Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018:
 Rada školy pri Gymnáziu Federica Garcíu Lorcu sa pravidelne schádzala na svojich
zasadnutiach dvakrát počas školského roka a tiež operatívne riešila problémy pomocou
mailovej komunikácie jednotlivých členov RŠ, ktorú inicioval Ing. Jozef Vazan,
 zástupcovia Okresného úradu Bratislava - odbor školstva informovali o problémoch, ktoré
riešil Okresný úrad Bratislava - odbor školstva v súvislosti s Gymnáziom F. G. Lorcu,
osobitne problémy technického a materiálneho vybavenia školy a ďalšieho rozvoja gymnázia
v súvislosti s plánovaným počtom tried prvého ročníka,
 na zasadnutiach sa zúčastňovala riaditeľka školy a predkladala rade školy materiály, ktoré jej
ukladá platná legislatíva, reagovala na otázky rodičov, ktoré sa týkali výchovnovzdelávacieho procesu, školského stravovania, ďalšieho rozvoja školy, materiálnotechnického zabezpečenia školy.
4 Údaje o poradných orgánoch riaditeľky školy:
 plány a činnosť poradných orgánov vychádzali z plánu práce školy a z pedagogickoorganizačných pokynov na školský rok 2017/2018
Pedagogická rada školy
 členovia: všetci pedagogickí zamestnanci školy
 členovia majú právo a povinnosť: aktívne sa zúčastniť rokovania, možnosť doplniť program
rokovania, možnosť klásť otázky adresované vedeniu školy, možnosť podať návrhy, námety
a pripomienky, možnosť uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti z výchovno-vzdelávacieho
procesu, možnosť podieľať sa na tvorbe návrhu uznesenia PR a právo hlasovať o uznesení
z PR
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Poradný zbor riaditeľky školy
 členovia: vedenie školy, vedúci predmetových komisií, výchovná poradkyňa, koordinátor
prevencie, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor informatizácie, koordinátor
finančnej gramotnosti, školský psychológ
 členovia poradného zboru majú právo a povinnosť: aktívne sa zúčastniť na rokovaní, môžu
podávať návrhy, námety a pripomienky
Predmetové komisie
 členovia: vyučujúci daných predmetov
 všetci členovia majú právo a povinnosť aktívne sa zúčastňovať rokovaní PK
 predmetové komisie zasadali pravidelne podľa plánu zasadnutí päťkrát v priebehu školského
roka
 predmetové komisie komunikovali s vedením školy prostredníctvom zástupkýň riaditeľky
školy, zúčastňovali sa zasadnutí PK, koordinovali aktivity PK a zodpovedali za činnosť
všetkých PK
 pred začiatkom školského roka predmetové komisie prerokovali návrh plánu práce školy a
predložili svoj plán práce a plán exkurzií, ktoré sú výsledkom vzájomnej kooperácie
jednotlivých členov predmetovej komisie, dôraz bol kladený aj na vzájomnú spoluprácu
a prepojenosť predmetových komisií navzájom, čo prispieva k zefektívneniu výchovnovzdelávacieho procesu
 plány exkurzií jednotlivých PK boli koordinované vedením školy a boli podkladom pre
celoškolský plán exkurzií
 v opodstatnených prípadoch sa vykonávali hospitácie vedúcich PK a vzájomné hospitácie
členov jednotlivých PK
 na záver školského roka PK vyhodnotili plnenie svojho plánu práce, čo bolo podkladom pre
vyhodnotenie plánu práce školy .
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Zloženie predmetových komisií v školskom roku 2017/2018

Vzdel. oblasť
Jazyk
a komunikácia I
(vyučovací jazyk)

Vedúci PK
Mgr. Zuzana Klimeková/
PhDr. Dana Ondrišová

Jazyk
a komunikácia II

Mgr. Anatolia Petrova ANJ,
NEJ, RUJ/

(cudzie jazyky)

PhDr. Dana Ondrišová SJA

Matematika
a práca
s informáciami
Človek a príroda

Ing. Mgr. Helena Prelecová
Mgr. Mária Vodnáková

Človek svet práce

Predmet
slovenský jazyk
a literatúra
španielsky jazyk a
literatúra

Mgr. Zuzana Klimeková

anglický jazyk

Mgr. Anatolia Petrova

španielsky jazyk

PhDr. Erika Bulganová

nemecký jazyk

Mgr. Lívia Balaďová

ruský jazyk

Mgr. Ognyan Petrov

matematika

Ing. Mgr. Helena Prelecová
Mgr. Sonia Margarita Armas
Gómez, PhD.
(pre bilingválnu sekciu)

informatika

Mgr. Elena Sýkorová

fyzika

PaedDr. Monika Pistovčáková
Ing. Nicolás Cuenca Palazón
(pre bilingválnu sekciu)

chémia

Mgr. Mária Vodnáková
Ing. Nicolás Cuenca Palazón
(pre bilingválnu sekciu)

biológia
Človek
a spoločnosť

Človek
a spoločnosť

Človek a hodnoty
Umenie a kultúra

Mgr. Miloš Tichý

Garant predmetu

Lda. Sandra Alonso Fernández

onkologická výchova

Mgr. Andrea Matuláková
Lda. Nahikari San José Huerga
(pre bilingválnu sekciu)
Mgr. Zuzana Gullerová

dejepis

Mgr. Miloš Tichý

geografia

RNDr. Zuzana Čuchorová

občianska náuka

Mgr. Zuzana Pravdová

etická výchova/
náboženská výchova

Mgr. Katarína Platznerová, PhD./
Mgr. Marcela Chromeková

psychosociálny
tréning

PhDr. Dagmar Kubíčková

výtvarná výchova

Mgr. Katarína Platznerová, PhD.
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výtvarná výchova
hudobná výchova
výchova umením
umenie a kultúra

Mgr. Katarína Platznerová, PhD.
Mgr. Katarína Platznerová, PhD.
Mgr. Katarína Platznerová, PhD.
Mgr. Katarína Platznerová, PhD.

5 Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018:
Gymnázium - štvorročný vzdelávací program - Škvp
Stav k 15. 9. 2017
Ročník

Stav k 31. 8. 2018
Z toho

Počet

Z toho
Počet

Počet žiakov

Počet žiakov

integro-

tried

integro-

tried
vaných

vaných

1.

0,5

13

0

0,5

13

0

2.

1

14

1

1

14

1

1

15

0

1

15

0

1

19

2

1

19

2

3,5

61

3

3,5

61

3

3

4.

Spolu

Gymnázium – osemročný vzdelávací program - Škvp
Stav k 15. 9. 2017
Ročník

Stav k 31. 8. 2018
Z toho

Počet

Z toho
Počet

Počet žiakov

Počet žiakov

integro-

tried
vaných
1.

2.

3

4.

integro-

tried
vaných

2

60

0

2

60

0

2

61

1

2

60

1

2

57

2

2

57

2

2

55

2

2

54

2

7

5.

6.

7.

8.

Spolu

1,5

37

2

1,5

35

2

1

24

0

1

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,5

294

7

9

289
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Gymnázium – päťročný vzdelávací program - bilingválne štúdium - Škvp
Stav k 15. 9. 2017
Ročník

Stav k 31. 8. 2018
Z toho

Počet

Z toho
Počet

Počet žiakov

Počet žiakov

integro-

tried
vaných
1.

2.

3

4.

5.

Spolu

integro-

tried
vaných

2

56

0

2

55

0

2

49

0

2

49

0

2

46

0

2

46

0

2

49

1

2

48

1

2

43

0

2

42

0

10

243

1

10

240

1
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6 Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzača na prijatie:
6.1 Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých žiakov
do 1. ročníka strednej školy
Do 1. ročníka

Počet

Počet žiakov, Počet

Počet

Z toho bez

prihlásených

ktorí

prijatých

prijímacej

žiakov

prijímaciu

žiakov

žiakov

skúšky

skúšku

v prijímacom

konali úspešných

konaní
štvorročný

32

28

20

20

0

155

152

112

56

0

132

129

98

52

0

vzdelávací
program
päťročný
vzdelávací
program
osemročný
vzdelávací
program

6.2 Žiaci prijatí prestupom:
Ročník

Počet

Z ktorej školy

prijatých žiakov
1.

3

Gymnázium M.R.Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

3.

1

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

7 Údaje o výsledkoch maturitných skúšok:
7.1 Počty žiakov:
Počet žiakov prihlásených na MS

109

Počet žiakov, ktorí konali EČ MS

86

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ MS v riadnom termíne

100

Počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú maturitnú skúšku

23

Počet žiakov, ktorí konali MS v mimoriadnom termíne
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7.2 Výsledky externých meraní:
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Počet žiakov
Predmet

prihlásených

EČMS

Ø žiakov školy v %

Národný
priemer

písalo

na MS

Slovenský jazyk a

67

67

68,8

54,7

Anglický jazyk

53

53

68,2

63,4

Španielsky jazyk

2

2

66,3

72,5

Matematika

8

8

56,7

57,0

literatúra

8 Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2017/2018:
Školský vzdelávací program štvorročného odboru vzdelávania v gymnáziu
Školský vzdelávací program päťročného odboru vzdelávania v gymnáziu
Školský vzdelávací program osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu
Študijný odbor, zameranie

Trieda
príma A

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

príma B

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

sekunda A

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

sekunda B

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

tercia A

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

tercia B

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

kvarta A

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

kvarta B

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

kvinta A

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

sexta A

7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

I.AS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium –

Škvp päťročného bilingválneho odboru

vzdelávania v gymnáziu

I.BS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium – Škvp päťročného bilingválneho odboru
vzdelávania v gymnáziu

II.AS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium – Škvp päťročného bilingválneho odboru
vzdelávania v gymnáziu

II.BS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium – Škvp päťročného bilingválneho odboru
vzdelávania v gymnáziu

III.AS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium – Škvp päťročného bilingválneho odboru
vzdelávania v gymnáziu
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III.BS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium – Škvp päťročného bilingválneho odboru
vzdelávania v gymnáziu

IV.AS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium – Škvp päťročného bilingválneho odboru
vzdelávania v gymnáziu

IV.BS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium – Škvp päťročného bilingválneho odboru
vzdelávania v gymnáziu

V.AS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium –
vzdelávania v gymnáziu

Škvp päťročného bilingválneho odboru

V.BS

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium –
vzdelávania v gymnáziu

Škvp päťročného bilingválneho odboru

I.AQ

7902 J gymnázium – Škvp štvorročného odboru vzdelávania v gymnáziu
7902 J gymnázium – Škvp osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu

II.A

7902 J gymnázium – Škvp štvorročného odboru vzdelávania v gymnáziu

III.A

7902 J gymnázium – Škvp štvorročného odboru vzdelávania v gymnáziu

IV.A

7902 J gymnázium – Škvp štvorročného odboru vzdelávania v gymnáziu

9 Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:

Počet FO
(prepočítané
úväzky)

Všetci zamestnanci

58,58

Z toho pedagogickí zamestnanci

43,33

Z počtu pedagogických zamestnancov
 kvalifikovaní

43,33

 nekvalifikovaní

0

 dopĺňali si vzdelanie

0

Z toho odborní zamestnanci

0,5

Z toho nepedagogickí zamestnanci

9,75

Zariadenie školského stravovania

5
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9.1 Zoznam učiteľov a ich aprobácia
Por.č.

aprobácia

meno, titul, funkcia

1.

Almássy Samuel, Mgr.

BIO, MAT

2.

Alonso Fernández Sandra, Lda.

JSP

3.

Antonič Križanová Margaréta, Mgr.

SJA

4.

Armas Gómez Sonia Margarita, Mgr., PhD.

MAT

5.

Balaďová Lívia, Mgr.

SJA, NEJ

6.

Begányi Michal, Mgr.

MAT, TSV

7.

Budajová Marianna, mgr.

OBN

8.

Bulganová Erika, Mgr.

SJA

9.

Cuenca Palazón Nicolas, Ing.

CHE, FYZ

10. Čuchorová Zuzana, RNDr.

GEG

11. Dlugošová Marcela, RNDr. RŠ

CHE, FYZ

12. Fitková Eva, Mgr.

SJA

13. Földes Lucia, Mgr.

ANJ

14. Geško Miroslav, Mgr.

TSV

15. Gullerová Zuzana, Mgr.

BIO, CHE

16. Heinzová Tatiana, Mgr.

SJL, ETV

17. Hodovanecová Anna, Mgr.

ANJ

18. Oujezdská Jana, PhDr., ZRŠ

SJA, SJL

19. Chovanová Alexandra, Mgr.

SJL, OBN

20. Chromeková Marcela, Mgr.

NAV

21. Klimeková Zuzana, Mgr.

SJL, HUV

22. Kubiňová Timea, PaedDr.

SJA

23. Kubíčková Dagmar, PhDr.

školský psychológ

24. Macová Martina, Mgr.

SJA

25. Martinská Vavrová Andrea, Mgr., ZRŠ

SJL, OBN

26. Matuláková Andrea, Mgr.

BIO, TSV

27. Mlkvá Hana, Mgr.

SJA, TSV

28. Mosná Anna, Mgr.

TSV, BRV

29. Ondrišová Dana, Mgr.

SJA

30. Oršulová Darina, Mgr.

SJL, DEJ

31. Petrov Ognyan, Mgr.

ANJ, RUJ

32. Petrova Anatolia, Mgr.

ANJ

33. Pistovčáková Monika, PaedDr.

FYZ, MAT

34. Platznerová Katarína, Mgr. PhD.

ETV,VYV,ESV, HUV

35. Pravdová Zuzana, Mgr.

DEJ, OBN
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36. Prelecová Helena, Ing. Mgr.

MAT, VYT

37. San José Huerga Nahikari, Lda.

BIO

38. Sohová Miluša, RNDr.

FYZ, MAT, INF

39. Soukupová Jana, Mgr.

MAT, GEG

40. Sýkorová Elena, Mgr.

MAT, INF, TSV

41. Šušolová Gabriela, Mgr.

ANJ

42. Tichý Miloš, Mgr.

GEG, DEJ

43. Tomašovič Michal, Mgr.

ANJ, PST

44. Trujillano Rodríguez Tais, Gda.

JSP

45. Varechová Martina, Mgr.

BIO, PST

46. Vodnáková Mária, Mgr.

CHE, BIO

9.2
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v školskom roku
2017/2018:
Ciele:
 zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 zvyšovať kvalifikáciu učiteľov v kontexte legislatívnych, obsahových, didaktických
zmien, priblížiť tým požiadavky kladené na žiakov potrebám praxe
 postupne a systematicky zefektívniť prácu jednotlivých predmetových komisií, koordinátora
prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora informatizácie
 skvalitniť schopnosť kontroly a sebakontroly
 zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich pedagogických zamestnancov,
 získať profesijné kompetencie na výkon špecializovaných činností,
 rozvíjať kľúčové kompetencie pre štandardný výkon pedagogickej činnosti,
 umožniť pedagogickým zamestnancom prechod do kariérovej pozície učiteľ-špecialista,
 pripraviť ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov na výkon riadiacej funkcie
prostredníctvom funkčného alebo funkčného inovačného vzdelávania,
 podporovať inovácie vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov,
 umožniť pedagogickým zamestnancom vykonať 1. a 2. atestáciu,
 podporovať tvorivosť pedagogických zamestnancov, sebavzdelávanie a dať im možnosť
získavať kredity autorstvom alebo spoluautorstvom.
Obsah vzdelávania:
 školská legislatíva, zákony, vyhlášky, metodické pokyny a usmernenia MŠVVaŠ SR
 odborné problémy a otázky (podľa predmetových komisií)
 ukončovanie štúdia na SŠ a maturitná skúška
 aktuálne pedagogické, metodické a didaktické problémy a inovácie (napr. finančná
gramotnosť, čitateľská gramotnosť, rozvoj kompetencií žiaka, projektové vyučovanie)
 zvyšovanie kvalifikácie v oblasti informačných a komunikačných technológií
 tvorba a implementácia školských projektov

Formy vzdelávania:
 kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
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štúdium a samoštúdium príslušnej literatúry, legislatívnych predpisov, prípadne iných
inovačných zdrojov
vzájomné hospitácie a následná výmena skúseností
diskusie a konzultácie v pedagogickej rade, v predmetových komisiách
aktívna účasť na podujatiach organizovaných MPC v Bratislave a inými inštitúciami
e-learningové aktivity
hospitácie a kontroly vedenia školy s následnými rozbormi zisteného stavu







P.č. Titul

priezvisko

v
hodinách

Druh

Vzdelávacia

vzdelávania

inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

kreditov

Dotácia
Meno,

Počet

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na rok 2018:

Rozvoj digitálnych kompetencií
Samuel
1.

Mgr.

Almássy

32+28

inovačné

MPC
Ševčenkova

prácou na interaktívnej tabuli
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s programom ActivInspire
aktualizačné
Jana
2.

PhDr

Oujezdská

32+28

– prípravné
atestačné

MPC

Prípravné atestačné vzdelávanie pred

Ševčenkova

2. atestáciou pre PZ

MPC

Prípravné atestačné vzdelávanie pred

Ševčenkova

2. atestáciou pre PZ

MPC

Prípravné atestačné vzdelávanie pred

Ševčenkova

2. atestáciou pre PZ

MPC

Prípravné atestačné vzdelávanie pred

Ševčenkova

2. atestáciou pre PZ

MPC

Prípravné atestačné vzdelávanie pred

Ševčenkova

1. atestáciou pre PZ

aktualizačné
Zuzana
3.

RNDr.

Čuchorová

32+28

– prípravné
atestačné
aktualizačné

Zuzana
4.

Mgr.

Klimeková

32+28

– prípravné
atestačné
aktualizačné

Alexandra
5.

Mgr.

Chovanová

32+28

– prípravné
atestačné
aktualizačné

Martina
6.

Mgr.

Varechová

32+28

– prípravné
atestačné

-

-

-

-

-

aktualizačné
Erika
7.

PhDr.

Bulganová

-

– prípravné
atestačné

MPC
Ševčenkova

1. atestácia

-

1. atestácia

-

aktualizačné
PaedDr
8.
.

Timea
Kubiňová

-

– prípravné
atestačné

MPC
Ševčenkova
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10 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
10.1 Aktivity organizované školou:
Intercambio Granada-Bratislava
Intercambio Bratislava - Madrid (Getafe)
Exkurzia Miestna knižnica
Exkurzia Akadémia + &– veľtrh pomaturitného štúdia
Európsky deň jazykov – tvorivé aktivity v cudzích jazykoch na Hl. nám. v BA
Noc výskumníkov
Deň otvorených dverí – 11.1.2018
Exkurzia do Oswienčimu
Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi
Ekotopfilm v Bratislave
Zbierka Belasý motýľ – pre svalových dystrofikov
Deň jabĺk
Minierazmus – spolupráca s VŠ – naši študenti sa zúčastnili na prednáškach
Deň mlieka
Rok zdravej výživy
Deň Európy - 9.5.2018
Mikulášske prekvapenie pre žiakov školy
Mikulášska zbierka sladkostí pre krízové centrum - aktivita ŽŠR
Svetový deň knihy
Koza za koláčik – celoškolská zbierka na kúpu kozy a sliepky v Keni
Zber papiera
Zber použitých monočlánkov
Zber vrchnákov z PET fliaš
Zelená trieda
Účelové cvičenia, Cvičenia v prírode
Kurz k ochrane života a zdravia
Prednášky s protidrogovou tematikou
Prednáška HIV/AIDS
Prednáška Obchodovanie s ľuďmi
Prednáška Kyberšikana
Prednášky Poruchy príjmu potravy
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Prednášky Prevencia proti fajčeniu
Boj Proti kriminalite – v Hunters klube
Deň jabĺk
Deň Zeme
Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
Vydávanie školského časopisu „s.r.o.“
Vysielanie školského rozhlasu „Fuň rádio“
Školské kolá olympiád – ĽP, SJL, ŠPJ, ANJ, NEJ, MAT, DEJ, GEG
Recitačná súťaž
Školské kolá matematických súťaží
Organizovanie prezentácií rôznych VŠ a vzdelávacích inštitúcií
Prezentácia Gymnázia F. G. Lorcu na vybraných základných školách - ŽŠR
Exkurzia do virologického ústavu SAV
Integrácia čitateľskej gramotnosti do vyučovania
Workshopy UNICEFu na škole
LVVK
Poobedňajšie krúžky
Návštevy jednotlivých tried v CPPPaP
Exkurzia do pitevne Anatomického ústavu LFUK
Vedecké dielne v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV
Výchovný koncert KRÁSNY NOVÝ SVET s protitotalitnou tematikou
Spolupráca na Dni narcisov
Spolupráca na Týždni modrého gombíka
Spolupráca na Dni Európy
Exkurzia do ČOV
Exkurzia do spaľovne odpadov
Exkurzia do vodnej elektrárne Gabčíkovo
Diskotéka v maskách - Halloween - ŽŠR
Mikulášsky čajík - ŽŠR
Vianočný bazár - charitatívna zbierka - ŽŠR
Valentínska pošta - ŽŠR
Ďakovná kvetina - ŽŠR
Slávnostné ukončenie školského roka spojené s odovzdávaním odmien najúspešnejším žiakom
školy
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10.2 Aktivity, súťaže, do ktorých sa škola zapojila:
Olympiáda ľudských práv
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Olympiáda v španielskom jazyku
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda z dejepisu
Olympiáda z geografie
Olympiáda z matematiky v slovenskom jazyku
Celoslovenská matematická olympiáda v španielskom jazyku
Medzinárodná súťaž Fotomontaje
Garsilaso de la Vega
ESMUN - modelový parlament v španielskom jazyku
Divadelný festival v španielskom jazyku
Shakespeare Memorial
Originálna próza a poézia v anglickom jazyku (OEPPC)
Hviezdoslavov Kubín
Čitateľská súťaž Vráťme knihy do škôl
Korešpondenčný seminár Maks
Matematický KLOKAN
PIKOPRETEK
PIKOMAT
Pytagoriáda
PANGEA
MATBOJ
NÁBOJ
iBOBOR
Futbal
Volejbal
Florbal
Vybíjaná
Štafeta 4x100 m
Ľahká atletika
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Orientačný beh
Civilná obrana - mladí záchranári
Týždeň modrého gombíka
Deň narcisov
Matematický Expres
Európsky týždeň športu
Mladý záchranár

10.3 Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
P.A
Czaja
Daniel
Adam

Zaťková
Zuzana
Borchová
Nikola
Drobná
Anna
Józsa
Martin

Holub
Timotej
Vajda
Michal
Kollár
Michal
Puterová
Ema
Kešelák
Michal

2.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína -poézia
Reprezentácia školy vo futbale prvé miesto obvodné, kolo 3 miesto krajské kolo
Úspešný riešiteľ okresného kola MO
Úspešná riešiteľka súťaže KLOKAN 2018 – kategória ŠKOLÁK 6
Úspešná riešiteľka súťaže KLOKAN 2018 – kategória ŠKOLÁK 7
Úspešná riešiteľka súťaže KLOKAN 2018 – kategória ŠKOLÁK 8
Úspešná riešiteľka okresného kola MO
Celoštátne kolo Školskej snowboardovej ligy v SR v disciplínach ,,snowboardcross,, a ,,slalom,, v
kategórii starší žiaci:
2 x 1.miesto v slalome, 2.miesto v slalome, 2 x 3.miesto v slalome a celkový víťaz v ,, Školskom
poháre v snowbordingu,
Mikulášska sladkosť, trvanlivé potraviny- podpora detí v KC DÚHA
Reprezentácia školy vo futbale 1. miesto obvodné kolo, 3. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale 1. miesto obvodné kolo, 3. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale 1. miesto obvodné kolo, 3. miesto krajské kolo
Účasť v matematickej súťaži PIKOPRETEK

Účasť v matematickej súťaži PIKOPRETEK
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P.B
Paluska
Karol

Kačeriak
Bohuš
Funtaľ
Michal
Michálek
Adam
Šiša
Adam

1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2017, účasť na šachových
turnajoch
Úspešný riešiteľ Matematickej olympiády Z6 - školské a okresné kolo
Absolútny víťaz matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole, 25. - 26. miesto v kraji, 67. - 69.
miesto v SR
Pytagoriáda - úspešný riešiteľ školského kola,
1.miesto v okresnom kole v orientačnom behu
1.miesto v okresnom kole v orientačnom behu v družstve chlapcov
1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2017
1.miesto na okresnom kole v orientačnom behu v družstve chlapcov
Absolútny víťaz matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole, 8. - 11. miesto v kraji, 28. - 36.
miesto v SR
1.miesto v okresnom kole v orientačnom behu v družstve chlapcov
Absolútny víťaz matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
Absolútny víťaz matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
1.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína -poézia

Účasť v matematickej súťaži PIKOPRETEK
Prokopcová 3.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína -poézia
Barbora
Úspešná riešiteľka súťaže KLOKAN 2018 – kategória ŠKOLÁK 8

Účasť v matematickej súťaži PIKOPRETEK
Krchlíková
Karin
Džuganová
Lea Daniela
Jurigová
Simona
Ollé Šimon
Sečanský
Andrej
Slašťan
Dávid

Absolútny víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole

Úspešná riešiteľka súťaže KLOKAN 2018 – kategória ŠKOLÁK 8
Okresné kolo v basketbale dievčat - 3.miesto
Reprezentácia školy vo futbale prvé miesto obvodné kolo, 3 miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale prvé miesto obvodné kolo, 3 miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale prvé miesto obvodné kolo, 3 miesto krajské kolo

S.A
Krasnecová
Nina Mia

Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
1.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína - próza

Iliopoulos
Leonidas

Shakespeare Memorial – súťaž v prednese prózy v ANJ (1.miesto)
Obvodné kole olympiády z ANJ (3.miesto)
Rozprávačská súťaž v ANJ - Bratislavské kolo (1. miesto)
Palaj Jerguš Úspešný riešiteľ súťaže KLOKAN 2018 – kategória BENJAMÍN 7
iBobor - 99.percentil
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Rudišin
Gabriel
Matejová
Simona
Janíčková
Dominika

3. miesto v matematickej súťaži PIKOPRETEK
3. miesto v matematickej súťaži PIKOPRETEK
3. miesto v matematickej súťaži PIKOPRETEK

S.B
Damborský
Lukáš
Svoboda
Michal
Grygarová
Nina
Štajgárová
Martina

Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 3. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 3. miesto krajské kolo
Mladý záchranár civilnej ochrany - 6. miesto (okresné kolo), Družstvo mladých zdravotníkov (územná
súťaž)
Mladý záchranár civilnej ochrany - 6. miesto (okresné kolo), Družstvo mladých zdravotníkov (územná
súťaž)
Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole, 24. miesto v kraji, 62. miesto
v SR

Vanessa
Bradová
Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
Šimkovičová
Karin
Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
2.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína - poézia
Langeová
Lenka
Absolútny víťaz matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
Svoboda
Mladý záchranár civilnej ochrany, 6. miesto (okresné kolo), Družstvo mladých zdravotníkov (územná
Michal
súťaž)
Földes
Mladý záchranár civilnej ochrany - 6. miesto (okresné kolo), Družstvo mladých zdravotníkov (územná
Filip
súťaž)
Ridillová
Katarína
Čestné uznanie za účasť na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína - próza
Patassiová
Patrícia
1.miesto v okresnom kole a 3.miesto v krajskom kole v orientačnom behu v družstve dievčat

T.A
Štagárová
Simona
Lamperová
Viktória
Poórová
Ema
Žarnovičan
Andrej
Drozd
Viktor
Klimek
Adam

Úspešná riešiteľka obvodného kola geografickej olympiády
Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole
2.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína - próza
Reprezentácia školy vo futbale 1. miesto obvodné kolo, 2 miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale 1. miesto obvodné kolo, 2 miesto krajské kolo
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T.B
Cích
Daniel

Úspešný riešiteľ obvodného kola geografickej olympiády
Úspešný riešiteľ súťaže KLOKAN 2018 – kategória BENJAMÍN 8
Shakespeare Memorial – súťaž v prednese poézie v ANJ (4.miesto)
Rozprávačská súťaž v ANJ - Bratislavské kolo (4. miesto)
iBobor - 98.percentil
Víťaz školského a okresného kola dejepisnej olympiády a reprezentácia školy v krajskom kole
Absolútny víťaz matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole, 21. miesto v kraji, 56. miesto v SR
Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole, 25. miesto v kraji, 65. - 66.
miesto v SR
Absolútna víťazka matematickej súťaže MAKS v počte bodov v škole, 25. miesto v kraji, 65. - 66.
miesto v SR

Žiarovský
Marián
Hanzelová
Terézia
Mendlová
Miroslava
Bartoš
Pavol
1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2017
Terkovič
Jakub
1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2017
Kvasničková
Lucia
1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2018
Celkové tretie miesto v súťaži Pikomat
2. miesto v celoslovenskej súťaži PIKOFYZ
Vavrek
Nátan
1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2017
Sojková
Nina
3.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína - poézia
Gužáková
Nina
3.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína -próza
Pochvala za aktívnu účasť v ŽŠR a spoluprácu na projektoch školy
Ilkovičová
Linda
Okresné kolo v basketbale dievčat - 3.miesto
Selešová
Klára
1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády
4. miesto v celoslovenskej súťaži PIKOFYZ
Kubinec
Benjamín
2.miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády (FO)

K.A
Jurkovič
Martin
Palusková
Katarína

Patassiová
Michaela

1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2017
1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2017
3.miesto v okresnom aj krajskom kole v orientačnom behu
1.miesto v okresnom kole a 3.miesto na krajskom kole v orientačnom behu v družstve dievčat
Úspešná riešiteľka okresného kola MO a postup do krajského kola
1.miesto na Majstrovstvách obvodu Bratislavy 2 základných škôl 2022

1.miesto v okresnom a krajskom kole v orientačnom behu, postup na Majstrovstvá SR
1.miesto v okresnom kole a 3.miesto v krajskom kole v orientačnom behu v družstve dievčat
1.miesto v okresnom kole a 3.miesto v krajskom kole v orientačnom behu v družstve dievčat
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Okresné kolo v atletike 3.miesto v behu na 800m
Jarolímová
Hana
Cepková
Karolína
Azórová
Barbora
Chromá
Ema Anna
Herzán
Andrej
Herzán
Jakub
Benčík
Jakub

1.miesto v okresnom kole a 3.miesto v krajskom kole v orientačnom behu v družstve dievčat
Okresné kolo v basketbale dievčat - 3.miesto
Víťazka školského kola olympiády zo SJL kategória C a 2. miesto v okresnom kole
Shakespeare Memorial – súťaž v prednese prózy v ANJ (3.miesto)
Obvodné kolo olympiády z ANJ (6.miesto)
Reprezentácia školy vo futbale 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
1.miesto v okresnom kole v orientačnom behu v družstve chlapcov

K.B
Michálková
Úspešná riešiteľka súťaže KLOKAN 2018 – kategória KADET 9
Gabriela
Zemeš Jozef Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo

Q.A

Drobný
Peter

Czajová
Daniela
Harčárová
Svea
Terkovič
Alexander

Mladý novinár 2018 - 3. miesto
Olympiáda v španielskom jazyku - celoslovenské kolo, 3.miesto
Krajské kolo v atletike - 3.miesto v behu na 800m, 3.miesto v zmiešanej štafete
Úspešná riešiteľka súťaže KLOKAN 2018 – kategória KADET G12
Krajské kolo v atletike - 3.miesto v štafete 4x100m
Úspešný riešiteľ fyzikálnej olympiády - krajské kolo
Úspešný riešiteľ matematickej olympiády - krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo

Demjanovič
Dominik
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Jamrich
Juraj
Reprezentácia školy vo futbale 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo
Smažák
Sebastián
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Laudová
Lujza
Úspešná riešiteľka fyzikálnej olympiády - krajské kolo
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X.A
Harmaniak
Adam
Ruttkay
Michal

Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo

I.AQ
Podhorná
Ema

Úspešná riešiteľka súťaže KLOKAN 2018 – kategória KADET G12
Okresné kolo v atletike - 2.miesto v behu na 800 m
Víťazka školského kola olympiády SJL kategória B, 3. miesto v krajskom kole
Účasť v celoslovenskom kole Geografickej olympiády a postup na Medzinárodné kolo v Kanade
2.miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády

Majerčák
Peter
Reprezentácia školy vo futbale - 1.miesto obvodné kolo, 2.miesto krajské kolo
Pastirčáková
Patrícia
iBobor - medzinárodná súťaž - 100% úspešnosť
ITfitnesstest - medzinárodné aj celoslovenské testovanie - 90 %

II.A
Józsová
Karolína
Majerníková
Júlia
Duranská
Barbora
Suja Samuel

Celoštátne kolo Školskej snowboardovej ligy v SR v disciplínach ,,snv – boardcross“ a slalom,
v kategórii juniorky: 4.miesto slalom, 5. miesto slalom
Krajské kolo v atletike - 3.miesto v zmiešanej štafete
Krajské kolo v atletike - 3.miesto v zmiešanej štafete
Obvodné kole olympiády z anglického jazyka (4.miesto)

III.A
Nemčovičová
Lucia
Vodnáková
Ema
Lacko Jakub

Okresné kolo v basketbale dievčat - 3.miesto,
Okresné kolo vo volejbale dievčat
Krajské kolo v atletike - 3.miesto v štafete 4x100m
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2 miesto krajské kolo

IV.A
Vilim Lukáš

Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2 miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo

Ághová Klára Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Môcik Jakub Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Lupták
Martin
Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo
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I.AS
Kadlečková Melita
Lenárt Alex
Mako Samuel
Šmídová Adina

Krajské kolo v atletike - 3.miesto v štafete 4x100m
Rozprávačská súťaž v ANJ - bratislavské kolo (4. miesto)
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo

I.BS
Sebastián Kováč
Hlavačková Terézia
Šulaviková Michaela
Patkoš Matej
Natália Dvoranová

Mladý novinár 2018 - 3. miesto
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Mladý novinár 2018 - 3. miesto
Mladý novinár 2018 - 3. miesto
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
1.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína - próza

II.AS
Prokešová Laura
Mináriková Naďa
Pukalík Oliver
Karel Denis

Krajské kolo v atletike - 3.miesto v štafete 4x100m
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Reprezentácia školy vo florbale -3. miesto obvodné kolo
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo

II.BS
Illéšová Bianka
Bergerová Tereza
Kratochvílová Viktória
Lami Alex
Kovačič Šimon

účasť na španielskom divadelnom festivale
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo

III.AS
Kráľovičová
Michaela

3.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína - próza
Víťazka školského kola olympiády SJL kategória A, účasť v krajskom kole

III.BS
Forro Jakub
Rošková
Sonja Mária
Závodská
Gabriela

Účasť na španielskom divadelnom festivale
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Účasť na španielskom divadelnom festivale
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Účasť na španielskom divadelnom festivale
Okresné kolo v basketbale dievčat - 3.miesto
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
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Podhorská
Natália Ester
2.miesto v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína - próza
Pajdlhauserová Zuzana Okresné kolo v basketbale dievčat - 3.miesto
Reprezentáciu školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo
Hirčko Samuel
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo
Reprezentácia školy vo florbale - 3. miesto obvodné kolo

IV.AS

Mosný Filip

Okresné kolo vo volejbale - 3.miesto
Krajské kolo v atletike - 4.miesto v štafete 4X100m

Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo
Grečmal Andrej

Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo

Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo
Daniel Kňažík

iBobor - 99.percentil

IV.BS
Jakub Benka
Jakubec Peter

Účasť na španielskom divadelnom festivale
Krajské kolo v atletike - 3.miesto v zmiešanej štafete
Reprezentácia školy vo futbale - 1. miesto obvodné kolo, 2. miesto krajské kolo
Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo

V.BS
Minarčík Michal

Reprezentácia školy vo volejbale - 3. miesto obvodné kolo

11. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:








Gymnázium F. G. Lorcu je v úzkom kontakte so španielskou stranou prostredníctvom
Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva, ktoré každoročne organizuje alebo je garantom
viacerých súťaží priamo určených bilingválnym španielsko-slovenským sekciám
predmetová komisia Jazyk a komunikácia I (španielsky jazyk) organizuje Intercambio výmenný pobyt pre žiakov bilingválnej sekcie- v šk. r. 2017/2018 - s Granadou a s
Madridom
škola je zapojená v projekte Infovek v kontexte využívania IKT vo výchovnovzdelávacom procese
Európsky deň jazykov – tvorivé aktivity v španielskom, anglickom, nemeckom, ruskom
jazykom vo všetkých triedach školy, organizácia jazykovej hry na Hlavnom námestí
v centre Bratislavy pod vedením p. Macovej, p. Balaďovej a p.Petrova
Shakespeare Memorial – úspešná účasť žiakov v súťaži v prednese poézie a prózy
v anglickom jazyku
písanie esejí v anglickom jazyku v rámci súťaže Nadácie otvorenej spoločnosti
a Zastúpenia Európskej komisie v SR
žiaci sa pod vedením učiteľov cudzích jazykov zúčastnili divadelného festivalu v
španielskom jazyku
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žiaci reprezentovali školu na simulovanom zasadnutí parlamentu na témy ekológie
v španielskom jazyku - ESMUN v Žiline
žiaci reprezentovali školu v súťažiach v písaní poézie a prózy v španielskom aj anglickom
jazyku
škola spolupracovala v projekte Deň nezábudiek (Liga za duševné zdravie), Deň jabĺk,
Týždeň modrého gombíka, Biela pastelka, Deň mlieka, Rok zdravej výživy, Deň Európy 9.5.2018
Deň Zeme – beseda spojená so sadením stromu v areáli školy
zapojenie do projektu UNICEF „Škola priateľská deťom“
koordinátor environmentálnej výchovy aktivizoval žiakov v rôznych ekologických
projektoch, ktoré prebiehali celoročne na škole ako sú modrá škola, separovanie odpadu,
zber papiera, zber použitých náplní do tlačiarní, zber použitých batérií, zber vrchnáčikov
z PET fliaš, výsadba stromov v areáli školy
medzinárodný projekt matematicko-fotografická súťaž Paulo Abrantes (Lisabon)
medzinárodná súťaž Fotomontaje
výchovný poradca, koordinátor prevencie a školský psychológ úzko spolupracujú a svoju
činnosť kooperatívne zameriavajú na predchádzanie všetkým formám diskriminácie,
segregácie, šikanovania, xenofóbie, intolerancie, rasizmu
prebehli testovania PISA 2018 a štúdia TALIS 2018 v spolupráci s NÚCEMom

12 Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy:
Učebne
Celkový počet učební: 39
Počet kmeňových tried: 24


v kmeňových triedach bol vymenený opotrebovaný školský nábytok, školské tabule,
nástenky vďaka príspevkom rodičov a sponzorov;



v učebniach s interaktívnymi tabuľami (2ks) boli doplnené biele tabule na popisovanie
fixkami

Počet odborných učební: 20
 multimediálna učebňa a ďalšie učebne zamerané na IKT s počítačmi, televízormi,
dataprojektormi, DVD prehrávačom, interaktívnymi tabuľami - počet miestností: 10
 učebne pre cudzie jazyky: študovňa anglickej literatúry a študovňa španielskeho jazyka
vybavená audiovizuálnym materiálom (CD, DVD, videokazety) a niekoľkými tisíckami
zväzkov kníh (manuálov gramatiky, literatúry, odborných predmetov, ako aj beletrie
v španielskom jazyku)
 laboratórium chémie vybavené digestorom
 laboratórium fyziky je dopĺňané o moderné učebné pomôcky umožňujúce žiakom
sprostredkovať poznatky zaujímavejšou formou
 učebne biológie a geografie využívajúce zbierky učebných pomôcok s cieľom skvalitňovania
výchovno-vzdelávacieho procesu a so snahou o úzke prepájanie teoretických poznatkov
s praktickým aplikovaním
 kompletne zrekonštruované priestory na telesnú a športovú výchovu: dve telocvične,
posilňovňa
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Pri vybavovaní učební novými učebnými pomôckami škola využíva finančnú pomoc rodičov
a sponzorov.
Kabinety učiteľov:
 kabinety učiteľov sú vybavené počítačmi s napojením na internet
 90 % vyučujúcich získalo služobný notebook

13 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
Finančné obdobie v rozpočtovej organizácii sa vykazuje za kalendárny rok – rok 2017
13.1 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka
Ekonomická klasifikácia

Rozpočet v roku 2017 (v Eur)
schválený

Upravený

Čerpanie

rozpočet r.2017

rozpočet r. 2017

r. 2017

610 – mzdy

582 154

683 573

683 573

620 – poistné a príspevky do poisťovní

203 463

241 235,92

241 235,92

630 – tovary a služby

106 401

530 224,51

530 224,51

3 100,57

3 100,57

892 018

1 458 134

1 458 134

0

0

0

640 – transfery
600 - spolu
700 – kapitálové výdavky

0

EK 610 a 620 z toho vzdelávacie poukazy – čerpaných: EK 610 - 5 696, - Eur
EK 520 – 1 991,- Eur
LVVK sa zúčastnilo 56 žiakov. Na tento účel sa vyčerpalo 10 650,- Eur
13.2 Mimorozpočtové zdroje:
 Prostriedky získané z réžie stravy za kalendárny rok 2017: 10 309,- Eur


Dary a granty: 17 083,58 Eur.

13.3 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
 Finančné prostriedky získané za služby z prenájmu školského bufetu a školníckeho bytu boli
zrefundované a použité na úhradu energií, vodného, stočného a odvoz a likvidácia odpadu.
 Ako organizátori krajského kola španielskej olympiády v roku 2017 sme čerpali 400,- Eur na
nákup cien pre víťazov, odmeny členom komisií, stravné pre súťažiacich a ostatné výdavky
spojené so súťažou.
 Finančné prostriedky získané prostredníctvom Združenia priateľov Gymnázia F. G. Lorcu
boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
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14 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2017/2018
a vyhodnotenie jeho plnenia:





Koncepčný zámer rozvoja školy v počte tried bol splnený – plánovaný počet tried v školskom
roku 2017/2018 bol 24 tried, reálny počet tried v školskom roku 2017/2018 bol 24 tried.
V personálnej oblasti sa podarilo udržať kontinuitu.
Didaktické pomôcky a školské lavice so stoličkami zabezpečovalo Združenie priateľov
GFGL.
V popoludňajších hodinách boli priestory školy využívané na krúžkovú činnosť.

15 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky:
SILNÉ STRÁNKY
 vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
 mladý
dynamický
kolektív
pedagogických zamestnancov
 bilingválna a nebilingválna sekcia
 široké spektrum žiakov (vekové






rozpätie: 11 – 20 rokov)
priaznivá klíma v škole, podporujúca
pocit bezpečia a dôvery
účinná prevencia šikany
partnerský vzťah učiteľ - žiak
budovanie dobrých medziľudských
vzťahov
individuálny
prístup
k žiakom,
rešpektovanie vekových osobitostí
žiakov

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatok finančných prostriedkov
na prevádzku školy
 umiestnenie školy na periférii
Bratislavy
 škola nemá dlhú históriu, musí
vynaložiť viac úsilia,
v povedomí verejnosti

aby

bola

 záujem
skvalitniť
spoluprácu
a zdravú rivalitu vo vzťahu žiak - žiak
 hodnotenie a klasifikácia zamerané na
pozitívnu motiváciu žiakov
 ponukou voliteľných predmetov
a krúžkovej
činnosti
vytvorenie
možností
na
diferenciáciu
vzdelávania podľa individuálnych
študijných záujmov a schopností
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žiaka
dôraz
na
využívanie
medzipredmetových vzťahov
efektívne využívanie multimediálnej
učebne,
učební
s interaktívnymi
tabuľami
dobrá vybavenosť počítačmi
kabinety s prístupom na internet
notebook u väčšiny vyučujúcich
elektronická žiacka knižka

 konzultačné hodiny vyučujúcich
 užitočná komunikácia a kooperácia
škola – rodičia, škola – širšia
verejnosť
 spolupráca s občianskym združením
pri škole
 spolupráca
so
školskou
psychologičkou
 spolupráca s výchovnou poradkyňou
 zabezpečenie
prednášok,
besied
s odborníkmi na aktuálne témy
 efektívna práca žiackej školskej rady
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 dobré podmienky pre vzdelávanie
 nepriaznivý demografický vývoj
žiakov
 lepšie podmienky na zavádzanie
 v povedomí širokej verejnosti chýba
informačno-komunikačných
informovanosť o tom, že sme štátna
technológií
škola
 zatraktívnenie
priestorov
na
vyučovanie – úprava odborných
učební
 zvýšenie
školy

konkurencieschopnosti
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16 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijatia na ďalšie štúdium:
Počet úspešných absolventov
Gymnázia F. G. Lorcu
v školskom roku 2017/2018:

60

Počet prijatých absolventov na
ďalšie štúdium:

43

Počet absolventov, ktorí sa
nehlásili na ďalšie štúdium

8

a uplatnili sa na trhu práce:
Počet absolventov, ktorí neboli
prijatí na ďalšie štúdium:

9

Úspešnosť prijatia na ďalšie
štúdium:

83,0 %

II Ďalšie informácie o škole:
1 Voľno-časové aktivity školy:
Žiaci sa zapojili do krúžkovej činnosti vedených zamestnancami školy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Príprava na maturitu zo španielčiny pre úroveň B1 a B2 - p. Ondrišová
Mladý reportér - p. Heinzová
Prvá pomoc v matematike - p. Soukupová
Nebojme sa programovania - p. Sýkorová
Myslenie pre pokročilých - p. Almássy
Nemčina - jazyk a kultúra - p. Balaďová
Slovenský jazyk a gramatika hravo - p. Klimeková
Páli Vám to? - p. Pistovčáková

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Svet cez objektív - p. Varechová
Taller de teatro en español (španielske divadlo) - p. Santiago
Počítam, preto viem... - p. Prelecová
Conversación en español (konverzácia v španielčine) - p. p. Trujillano
Turisticko-pohybový krúžok - p. Fitková
Výtvarný krúžok - p. Platznerová
Šachový krúžok - p. Platznerová
Budem bohatý - p. Chovanová
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2 Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom:
Ciele spolupráce škola - rodičia:
 usmerňovať výchovu žiakov k spoločensky prijateľným hodnotám v duchu tolerancie
a rešpektovania ľudských práv,
 zefektívniť spôsob učenia sa žiakov,
 zvýšiť motiváciu žiakov dosahovať lepšie výsledky,
 viesť žiakov k zodpovednosti za dosiahnuté študijné výsledky,
 viesť žiakov k samostatnosti a tvorivosti,
 zlepšenie štýlu výchovy a starostlivosti o žiakov s vývinovými poruchami učenia, aktivity
a pozornosti,
 informovanosť zákonných zástupcov o prospechu a dochádzke žiakov prostredníctvom
elektronickej žiackej knižky, triednych aktívov a konzultačných hodín.

Činnosť výchovnej poradkyne RNDr. Z. Čuchorovej v školskom roku 2017/2018:
Spolupráca s rodičmi a verejnoprospešnými organizáciami pri zabezpečovaní starostlivosti o mládež.
Spolupráca so školskou psychologičkou a využívanie odborných poradenských služieb CPPPaP.
Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolupráca s ŠPÚ
a CPPPaP.
Realizácia aktivít na podporu duševného zdravia a s odbornými zamestnancami CPPPaP .
Aktualizovanie násteniek a sprístupňovanie poradenskej služby žiakom v oblasti vzdelávania,
informácie o možnostiach štúdia na VŠ a pomaturitného vzdelávania, informovanie o dôležitých
internetových stránkach poskytujúcich informácie o pomaturitnom štúdiu
Konzultácie o profesionálnej orientácii počas konzultačných hodín aj v iných dohovorených
termínoch.
Organizovanie exkurzií, besied, dní otvorených dverí na VŠ, a tak uľahčiť rozhodovanie vo svete
povolaní.
Testovanie profilu osobnosti a schopností zameraných na voľbu štúdia a profesijnej orientácie
Oboznámenie žiakov s programom Úvod do sveta práce a inými programami zameranými na
profesionálnu orientáciu
Organizovanie prezentácií rôznych vzdelávacích organizácií.
Realizovanie stretnutia triednych učiteľov, školského psychológa, výchovného poradcu, vedenia
školy s cieľom skvalitniť prácu triedneho učiteľa a efektívne riešiť problémy konkrétnych tried
podľa potreby.
Priebežné hodnotenie sociálnej atmosféry v triedach, vytváranie podmienok pre tvorivú atmosféru
podporujúcu pocit bezpečia a motivujúcu k učeniu.
Zabezpečovanie kooperácie školy a rodiny s cieľom zlepšenia dochádzky a prospechu žiakov,
s cieľom zlepšenia štýlu výchovy a starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia,
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aktivity a pozornosti.
Poskytovanie priestoru a času žiakom na riešenie školských a osobných problémov
Spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými učiteľmi pri riešení výchovných a vzdelávacích
problémov
Sledovanie adaptácie žiakov prvého ročníka gymnázia na nové prostredie a na prevenciu
nežiaducich javov v nových kolektívoch
Vytipovanie problémových žiakov na stretnutie so psychológom.
Priebežné a pravidelné monitorovanie zmien v správaní žiakov (týranie, šikanovanie, zneužívanie)
a riešenie situácie spolu s vedením školy a školskou psychologičkou
Priebežne monitorovanie správania sa žiakov i zmien v správaní a v prípade oprávneného podozrenia
zabezpečenie ochrany žiakov pred drogovými závislosťami, fyzickým alebo psychickým násilím,
poškodením zdravia, zneužitím, zanedbávaním, týraním alebo vykorisťovaním vrátane sexuálneho
zneužívania.
Informovanie dievčat o ochrane pred sexuálnym zneužívaním
Informovanie o kyberšikane a ochrane pred ňou.
V rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi realizovanie besied v rámci
prípravy pre trh práce s odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí
a prevencii pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou.
V Stratégii prevencie kriminality realizovanie projektov a aktivít prevencie a eliminácie rizikového
správania, delikvencie a kriminality, podporovanie morálneho a právneho vedomia.
V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou realizovanie preventívnych programov a projektov.
V súlade s odporúčaním Rady Európskej únie realizovanie preventívnych programov zameraných na
zvyšovanie bezpečnosti a podporovanie nástrojov v oblasti prevencie úrazov, sebapoškodzovania
a násilia v školách.
Informovanie žiakov o Opčnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa,
o účasti detí
v ozbrojených konfliktoch, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii o procedúre
oznámení
Rozvíjanie osvetovej, vzdelávacej a výchovnej činnosti s dôrazom na zdravie a zdravý životný štýl
a realizácia aktivít na ich podporu, aktivít na prevenciu proti obezite, podvýživy a poruchy príjmu
potravy.
Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka realizácia tematického týždňa
zameraného na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov.
Vedenie žiakov k vytváraniu správnych postojov a správania k životnému prostrediu s vyzdvihnutím
významu zdravých potravín, čistej vody, bezpečnej a zdravej dopravy, separácie odpadov
a prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.
Realizovanie aktivít a programov na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu zdravia a na
prevenciu proti HIV a AIDS, aktivít proti fajčeniu a informovanie o škodlivých a vedľajších
účinkoch dopingových látok..
Spolupráca s Ligou na duševné zdravie a s Ligou proti rakovine.
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Prehlbovanie poznatkov a právneho vedomia žiakov o ľudských právach a právach dieťaťa v zmysle
Dohovoru o právach dieťaťa a priebežné monitorovanie správania sa detí a jeho zmeny.
Zapojenie sa do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom Škola priateľská deťom
Realizovanie výchovy k manželstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu
a rodičovstvu a koordinovanie plnenia úloh v súlade s učebnými osnovami v predmetoch etická
a náboženská výchova, náuka o spoločnosti a biológia.
Beseda k témam týkajúcich sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči starším ľuďom
v rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín aj mimoškolských aktivít a aktivity na pomoc
starším ľuďom.
Besedy s právnikmi a príslušníkmi polície, návšteva súdneho pojednávania v rámci zvyšovania
právneho vedomia v spolupráci s vyučujúcimi dejepisu a náuky o spoločnosti.
Besedy o boji proti rasovej neznášanlivosti a xenofóbii v spolupráci s vyučujúcimi etickej a
náboženskej výchovy, osvetová činnosť a aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti
o migrantoch a porozumeniu iným kultúram.
Činnosť školskej psychologičky PhDr. D. Kubíčkovej v školskom roku 2017/2018:
konzultácie s rodičmi: na individuálnych stretnutiach sa riešila prevažne integrácia, individuálny
prístup, zlyhávanie v učení, zanedbávanie alebo neprimeraná starostlivosť, výchova, dvojkoľajná
výchova, prestup na inú školu, neurotické problémy a psychosomatické prejavy.
konzultácie učiteľom: Vzrástol záujem učiteľov o riešenie problémov žiakov. Všetci majú záujem
o zlepšenie výsledkov. Niekedy dochádza k vyčerpaniu a únave pri riešení problémov niektorých
žiakov a v tomto prípade sa osvedčilo spoločné stretnutie učiteľov a hľadanie ďalších možností.
individuálne konzultácie so žiakmi: riešili sa tieto témy: psychosomatika a vyhýbanie sa škole, slabý
prospech, vyčlenenie z kolektívu, sociálne vzťahy v triede, urážanie a zhadzovanie spolužiakov,
motivácia, poruchy správania a ADHD, rodinné problémy, rozvod, striedavá starostlivosť, partnerské
problémy, príprava na maturitu, neurotické problémy, sebapoznávanie, depresia, porucha osobnosti,
halucinácie, sebapoškodzovanie.
Celkovo v tomto školskom roku sa poskytlo 441 individuálnych konzultácií, z toho 257 konzultácií
žiakom, 138 konzultácií učiteľom a 38 konzultácií rodičom. Aktivity s celými triedami boli v počte
26, týka sa to tried P.A, P.B, S.A, S.B, T.A, T.B, 1.AS, 1.BS, 2.A, 3.A, Sexta A, 3AS, 3.BS, 4.BS
V prvých ročníkoch billigválneho štúdia spolu s triednymi učiteľmi sa sledovali výkony žiakov.
V posledných rokoch sa objavuje slabá motivácia žiakov v týchto triedach k učeniu. Mnohí boli
zaskočení množstvom učiva, ktorá spája s ich neochotou učiť sa. Žiakom chýbali učebné návyky a
väčšina žiakov, ktorí zlyhávali v učení alebo uvažovali o prestupe, neboli ochotní sa ich naučiť. V
individuálnych konzultáciách sme riešili problémy s učením, ale aj sociálne vzťahy v triede.
V triede 4.BS sa riešili sociálne vzťahy a nevhodné formy správania u nového žiaka triedy. Tieto
vzťahy sa postupne stabilizovali a žiak sa začlenil do kolektívu.
Pre žiakov 3.A a 4. BS bola zrealizovaná aktivita „Psychológia v praxi“, ktorú sme zrealizovali v
spolupráci s pani učiteľkou Pravdovou v rámci predmetu Občianska náuka. Cieľom je zodpovedať
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na otázky žiakov, prípadne rozšíriť ich vedomosti z psychológie.
V triede 3.AS pokračovali problémy s motiváciou a učením, ale aj so sociálnymi vzťahmi.
Prednáškou a diskusiou sme sa snažili žiakov naštartovať. Dôvodom straty záujmu o školu bola
vysoká miera kritickosti voči učiteľom, vzdor a chýbajúca zodpovednosť za svoju prácu u niektorých
žiakov. Táto atmosféra negatívne pôsobila potom aj na ostatných, ktorí sa museli oveľa viac
motivovať. U niektorých žiakov bola aj značná vyčerpanosť, pretože si počas štúdia privyrábajú a
neboli ochotní si stanoviť priority, zanechať prácu a venovať sa škole.
Pre žiakov tried 3.AS, 3.BS , 2.A a Sexta A bola ponúknutá psychodiagnostika intelektových
predpokladov pre výber seminára. Celkovo sa zúčastnilo skupinového testovania 70 žiakov, ktorí
postupne v individuálnych stretnutiach zistili prehľad o svojich schopnostiach a zároveň im bol
podaný aj prehľad o vysokoškolskom štúdiu.
Združenie priateľov Gymnázia F. G. Lorcu:
 spolupráca medzi školou a rodičmi sa rozvíjala aj po materiálnej stránke prostredníctvom
Združenia priateľov Gymnázia F. G. Lorcu
 rodičia poskytli združeniu finančné prostriedky, ktoré sa investovali na nákup učebných
pomôcok do odborných učební vybraných predmetových komisií so zámerom skvalitniť
a zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces, boli zakúpené biele tabule do tried
s interaktívnymi tabuľami, jednotné nástenky na chodby, zmodernizovalo sa vybavenie
veľkej a malej telocvične, financovali sa súťaže, výmenné pobyty do Španielska, odmeny pre
žiakov, organizácia školských podujatí a podujatí Žiackej školskej rady.
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