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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2015/2016

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade :

13.10.2016

----------------------riaditeľ školy

Správa bola prerokovaná v rade školy :
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----------------------predseda rady školy

Správa bola schválená zriaďovateľom :
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A/ Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA

organizačné zložky:

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského

súčasti Evanjelickej spojenej školy:
Školský klub detí pri Evanjelickej spojenej škole
Školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej škole
Školská knižnica

Adresa školy:

Komenského 10
Liptovský Mikuláš
031 01

číslo telefónu:

044/ 56 219 51, 044/ 54 729 01

číslo faxu:

044/ 55 140 73

e-mail:

riaditel@esslm.sk

web:

www.esslm.sk

Zriaďovateľ školy:

Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Hlavná 137
080 01 Prešov

v zastúpení:

Mgr. Slavomír Sabol
biskup VD ECAV na Slovensku

Vedenie školy:








PaedDr. Jana Chaloupková

riaditeľka školy

Mgr. Janka Záborská
Mgr. Patrícia Kunkelová
Mgr. Alexandra Bobková
Mgr. Jana Ďuranová
Mgr. Vladimír Ferenčík
Ing. Ľubica Vitekerová

zástupkyňa riaditeľky gymnázia pre pedagogickú činnosť
zástupkyňa riaditeľky gymnázia pre bilingválne vyučovanie a AJ
zástupkyňa riaditeľky základnej školy pre pedagogickú činnosť
duchovná správkyňa pre EZŠ
duchovný správca EGJT
vedúca ekonomického oddelenia a personalistiky
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Poradné a iné orgány školy:


Rada školy ustanovená 14. januára 2013 v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. v školskom
roku 2015/2016 pracovala na škole v zložení :





predseda Rady školy
podpredseda
členovia



tajomníčka- zapisovateľka – Ing. Ľubica Vitekerová, od 17.6.2016 pracovali v Rade školy doplnení
Marián Moravčík a Daniela Dzuriaková.
Pedagogická rada zložená z pedagógov Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku
a Pedagogická rada Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského.



Mgr. Viera Kovačičínová
Mgr. Nadežda Holúbeková
PaedDr. Slávka Mlynčeková
Mgr. Jana Cuprová
JUDr. Soňa Macková
Mgr. Peter Taját
Mgr. Miroslav Čurlík
Mgr. Marián Bochnička
Mgr. Stanislav Grega
Alžbeta Zemančíková



Rada rodičov zložená z triednych dôverníkov z Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku a
z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského.



Predmetové komisie EZŠ a EGJT a metodické združenie na 1.stupni EZŠ.

B/ Údaje o počtoch žiakov školy:

Evanjelická spojená škola spolu:

700 žiakov

434 dievčat

266 chlapcov

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
 1.stupeň
 2. stupeň
 plnenie PŠD v zahraničí

280 žiakov
126
154

151 dievčat
73
78
2

129 chlapcov
53
76
2

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
 8-ročné štúdium
 5-ročné štúdium
 4-ročné štúdium
študenti EGJT v zahraničí
plnenie PŠD v zahraničí

420 žiakov
134
217
69
3
3

283 dievčat
88
149
46
2
2

137 chlapcov
46
68
23
1
1
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individuálny učebný plán
Zahraniční študenti na EGJT

4
1

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami:
z toho EZŠ
z toho EGJT

41

Počet detí v školskom zariadení ( ŠKD pri EZŠ ):

111

3
1

1
0

35
6

C/ Údaje o prijatých žiakoch na ESŠ pre školský rok 2016/2017:
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
1.ročník EZŠ


počet zapísaných

46 žiakov



prijatých žiakov

40 žiakov / dve triedy 1.A, 1.B /

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
5- ročné bilingválne štúdium 7902 J 74


počet záujemcov:

148 žiakov



počet prijatých a zapísaných uchádzačov

56 žiakov / dve triedy: I.A5,I.B5

8- ročné bilingválne štúdium 7902 J 74


počet záujemcov:

45 žiakov



počet prijatých a zapísaných uchádzačov

26 žiakov / jedna trieda: príma

4-ročné štúdium 7902 J 00


počet záujemcov:

45 žiakov



počet prijatých a zapísaných uchádzačov

23 žiakov / jedna trieda I.A4

D/ Údaje o prijatých žiakoch na stredné a vysoké školy:
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
9. ročník EZŠ
- počet žiakov 9. ročníka v šk. r. 2015/2016:

25 žiakov

- úspešnosť prijatia na stredné školy:

100 %

- počet žiakov prijatých na Ev. gymnázium:

12 žiakov

8. ročník EZŠ
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- počet žiakov prijatých na Ev. gymnázium:

0 žiakov

5.ročník EZŠ
- počet žiakov v 5. ročníku v šk. r. 2015/2016:

48 žiakov

- počet prijatých do 8-ročného gymnázia:

15 žiakov

- počet prijatých do 8 -ročného konzervatória

1 žiak

- z toho počet prijatých na EGJT:

12 žiakov

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
4., 5. a 8. ročníkov EGJT

počet žiakov 77

počet žiakov finálnych
ročníkov:

V.AP
21 žiakov

V.BP
23 žiakov

oktáva
18 žiakov

IV.A4
15 žiakov

počet prijatých na VŠ

11

19

16

11

počet prijatých na VŠ v SR

6

11

9

9

počet prijatých na VŠ v EU

5

8

7

2

počet neprijatých na VŠ

0

0

0

0

žiaci bez spätnej väzby

0

0

0

0

počet pracujúcich žiakov

10

4

2

4

Umiestnenie 4.ročníka, 5. ročníka a 8.ročníka EGJT
Počet žiakov

V.AP

V.BP

oktáva

IV.A4

Z toho prijatých na VŠ

11

19

16

11

Oblasť ekonómie, ekonomiky

4

6

5

5

Oblasť techniky
a informačných technológií

1

1

1

1

Prírodovedné fakulty

1

4

2

0

Filozofické a filologické

4

4

6

0

Evanjelická bohoslovecká
fakulta

0

0

0

1

Lekárska fakulta

1

1

0

1
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a zdravotnícka fakulta
Právnická fakulta

0

3

0

0

Pedagogická fakulta

0

0

2

3

E/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého stupňa vzdelania
PRÍLOHA A

- klasifikácia Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku

PRÍLOHA B

- klasifikácia Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského

EZŠ biskupa Jura Janošku
V celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ - T9 2016 :
Priemerný

Percentil

Úspešnosť

Percentil

Úspešnosť

počet :

Matematika

Matematika

Jazyk

Jazyk

Bodov školy, úspešnosť
školy /%/

29,28

35,00%

41,27

56,00%

-

52,80%

-

62,60%

Úspešnosť v rámci SR

EG Juraja Tranovského
Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016
Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Úspešnosť

Percentil

Slovenský jazyk a literatúra

-

57

68,23%

72,75%

Matematika

-

4

49,18%

-

Anglický jazyk B2

B2

78

66,85%

64,34%

Výsledky internej písomnej časti maturitnej skúšky vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch v anglickom
jazyku v školskom roku 2015/2016
Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Úspešnosť %

Dejepis v anglickom jazyku

-

19

65,26%

Evanjelické a.v. náboženstvo
v anglickom jazyku

-

2

97,54%

Geografia v anglickom jazyku

-

35

74,90%
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Matematika v anglickom jazyku

24

-

79,76%

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016
Predmet

Úroveň

Počet žiakov,
ktorí úspešne
absolvovali ÚFIČ

Počet žiakov, ktorí
v riadnom termíne
absolvovali ÚFIČ
neúspešne

Priemerná známka

Slovenský jazyk a literatúra

-

57

-

1,70

Matematika v anglickom jazyku

-

24

-

1,67

Matematika

-

5

-

1,40

Anglický jazyk

B2

78

-

1,74

Biológia

-

7

-

1,86

Dejepis v anglickom jazyku

-

19

-

2,16

Evanjelické náboženstvo

-

3

-

1,00

Evanjelické a. v. náboženstvo
v anglickom jazyku

-

2

-

1,00

Fyzika

-

5

-

2,00

Francúzsky jazyk

B1

1

-

2,00

Geografia v anglickom jazyku

-

36

-

1,81

Geografia

-

6

-

2,17

Občianska náuka

-

24

-

2,21

Nemecký jazyk

B1

6

-

1,17

Ruský jazyk

B1

4

-

1,50

Umenie a kultúra

-

11

-

1,09

Ekonomika

-

11

-

2,45

SPOLU

-

299

-

1,70
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F/ Zoznam študijných odborov a učebných plánov :
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a evanjelického náboženstva
Vyučovanie v šk. roku 2015/2016 podľa platných UP:


iŠkVP pre 1. ročník primárneho vzdelávania ISCED 1 - platný od 1. septembra 2015



ŠkVP pre 2. ročník primárneho vzdelávania ISCED 1 - platný od 1. septembra 2009



ŠkVP pre 3. ročník primárneho vzdelávania ISCED 1 - platný od 1. septembra 2010



ŠkVP pre 4. ročník primárneho vzdelávania ISCED 1 - platný od 1. septembra 2011



iŠkVP pre 5. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2015



ŠkVP pre 6. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2009



ŠkVP pre 7. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2010



ŠkVP pre 8. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2011



ŠkVP pre 9. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2012

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Vo výchovno-vzdelávacom procese boli v školskom roku 2015/2016 uplatnené rámcové učebné
plány pre študijné odbory nasledovne:
5- ročné bilingválne štúdium
a) V 1.ročníku 5-ročného štúdia
b) V 2.-4. ročníku 5-ročného štúdia
c) V 5. ročníku 5-ročného štúdia

7902 J 74 UP platný od 1.9.2015,
7902 J 74 UP platný od 1.9.2012,
7902 5 74 UP platný od 1.9.2009,

8- ročné bilingválne štúdium
a) V 1. ročníku 8-ročného štúdia
b) V 2.-4.ročníku 8-ročného štúdia
c) V 5.-8. ročníku 8-ročného štúdia

7902 J 74 UP platný od 1.9.2015,
7902 J 74 UP platný od 1.9.2012,
7902 5 74 UP platný od 1.9.2009,

4-ročné gymnaziálne štúdium
a) V 1. ročníku 4-ročného štúdia
b) V 2.-4.ročníku 4-ročného štúdia

Liptovský Mikuláš 13. októbra 2016
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Boli vypracované, modifikované a doplnené UO pre všetky ročníky podľa ISCED 2 (1.-4.ročník 8ročného štúdia) a ISCED 3A (5.-8.roč. 8-ročného štúdia, 1.-5.roč. 5-ročného štúdia, 1.-3.roč. 4-ročného
štúdia) Štátneho vzdelávacieho programu.

G/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Počet zamestnancov v školskom roku 2015/2016 :




90

(6 MD, RP)

Počet pedagogických zamestnancov:

68

pedagogickí zamestnanci EZŠ

26

(3 MD, RP)

pedagogickí zamestnanci EGJT

42

(2 MD, RP)

Počet nepedagogických zamestnancov:

22

nepedagogickí zamestnanci EZŠ

5

nepedagogickí zamestnanci EGJT

10

zamestnanci školskej jedálne

7

(1 MD, RP)

Všetci pedagogickí pracovníci v školskom roku 2015/2016 splnili kvalifikačné podmienky kladené
na pedagogických zamestnancov školy.

H/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v šk. roku 2015/2016:
V priebehu školského roka 2015/2016 sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastňovali vzdelávaní,
ktoré absolvovali v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.
Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania získali :
 Ing. Viera Guothová.
Do konca školského roka 2015/2016 získali prvú atestáciu tieto pedagogické zamestnankyne :
 Mgr. Katarína Vojtková, Mgr. Zlatica Labašková.
Do konca školského roka 2015/2016 získala druhú atestáciu :
 Mgr. Jana Sochorová.
Vysvedčenie rozširujúce kvalifikačné predpoklady získali títo pedagogickí zamestnanci :
 Ing. Viera Guothová, PhDr.Alena Krkošková, Mgr. Peter Podstavek.
Údaje o výsledkoch výberového konania :
Dňa 1. 6. 2016 vedenie školy uskutočnilo výberové konanie na pozíciu pedagóga s aprobáciou
matematika – fyzika. Prihlášku na výberové konanie zaslali 5 uchádzači, z ktorých sa jeden výberového
konania nezúčastnil. Na túto pozíciu bola vybratá kolegyňa, ktorá neskôr na pozíciu nenastúpila,
pohovorom bola na pozíciu prijatá kolegyňa RNDr. Miluša Sohová, ktorá nastúpi v novom školskom roku
2016/2017.
Počas školského roka 2015/2016 pracovali :
Na základe dohody pracovali na škole 4 zamestnanci:
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Jana Majerníčková, Štefan Tomčík, Anežka Balážová,



Ing. Lucia Triznová ( cez príspevok ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši, §50 zákona 5/2004
o službách zamestnanosti).

Na základe pracovnej zmluvy – 11 zamestnancov:


Mgr. Ivana Brozáková, Mgr. Marcela Čaklošová, Mgr. Kamila Kabátová, Mgr. Ivica Rajniaková, Mgr.
Anna Dvorščáková, Mgr. Zuzana Hadačová, Mgr. Lucia Matejovie, Mgr. Kristína Stejskalová, Mgr.
Miroslava Mlynarčíková, Ľuba Kučerová, Vladimír Pavlovič.

Počas školského roka 2015/2016 nastúpila na MD len jedna zamestnankyňa:


Mgr. Radka Guráňová.

Ku koncu školského roka 2015/2016 eviduje na ESŠ 6 zamestnankýň na materskej dovolenke
a rodičovskom príspevku. Z toho tri mamičky na základnej škole, dve na gymnáziu a jedna nepedagogická
zamestnankyňa.
Po materskej dovolenke nastúpili do pracovného pomeru:


Mgr. Monika Macková, Mgr. Ingrid Skerlová, Mgr. Ľuboslava Laučíková, Mgr. Jana Šarlušková a
Mgr. Miroslava Repčeková.

Počas školského roka 2015/2016 ukončili :
V skúšobnej dobe a dohodou pracovný pomer títo zamestnanci:


Mgr. Marek Prypoň, Mgr. Mariana Líšková, Tatiana Húleková, Mgr. Zuzana Hadačová, Beáta
Tomčíková, PaedDr. Alena Repová, Ing. Viera Šeďová, Mgr. Kvetoslava Staroňová, Ing. Tatiana
Nemethyová, Mgr. Ivica Rajniaková.

I/ Aktivity a prezentácie školy na verejnosti:

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
Súťaže
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Názov súťaže

Počet zapojených
žiakov

Najúspešnejší žiaci

Biblická olympiáda, školské kolo

14

1. kat.: Marek Janík 4. m
2. kat.: Martin Druska 1. m
3. kat.: Anna Drusková 1. m

Biblická olympiáda, celoslovenské kolo

3

2.
kat.: Martin Druska 1. m
3. kat.: Anna Drusková 3. m

Biologická olympiáda, okresné kolo

1

kat. E: Chiara Krkošková 3. m

Dejepisná olympiáda, okresné kolo

6

kat. F: Martin Druska 11. m, Barbora Bartánusová 18. m
kat. E: Jakub Kostolný 4. m, Matúš Korček 11. m
kat. D: Oliver Hajdučík 15.m, Vanesa Porubjaková 21. m

Matematická olympiáda, okresné kolo

4

kat. Z5: Eliška Kompišová
kat. Z8: Oliver Hajdučík 11. m

Olympiáda v anglickom jazyku, obvodné kolo

1

kat. 1B: Alexandra Špirková 8. m
kat. 1C: Marián Kulizák

Olympiáda v nemeckom jazyku, celoslovenské
kolo

1

kat. 1C: Oliver Hajdučík 7. m

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry,
obvodné kolo

1

Pytagoriáda

58

školské kolo: 58 zúčastnených žiakov, 9 úspešných
obvodné kolo:
kat. P3: Marek Tobias Janík
kat. P4: Roman Bazela, Damián Beňo, Christopher Havalec

Matematický klokan

76

školský šampión
Klokanko 2: Marko Saniga 37. - 134. m

Expert

3

Marek Zuzaniak, Dominik Galvánek, Alexander Miškov

Všetkovedko

49

Všetkovedko 2: Janka Sochorová 18. m, Victoria Havalec 18. m,
Michal Voskár 22. m
Všetkovedko 5: Petra Labašková 9. m, Lenka Rajniak 11. m,
Eliška Kompišová 16. m, Miroslava Nina Gajdošová 22. m

Genius Matematicus

16

kat. 04: Adam Ivan

Štúrov Zvolen, okresné kolo

1

I. kat.: Eliška Kompišová

Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

3

II. kat. v prednese poézie: Andrea Devečková 2. m

Šaliansky Maťko

1

kat. 1: Pavlína Kováčiková

„Prečo?“

8

finálové kolo: Veronika Stanislavová, Alexander Miškov, Filip
Jáger, Vanesa Porubjaková, Oliver Hajdučík, Marek Selčan,
Marek Zuzaniak

Na bicykli bezpečne, okresné kolo

4

Tamara Kaliská, Ester Kaliská, Timotej Brodský,
Martin Urban 11. m

Basketbal, obvodové kolo

10

starší žiaci 4. m

Futbal, obvodové kolo

20

mladší žiaci 3. m, starší žiaci 4. m

kat. C: Stanislava Kráľová 6. m
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Práca MZ, PK a koordinátorov na EZŠ
PK prírodovedných predmetov
Predmetová komisia prírodovedných predmetov (ďalej len PK PP) pracovala podľa Plánu práce
prijatého dňa 25. 08. 2015 na prvom zasadnutí.
Na prvých vyučovacích hodinách oboznámili žiakov s kritériami hodnotenia ich práce v školskom
roku 2015/2016,
a) implementovali prierezové témy do inovovaných učebných osnov predmetov matematika, fyzika,
chémia, biológia, informatika a technika,
b) individuálne pristupovali k začleneným žiakom so zdravotným znevýhodneným do bežných tried
podľa metodických pokynov a odporúčaní vyplývajúcich z jednotlivých špeciálno-pedagogických
vyšetrení,
c) uplatňovali vo vyučovaní metodiku CLIL v predmete matematika v piatom ročníku, v chémii vo
ôsmom a deviatom ročníku.
PK cudzích jazykov
Predmetová komisia cudzieho jazyka pracovala podľa Plánu práce prijatého dňa 25.8.2015
a vypracovala:














inovované učebné osnovy z AJ pre 1. a 5. ročník,
učebné osnovy nemeckého jazyka pre 6.a 7. ročník,
učebné osnovy z anglického jazyka pre 3. ročník,
učebné osnovy z anglického jazyka pre 4. ročník,
pripravila a viedla krúžky anglického jazyka „English Fun“ pre žiakov I. stupňa,
Mr. Korycki viedol konverzáciu v AJ pre žiakov 4. ročníka,
semináre Oxford pre I. a II. stupeň,
školské kolo olympiády AJ v kategórii 1B a 1C,
školské kolo olympiády v nemeckom jazyku,
Súťaž čitateľskej gramotnosti v ANJ pre žiakov II. stupňa,
Súťaž v prednese prózy a poézie v ANJ pre žiakov I. a II. stupňa,
zúčastnila sa workshopoch organizovaných v rámci projektu Erasmus +,
zorganizovala rodičovského združenia pre rodičov žiakov I. stupňa k výučbe a učeniu sa anglického
jazyka, a prezentáciu učebníc anglického jazyka pre I. a II. stupeň základných škôl vedená
konzultantom vydavateľstva Oxford, a vzájomné hospitácie.

PK spoločensko-vedných predmetov
V tomto školskom roku sa PK podieľalo na :




aktivitách v rámci hodín výtvarnej výchovy v Galérii P.M. Bohúňa,
tvorivých dielní v múzeu Čierny Orol,
venovali sme sa prezentácii projektov žiakov 8. a 9. ročníka,
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zúčastnili sme sa exkurzie v Mincovni v Kremnici,
navštívili sme Atlantis Centers v Leviciach – Tajomstvá faraónov,
navštívili sme Prezidentský palác v Bratislave a stretli sme sa s pánom prezidentom,
žiaci 9. ročníka sa zúčastnili kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia Liptovského Mikuláša
počas 2. svetovej vojny.
Žiaci sa zúčastnili súťaží: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Olympiáda SJL, Dejepisná
olympiáda.
Metodické združenie 1.-4.ročníkov
Metodické združenie pracovalo v šk. roku 2015/ 2016 podľa schváleného plánu práce na tento šk.
rok. Aktualizovali, skontrolovali, upravili a zjednotili vstupné, výstupné testy, kontrolné diktáty – druhý,
tretí, štvrtý ročník. Vypracovalo tematické výchovno-vzdelávacie plány na jednotlivé vyučovacie predmety
podľa platných učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu schválených v rámci MZ a vedením
školy. Do učebných osnov implementovalo ciele prierezových tém zo Štátneho vzdelávacieho programu –
multikultúrnej výchovy, mediálnej výchovy, osobnostného a sociálneho rozvoja, enviromentálnej výchovy,
dopravnej výchovy, ochrany života a zdravia, tvorby projektov a prezentačných zručností, finančnej
gramotnosti. Ďalej zorganizovalo:


Didaktické hry v prírode



aktivity k Svetovému dňu zdravej výživy a Svetovému dňu mlieka



Mikuláš



Deň otvorených dverí



súťaž Všetkovedko



pravidelné korčuľovanie na zimnom štadióne



návšteva predškolákov



benefičná akcia Krok do Vianoc



slávnostný zápis v mestskej knižnici



tvorivé dielne a kvízy v knižnici, v Galérii P. M. Bohúňa, v múzeu Čierny orol



Kinderiáda



Indiánsky týždeň



Štedrý deň v triede



Bylinkový týždeň



návšteva hasičskej stanice



návšteva kina
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prednáška mestskej polície



prednáška Dentálna hygiena

Akcie ŠKD


Uvítanie prvákov



Sedemmíľové čižmy - športová súťaž



Usilovné včielky - beseda



Najkrajšie vianočné pečivo - zdobenie perníkov



Mini-maxi - súťaž



Rekordy v družinke



Tyčinkový deň - súťaž



Návšteva fary v časti Palúdzky



návšteva v ZŠ Okoličné



Folklórna noc

Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v meste:
V školskom roku 2015/2016 sme spolupracovali s viacerými inštitúciami, žiaci absolvovali
prednášky, besedy a plánované aktivity.
Organizácie, s ktorými sme spolupracovali: Liptovská knižnica G.F. Belopotockého, Galéria P. M.
Bohúňa, múzeum Čierny orol, mestská polícia, správa Národného parku Nízke Tatry,

Práca koordinátorov na EZŠ
Koordinátor environmentálnej výchovy
Koordinátorka environmentálnej výchovy, Mgr. Viera Kovačičínová, pracovala v školskom roku
2015/2016 podľa Plánu práce koordinátora environmentálnej výchovy vypracovaného na školský rok
2015/2016.
Zorganizovala zber papiera, získané finančné prostriedky boli určené pre ŠKD.
Dňa 2.10.2016 koordinátorka spolu s pedagógmi zoorganizovala akciu pri príležitosti Svetového
dňa zvierat, ktorá spojila väčšinu žiakov a pedagógov tým, že nosili oblečenie so zvieracím motívom.
Taktiež 2. októbra koordinovala súťaž o najkrajšie nakreslené zvieratko pri príležitosti Svetového
dňa zvierat.
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Zapojila školu do celoslovenskej kampane Červené stužky aktivitou Tvorba a nosenie červených
stužiek. Koordinovala fotografickú súťaž „Jarná krajina“, ktorá zvýšila záujem žiakov o pobyt v prírode.
Žiaci posielali fotografie mailom koordinátorke a víťazné tri fotografie určila komisia.
V spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva zorganizovala Ekodni v škole.
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Výchova k manželstvu a rodičovstvu prebiehala v rámci vyučovacieho procesu podľa učebných
osnov, ako súčasť výchovných koncertov a divadelných predstavení.
V mesiaci február pripravili učitelia so žiakmi darčeky pre blízkych a zorganizovali Valentínsku
poštu. V múzeu Čierny orol absolvovali aktivity zamerané na zvyky a tradície Veľkej noci. V mesiaci máj
pripravili žiaci darčeky pre mamičky a spolu s pani učiteľkami 1. ročníkov a 2.A triedy pripravili program ku
Dňu matiek. V mesiaci jún sme spoločne oslávili Deň detí a deti pripravili darčeky pre otcov pri príležitosti
Dňa otcov.
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Žiaci si v 2. polroku školského roka osvojili poznatky a vedomosti o ľudsko-právnych pojmoch
(ľudské práva a slobody, sociálna zodpovednosť, mier, bezpečnosť, demokracia, tolerancia, ochrana práv
menšín a iné), osvojili si niektoré sociálne zručnosti, ktoré usmerňujú ich správanie pri aplikácii ľudských
práv – kriticky myslieť, aktívne počúvať, správne komunikovať, byť empatický, spôsobilosť pracovať v tíme,
samostatne rozhodovať a niesť zodpovednosť
Problematika ľudských práv bola obsiahnutá vo viacerých oblastiach edukačného procesu na
evanjelickej základnej škole. Žiaci 2. stupňa získali poznatky o základných dokumentoch týkajúcich sa
ľudských práv na hodinách občianskej náuky, dejepisu a iných predmetov, zo Všeobecnej deklarácie
ľudských práv, z Dohovoru o právach dieťaťa, z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
a ďalších dokumentov.
V novembri 2015 štátna školská inšpekcia uskutočnila na našej škole tematickú inšpekciu v 8.
a 9. ročníku. Dotazníky boli zamerané na extrémizmus a vedomosti z oblasti ľudských práv. Naši žiaci
preukázali veľmi dobré vedomosti v danej oblasti.
Koordinátor prevencie drogových závislostí
V aktuálnom školskom roku sme sa v činnosti koordinátora prevencie drogových závislostí zamerali
najmä na prevenciu legálnych drog, predovšetkým na prevenciu fajčenia a alkoholu (okrem oficiálneho
nosiča Alkohol zabíja sme využívali na preventívne aktivity so žiakmi najmä prezentáciu spracovanú
v intenciách pracovných zošitov vytvorených cielene pre žiakov základných škôl Nenič svoje múdre telo,
doplnenú o ďalší motivačný obrázkový materiál).
Pokračovali sme v projektoch Daj mi šancu a Čistý život, ktoré na našej škole (základnej
a gymnáziu) realizovali pracovníci Krízového strediska Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši.
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S Ligou za duševné zdravie sme spolupracovali na organizovaní verejnej zbierky za spoluúčasti
žiakov gymnázia aj deviateho ročníka základnej školy. Súčasťou tejto akcie bolo aj šírenie myšlienok
o duševnom zdraví medzi žiakmi našej školy.
V rámci riešenia porušení vnútorného školského poriadku školy v zmysle prinesenia návykovej
látky na pôdu školy sme prizývali na spoluprácu Policajný zbor SR, ktorého pracovníci realizovali pre žiakov
aktivity zamerané na oblasť trestno-právnej zodpovednosti. spolupracovať s ďalšími inštitúciami
pracujúcimi v oblasti prevencie alebo liečby závislostí.
V nadväznosti na prácu školského psychológa sme podporovali otvorenosť vo vzťahoch, aktívne
riešenie problémov, prácu so stresom ako prevenciu zneužívania návykových látok a vzniku sociálnopatologických javov u zamestnancov a rodičov žiakov školy.
Školský psychológ na EZŠ
Počas školského roku sme pracovali so žiakmi individuálne začlenenými (individuálna spolupráca
týkajúca sa vyučovacích a výchovných záležitostí žiakov, spolupráce s rodičmi, účasti na štvrťročných
stretnutiach vyučujúcich s rodičmi začlenených žiakov, hospitácie v triedach vzdelávajúcich individuálne
začlenených žiakov a následná komunikácia ohľadom žiakov s vyučujúcimi) a s dokumentáciou týchto
žiakov (vedenie a aktualizácia dokumentácie).
Začiatkom školského roka sa uskutočnila celoštátna zbierka organizovaná Ligou za duševné
zdravie, na ktorej sme sa aktívne zúčastnili. Na určených stanovištiach oslovovali verejnosť skupiny
študentov a reprezentovali myšlienky týkajúce sa dôležitosti duševného zdravia. V tomto školskom roku
sme prvýkrát do aktivít zaradili aj vybraných žiakov deviateho ročníka a treba skonštatovať, že spolu so
žiakmi gymnázia robili v uliciach dobré meno našej škole svojím slušným vystupovaním aj primeraným
prezentovaním myšlienok hnutia.
Podľa požiadaviek triednych učiteľov sme v rámci triednych kolektívov uskutočnili poradenstvo
k forme ďalšieho vzdelávania a k voľbe povolania.
V piatych ročníkoch Evanjelickej základnej školy prebehli kurzy „osobnostný a sociálny rozvoj“,
kde boli nosnými témami budovanie zdravých vzťahov a prevencia psychosociálnych javov, najmä
šikanovania a zneužívania návykových látok.
Participovali sme na príprave a realizácii zápisu predškolákov do prvého ročníka základnej školy
a tiež na prijímacích skúškach do prímy osemročného gymnaziálneho štúdia, do prvých ročníkov
päťročného bilingválneho štúdia.
Výchovný poradca
Žiaci priebežne navštevovali DOD rôznych SŠ na ktoré, sa hlásili a zúčastnili sa aj burzy SŠ. Burzy sa
zúčastnili aj rodičia. Uvítal som aj viacerých profesorov a zástupcov stredných škôl v deviatej triede.
Výchovný poradca informoval rodičov žiakov piateho, ôsmeho a deviateho ročníka o možnostiach
štúdia na troch odboroch EGJT a ďalších odboroch o ktoré mali deviataci záujem.
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Všetkým žiakom piateho, ôsmeho a deviateho ročníka boli vypracované prihlášky na stredné
školy. Všetky prihlášky a zápisné lístky boli vyplnené v stanovených termínoch a presne podľa určeného
postupu boli podpísané opečiatkované a odoslané na vybraté stredné školy.

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Práca predmetových komisií
Predmetová komisia ANJ
 1. decembra 2015 PK participovala na Dni otvorených dverí. Členovia ponúkli tzv. „otvorené
hodiny“ pre verejnosť spolu s aktivitami a rôznymi cvičeniami, kde verejnosti priblížili akým
spôsobom prebieha výučba hodín anglického jazyka.
 Školské kolo olympiády v anglickom jazyku- dňa 7. decembra 2015 (organizátorom bola Ing.
Guothová Viera v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi ANJ/, študentov pripravovali učitelia, ktorí
vyučujú v jednotlivých triedach). Školského kola sa zúčastnilo spolu 40 študentov, ktorí súťažili v 3
kategóriách (1C, 2C1, 2C2).
 Január 2016- Školské kolo súťaže Speaker´s Corner- školské kolo súťaže v argumentácii názorov sa
konalo 11. januára 2016 – hodnotené boli prezentačné, štylistické a rečové schopnosti. Do
celoslovenského kola v Žiline boli vybratí nasledovní študenti: Alex Burgan (II.B5), Daniela
Dzuriaková (III.A5) a Alžbeta Kasanická (V.B5). Za prípravu študentov boli zodpovední lektori ANJ
a Mgr. Kunkelová Patrícia.
 14. januára 2016- Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v priestoroch
EGJT. Organizátorom bola Mgr. Macková Monika.
Olympiády sa zúčastnilo spolu 12 študentov z 8 zúčastnených škôl (2 gymnáziá, 1 Hotelová
Akadémia, 5 stredných odborných škôl). Súťažilo sa v 4 kategóriách (2A, 2B, 2C2, 2D).
 Do krajského kola Olympiády v anglickom jazyku v Čadci postúpili študenti: Emma Miklášová
(tercia), ktorá vo svojej kategórii získala 2. miesto a Alex Burgan /II.B5/, ktorý vo svojej kategórii
obsadil 3. miesto. Študentov pripravovali učitelia vyučujúci v jednotlivých triedach.
 27. januára 2016 sa konala súťaž s názvom „Angličtinár roka“. Testovaní boli žiaci z III.A5, IV.A5 a
niekoľko ďalších žiakov z iných tried (oktáva,V.AP,V.BP). Koordinátorkou bola Mgr. Halahijová.
Gymnázium EGJT získalo 8. miesto na Slovensku a 47. miesto v celkovom hodnotení v danej súťaži,
kde sa zapojilo 2463 študentov zo 126 škôl na Slovensku.
 4. február 2016- celoslovenské kolo súťaže Speaker´s Corner v Žiline.
Na celoslovenskom kole sa vo svojej kategórii umiestnila na 3. mieste Alžbeta Kasanická.
Študentku na súťaž pripravovali lektori.
 Dňa 13. apríla 2016 sa uskutočnila Generálna skúška testovania úrovne C1 v anglickom jazyku.
Testovanie prebehlo pod záštitou NÚCEM-u a zúčastnilo sa na ňom spolu 25 študentov IV.A5
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triedy. Všetci študenti boli na testovaní úspešní. Koordinátorkou testovania bola Mgr. Kunkelová
Patrícia.
 21. apríla sa konala súťaž Vivat Georgius Tranoscius. Na tvorbe programu sa podieľali aj členovia
PK ANJ.
 23. mája- testovanie jazykových zručností anglického jazyka v triedach kvarta a II.A4.
 10. jún- testovanie nadobudnutých zručností z anglického jazyka v triedach (I.A5 a I.B5).

Predmetová komisia CUJ


Olympiádu v nemeckom jazyku školské kolo uskutočnila Mgr. Kováčová 16.12.2015.

Výhercovia v kategórii 2A (1.-2. roč.):
1. miesto – Roland Burgan (II.B5) – pripravoval Mgr. Repček
2. miesto – Alex Burgan (II.B5) – pripravoval Mgr. Repček
3. miesto – Matej Hurňanský (II.A5) – pripravovala Mgr. Kováčová
Výhercovia v kategórii 2.B (3.-5. roč.):
1. miesto - Miroslava Stankovianska (V.AP) – pripravovala Mgr. Kováčová
2. miesto - Ľuboslava Kubaská (V.BP) – pripravovala Mgr. Kováčová
3. miesto - Daniela Dzuriaková (III.A5) – pripravoval Mgr. Repček
Výhercovia v kategórii 2C (germafóni):
1. miesto - Mária Knappová (IV.A5)
2. miesto - Jozef Vozár (III.A5)
Výherkyňa v kategórii 1.C (mladší germafóni):
1. Barbora Hajdučíková (sekunda)




Krajské kolo v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 11.2.2016 na Gymnáziu Hlinská v Žiline.
Našu školu reprezentovali Mária Milota Knappová – 1. miesto v kategórii 2C (germafóni),
Miroslava Stankovianska – 7. miesto v kategórii 2B (3.-5. roč. gymnázií) žiakov pripravovala
Mgr. Kováčová.
Celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 21.3.2016 v Bratislave.
Našu školu reprezentovala Mária Milota Knappová – 4. miesto v kategórii 2C (germafóni).

 Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku organizovala v januári 2016 PaedDr. Turčiačiková
Výhercovia v kategórii A1:
1.miesto – Andrej Uličný (sekunda)
2.miesto – Ema Škerenčáková (sekunda)
3.miesto – Natália Lisá (sekunda) – žiakov pripravovala PaedDr. Turčiačiková
Výhercovia v kategórii A3:
1. miesto – Annamária Huttová (tercia)
Výhercovia v kategórii B2 :
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1. miesto – Lisa Poláčeková (2.A5)
2. miesto – Jana Hudáková (III.A5)
3. miesto – Matúš Parobek (2.A5) – žiakov pripravovala PaedDr. Turčiačiková
Okresné kolo v ORUJ sa neuskutočnilo a žiaci postúpili priamo do krajského kola. Krajské kolo
Olympiády v ruskom jazyku sa uskutočnilo 11.3.2016 v Turčianskych Tepliciach.
Výhercovia v kategórii A1:
3.miesto – Andrej Uličný (sekunda)
Výhercovia v kategórii A3:
1. miesto – Annamária Huttová (tercia) – žiakov pripravovala PaedDr. Turčiačiková .

Predmetová komisia SJL a výchovných predmetov
 September – október 2015
ĽUDOVÍT ŠTÚR - Čo o ňom vieš? https://goo.gl/IQOBkV E-kvíz zostavila a vyhodnotila Mgr. Záborská,
žrebovania sa zúčastnili 23.10.2015 Mgr. Poleč, Mgr. Záborská, Ing. Guothová.
 Október – november 2015
OLYMPIÁDA ZO SJL
Celkovú organizáciu a vypracovanie testov pre kategóriu A a B – Mgr. Kováčová, pre kategóriu C
Mgr. Marušiaková. Školského kola sa zúčastnilo 28 žiakov, z toho 14 bolo úspešných riešiteľov.
Víťazi: kategória A – Michaela Salcerová
kategória B – Muršinová
kategória C – Simona Macková
SÁROVA BYSTRICA
Regionálne kolo: 26.10.2015 v klubovni LKS v Liptovskom Mikuláši (pripravovala Mgr. Záborská)
V 1.kategórii (15 – 18 rokov) EGJT reprezentovala Terézia Ľuptáková III.A5 so svojou
respondentkou na rozhovor Natáliou Šeďovou III.A5.
V 2.kategórii (nad 18 rokov) získala 2.miesto Anna Miškovičová IV.A4 so svojou respondentkou
Lenkou Boroškovou IV.A4.
Krajské kolo: 4.11.2015 v Mestskej radnici v Žiline
V 2.kategórii (nad 18 rokov) získala Čestné uznanie získala Anna Miškovičová IV.A4 so svojou
respondentkou Lenkou Boroškovou IV.A4.
Deň otvorených dverí
1.decembra 2015 Pk pripravila simuláciu prijímacích testov – vypracovala Mgr. Záborská a Mgr. Staroňová
Otvorené hodiny – Mgr. Repčeková – IV.A5,Mgr. Krkošková – tercia, Mgr. Hadačová – sekunda
 Marec 2016
Autorské čítanie a cyklus besied s poetkou Žofiou Fridrichovou (organizovala Mgr. Záborská)
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 Apríl – máj 2016
Návšteva divadelného predstavenia BAHNO (Spracované podľa literárnej predlohy V.Huga – Bedári
v réžii Anny Mišurovej) - 25.apríl 2016 v Kine Kultúra – Ružomberok.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Okresné kolo: 8.4.2016
III.kategória: 3.miesto
IV.kategória: 1.miesto
1.miesto
Krajské kolo: 3.5.2016
IV.kategória: 2.miesto

Kristína Partelová (sekunda)
Eva Machová (III.A5)
Paula Štofčíková (sexta)
Eva Machová (III.A5) – s odporúčaním postupu na celoslovenské kolo

VIVAT GORGIUS TRANOSCIUS 21.4. 2016
Umiestnenie v kategórii duchovná tvorba – poézia: 1. miesto Benjamín Šramo III.A5,
3. miesto Daniela Dzuriaková III.A5.
ŠTÚROV ZVOLEN 2016
Regionálne kolo:
11.5.2016
III.kategória: 3.miesto
Jakub Dubjel (III.A5) – s odporúčaním postupu na krajské kolo
súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka 2016 (pripravovala Mgr.Záborská)
Projektové vyučovanie literatúry (webquest) v III.A5
Dňa 23.5.2016 sa študenti III.A5 Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského zúčastnili na exkurzii v
dome Milana Rúfusa. Počas exkrurzie sa študenti dozvedeli veľa nových informácií a zaujímavostí zo života
M. Rúfusa. K podujatiu spracovali prezentáciu: bit.ly/sjlrufus a zverejnili aj informácie na blogu:
http://egjtprojekt.vlastnyweb.sk/.
 Jún 2016
Vyučovacie hodiny pri Pamätníku Žiadostí slovenského národa organizovala 22.-23.6.2016 so žiakmi III.
A4 a III.A5 (Mgr. Záborská)

Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov
 Geografická olympiáda okresné kolo:
Kategória F:
Karol Samuel Babic – 5. miesto (žiak prímy)
Terézia Filová - 1. miesto
Martina Tarageľová – 3. miesto (obe žiačky zo sekundy)
Kategória E:
Samuel Grega – 2 . miesto (žiak kvarty)
Pripravovala: Mgr. Jašková
 Dejepisná olympiáda okresné kolo:
Kategória D:
Milan Španko ( tercia) – 4. miesto
Kategória E:
Andrej Uličný (sekunda) – 7. miesto
Pripravovala: PhDr. Krkošková
 Geografická olympiáda krajské kolo:
Kategória E:
Samuel Grega – 5. miesto (prví štyria postupovali na celoslovenské kolo)
Pripravovala: Mgr. Jašková
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 Geografická olympiáda krajské kolo:
Kategória Z:
Maximilián Molnár –úspešný riešiteľ
Ivan Hudák – úspešný riešiteľ
zodp.: Mgr. Jašková, Mgr. Ulrichová
 účasť v celoslovenskom kole filozofickej olympiády v Ružomberku so žiačkami 5. BP Jana Šikorská
8. miesto, Alžbeta Zemančíková 12. miesto, Martina Ďurotová 14. miesto z 22 zúčastnených.
zodp. : Mgr. Fuzák
 Manažérsko-ekonomická súťaž:
pre žiakov III.A4, IV.A4
zodp. : Ing. Mudroňová
 Bosákova cena 2015/2016
Príprava žiačok na medzinárodnú súťaž A. Zemančíkovej (V.B5) a A. Miškovičovej (4.A4),
zaslané 17. marca 2016 – postup do medzinárodného výberu do Prahy
zodp. : Ing. Mudroňová
 Bratmun (J. Šikorská – V.BP) - ocenenie
INÉ AKTIVITY:
 Terénne cvičenie – Kalameny, Liptovský hrad
- 4.AP, septima,
 Terénne cvičenie – Kvačianska a Prosiecka dolina
-

študenti seminárov SGA, SDA končiacich ročníkov,

 Exkurzia Oswienčim s triedou kvarta
 prezentácia Projektu Vrbické Pleso – hosť: starostka obce Demänovská Dolina,
 základná finančná gramotnosť pre seminár ZEE a SEKO –celodenný seminár s praktickými
cvičeniami v spolupráci s Mgr. Fuzákom,
 Osobný pohovor žiakov 1. A4 na funkciu zamestnanca v CF,
 Burza stredných škôl – žiačky Miškovičová a Kučerová (prezentácia CF a predmetu Ekonomika),
 Deň otvorených dverí – žiaci CF z 1., 2. a 4. A4,
 Deň otvorených dverí – príprava pracovných listov a materiálov z bilingválnych predmetov DJA
a GEA,
 prezentovanie PZ a MP seminaristi ZEE pred komisiou,
 Vivat Georgius Tranoscius – príprava a účasť na žiakov na realizácii a priebehu osláv ,
 Praktická maturita – prezentácie prác MP a PZ žiakov III. A4 vedúca Ing. Mudroňová,
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 Ekonómia pre budúcich lídrov – Nadácia F.A.Hayeka – týždenný vzdelávací program pre učiteľov
a žiakov – v auguste absolvovali dvaja žiaci EGJT kurz s pani profesorkami Mgr. Kusou
a Mudroňovou,
 návšteva Mincovne v Kremnici pre triedy príma a sekunda v spolupráci s triednymi učiteľmi
v daných triedach (Mgr. Jaškovou, Ing. Volajovou) medzipredmetové vzťahy Geografia a Dejepisu
 Kladenie vencov v Ondrašovej, pri príležitosti osláv Žiadosti slovenského národa, trieda tercia

Predmetová komisia prírodovedných predmetov
 Ing. K. Droppová
 Konzultantka odborného žiackeho príspevku Prevencia karcinómu krčka maternice
a príprava žiakov na celoslovenskú súťaž – 9.3. 2016 UPJŠ KE - sa študenti zo IV.A5
M. Salcerová a M. Marhefka umiestnili na 3. mieste, v kategórii Študent strednej školy.
 Projektová súťaž „ Môj región, moje kráľovstvo“ – vytvorenie ručne maľovaného
interdisciplinárneho projektu k prezentácii Liptova – bez umiestnenia.
 RNDr. D. Komorová
 Príprava školského kola BO – žiaci : T. Filová – sekunda, E. Pavlíková – I. B5, K.
Krkošková – 7. ročník ZŠ
 Postupové- obvodné kolo: T. Filová – 1. miesto a postup do krajského kola, E.
Pavlíková a K. Krkošková – úspešné riešiteľky. Krajské kolo BO: T. Filová – 4. miesto.
 Ing. E. Jančiová:
 Týždeň vedy a techniky: v mesiaci november sa v rámci “Týždňa vedy a techniky“
absolvovali študenti III:A5 triedy Ústav anorganickej chémie SAV v Bratislave.
Oboznámili sa s prácou výskumníkov a vedcov, videli odborné chemické pracoviská.
 Juniorfresh 2015 – študenti EGJT sa zapojili do celoslovenskej súťaže. Družstvo
v zložení M. Molnár(sexta), A. Kmeť (sexta) a I. Hudák (II.A5) v konkurencii 226
družstiev obsadili 5. miesto. Ocenenie im osobne odovzdali zástupcovia spoločnosti
Slovnaft a.s.16. decembra 2015.
 Školské kolo CHO – kategória B: úspešne absolvoval M. Molnár a postúpil do krajského
kola.
 Školské kolo v kategórii C úspešne absolvoval I. Hudák.
 Krajské kolo CHO – kategória B : M. Molnár sa umiestnil na 3. mieste a získal pozvánku
na Letnú školu mladých chemikov, ktorú organizuje Slovenská chemická spoločnosť
SAV v Košiciach. Zameranie: príprava na CHO-kategória A
 Týždeň vedy a techniky: Dňa otvorených dverí Ústavu anorganickej chémie SAV v Ba
sa zúčastnili študenti III. A5 triedy
 VDO 2016 – v mesiaci február sme opakovane pripravili pre našich študentov
prednášku – prednášajúci: vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej onkológie SAV
BA.
 Ing. Jelenová:
 prednáška: Möbiova páska v rámci Týždňa vedy a techniky / SAV KE
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exkurzie: Praktické laboratórne cvičenie / Oddelenie anorganickej chémie FCHPTSTU
Bratislava
 tvorivá dielňa „Energia v súvislostiach“ ( Elektráreň Piešťany
 „Chemický jarmok“ (FCHPT STU Bratislava. )
 Mgr. J. Pozorová:
 Prednáška VŠ Nitra – mesiac november
 Masterclasses – Žilina – elementárna fyzika – mesiac február
 Cascade projekt – elementárna fyzika - 1. miesto obsadili študenti M.Molnár, A.Kmeť, I.
Hudák
 V mesiaci máj sa uskutočnila exkurzia do planetária v Žiari n/ Hronom
- triedy kvarta a kvinta
 Ing. E. Volajová:
 Fyzikálny náboj – medzinárodná fyzikálna súťaž pre 5-členné tímy stredoškolákov,
organizovaná v dvoch kategóriách – juniori a seniori. V kategórii juniorov obsadil tím
v zložení M. Molnár. K. Saboóvá. T. Moravčík, i. Hudák a S. Lipták 15. miesto zo 40
účastníkov zo Slovenska a 24. miesto z 58 účastníkov medzinárodnej súťaže.
 Spolupráca s inštitúciami, fyzickými a právnickými osobami.
 spolupráca s MUDr. Petrom Pajorom – prednáška Civilizačné choroby (15.-16.6.2016):
III.A5, IV.A5,
 spolupráca s Ústavom experimentálnej onkológie SAV – súťaž Mladý onkológ 2016 a pri
prednáškach Vedecké dielne – onkológia (23.2.2016-IV.A5, III.A4, sexty a študenti SEB- PK
prírodovedných),
 spolupráca EGJT a UMB – Prírodovedecká fakulta/B.Bystrica pri overovaní bilingválnej
výučby pod vedením Kataríny Vyčítalovej a RNDr. J. Júdovej, PhD. (18.4. a 21.4.2016 -III.A5,
IV.A5),
 spolupráca s FCHPT STU Bratislava,
 SAV Košice,
 vzdelávacia inštitúcia Elektráreň Piešťany,
 CVČ Liptovský Mikuláš,
 Okresný úrad Žilina, odbor školstva,
 VŠ – Nitra,
 VŠ – Žilina,
 Ústav anorganickej chémie SAV BA.

Predmetová komisia matematiky, informatiky, techniky
PYTAGORIÁDA (príma, sekunda, tercia): 16 úspešných riešiteľov ŠK reprezentovalo našu školu na OK.
(koordinátor: Ing. Volajová)
 Lukáš Baránek - 1. miesto OK, kat. P6,
 Kryštof Janík - 3. miesto OK, kat. P6,
 Martina Tarageľová - 1. miesto OK,
 Kristína Partelová – 4. miesto OK.
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Matematická olympiáda (MO)
 Max Molnár (sexta) - 3. miesto KK MO – kategória B (vyučujúca: Mgr. Ing. Repčíková)
 Ivana Jančíková (príma ) – úspešný riešiteľ OK MO (vyučujúca: Mgr. Jašková)
 Lukáš Baránek (príma ) – úspešný riešiteľ OK MO (vyučujúca: Mgr. Jašková)
 Martina Tarageľová (sekunda) - 2. miesto OK MO (vyučujúca: Ing. Volajová)
 Kristína Partelová (sekunda) – 3. miesto OK MO (vyučujúca: Ing. Volajová)
 Marián Tarageľ (tercia) – 1. miesto OK MO (vyučujúca: RNDr. Komorová)
 Annamária Huttová (tercia) – 4. miesto OK MO (vyučujúca: RNDr. Komorová)
 Jakub Jarina (I.B5) - 4. miesto OK MO (vyučujúca: Mgr. Skerlová, konzultant: RNDr. Komorová)
 Ivan Hudák (II.A5) - úspešný riešiteľ kategória C DK a ŠK MO (vyučujúca: RNDr. Komorová)
Celkove úlohy domáceho kola MO riešilo 12 študentov, úlohy školského kola 2 študenti, v OK MO
školu reprezentovali 8 a v KK MO 1 študenti.
Matematický klokan – zúčastnených 46 študentov, úspešných riešiteľov 15, školský šampión
Samuel Grega – kvarta (koordinátor: Mgr. Pozorová)
Matematická olympiáda PANGEA – školského kola sa zúčastnilo 235 študentov, z ktorých školu na
celoslovenskom kole v Bratislave reprezentovali: Martina Tarageľová (sekunda) a Tereza Filová (sekunda)
a boli jeho úspešnými riešiteľkami. (koordinátor: Ing. Volajová)
V celoslovenskom testovaní KOMPARO bolo testovaných 15 žiakov triedy kvarta, ktorí dosiahli
v matematike výsledky od 45 % do 85 %, priemerný výsledok bol 67 %. (koordinátor: Ing. Volajová)
MAT náboj – medzinárodná súťaž, Košice (koordinátor. RNDr. Komorová):
Juniori:
Matej Kiska – I.A5, Ivan Hudák – II.A5, Jakub Jarina – I.B5, Maximilián Molnár- sexta, Kristína Saboová –
II.B5
25. miesto na Slovensku – zo 115
89. na medzinárodnej úrovni – zo 414
Seniori:
Martin Marhefka – IV.AP, Miroslava Stankovianska – V.A5, Marek Brezina – V.B5, Júlia Činčuráková – III.A5,
Martin Zuzaniak – oktáva
51. miesto na Slovensku zo 76

Predmetová komisia evanjelického náboženstva
Výsledky z celoslovenského kola Biblickej olympiády 20. mája 2016 v Rimavskej Sobote:
II. kategória
1. miesto získal Martin Druska EZŠ (vyučujúci pedagóg: Mgr. M. Melnová)
III. kategória
3. miesto získala Anna Drusková EZŠ (vyučujúci pedagóg: Mgr. M. Bochnička)
IV. kategória
1. miesto získal Ivan Hudák z EGJT (vyučujúci pedagóg: Mgr. V. Brtišová, Ing. E. Jelenová)
Výsledky z celoslovenského kola súťaže Duchovná pieseň 13. mája 2016 v Martine:

Liptovský Mikuláš 13. októbra 2016

Strana 24

Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
I. kategória
bronzové pásmo – Izabela Hulejová z EZŠ (žiačku pripravovala Mgr. J. Ďuranová)
II. kategória
bronzové pásmo – Damián Beňo z EZŠ (žiaka pripravovala Mgr. J. Ďuranová)
III. kategória
bronzové pásmo – Paulína Kováčiková z EZŠ (žiačku pripravovala Mgr. J. Ďuranová)
IV. kategória
strieborné pásmo - Martina Ďurotová z EGJT (žiačku pripravovala Mgr. V. Brtišová)
Výsledky z celoslovenského kola Vedomostnej súťaže o reformácii 26. októbra 2016 v Prešove
1. miesto získala skupina žiakov z EGJT: Martin Zuzaniak, Michaela Salcerová a Ivan Hudák (žiakov
pripravovala Mgr. V. Brtišová)
Výsledky súťaže medzinárodnej duchovnej tvorby mladých autorov Vivat Georgius Tranoscius 2016:
 sú zaznamenané v zborníku súťaže Vivat Georgius Tranoscius
Zájazd po stopách reformácie v Nemecku (cena za 1. miesto vo vedomostnej súťaži k 500. výročiu
reformácie) od 25.4. – 29.4. 2016.

Predmetová komisia výchovných predmetov
V tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili kurzov z TSV: kurz na ochranu života a zdravia,
kurz netradičných športov, lyžiarsky kurz, ktoré organizujeme každoročne pobytovou formou. PK pripravila
Účelové cvičenia v septembri a v júni. Študenti sa zúčastnili športových súťaží ktoré organizuje CVČ, školy,
mesto, alebo naši učitelia formou školských turnajov. V tomto školskom roku sme sa zúčastnili a tiež
zorganizovali nasledovné súťaže:
Termín konania Zodp.učiteľ

Názov súťaže

2015
September

Marušiaková

Cezpoľný beh

Október

Jusko a kolektív
Mlynčeková
Mlynčeková

Zober loptu a nie drogy
Florbal - okres. kolo
Beh 17. novembra, Žilina

November

Babic
Jusko
Mlynčeková, Holúbeková

Futsal – okres. kolo
Silná ruka stredoškoláka
Flórbal – školský turnaj SŠ

December

Jusko

Basketbal – O tortu primátora

Podstavek
Mlynčeková, Holúbeková
Jusko
Jusko

Volejbal – školský turnaj
Florbal – školský turnaj ZŠ
Basketbal žiakov SŠ
Basketbal žiačok SŠ

2016
Február
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Marec

Jusko
Marušiaková
Mlynčeková
Jusko

Volejbal žiakov SŠ
Volejbal žiačok SŠ
Snowboarding – majstrovstvá Slovenska
Volejbal – mix

Apríl

Babic
Babic

Futbal – okres. kolo SŠ
Futbal – obvod. kolo st. žiaci

Máj

Babic
Holúbeková
Mlynčeková

Malý futbal – obvod. kolo ml. žiaci
Vybíjaná – žiačky ZŠ obvod. kolo
Majstrovstvá Slovenska v atletike

Jún

Jusko, Babic, Podstavek, Marušiaková – Olympiáda Evanj. škôl
Jusko a kolektív
Volejbal učiteľov Liptova
Marušiaková, Jusko
MDD na ESŠ
Mlynčeková
Beh olympijského dňa

Umenie a kultúra
Z predmetu Umenie a kultúra sa tohto roku prvý krát uskutočnila maturitná skúška. Mgr.
Podstavek vypracoval zadania a pripravil 16 študentov. Učitelia na UKL počas roka spolupracovali
s kultúrnymi inštitúciami mesta Liptovský Mikuláš.
Výtvarná výchova
Žiaci absolvovali prehliadku výstavy v Galérii P.Bohúňa, v SMOPaJ, výstavnej sieni Čierny orol, zapojili sa do
súťaží v rámci triedy.
Hudobná výchova
Na vyučovaní prebiehali súťaže v rámci triedy. Žiaci absolvovali výchovné koncerty organizované školou.

Z činnosti koordinátorov
Koordinátor SOČ
Činnosť koordinátora SOČ sa v tomto školskom roku realizovala priebežne podľa
schváleného plánu.
Na EGJT pracovalo v priebehu školského roka niekoľko tímov študentov v rôznych kategóriách,
avšak zopakovala sa situácia z uplynulého školského roka, kedy nedošlo k celkovej a včasnej finalizácii prác
na odovzdanie porote. Nakoniec ani tá jedna, ktorá do finalizácie ostala, sa pre časovú tieseň študentky
nestihla vytlačiť a do stanoveného termínu odovzdať členom komisie.

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
V spolupráci s p. psychologičkou Mgr. Zuzanou Dubovcovou sme v rámci výchovy k manželstvu
a rodičovstvu zorganizovali stretnutie pre žiakov prímy na tému: Poznanie a pozitívny vzťah k iným –
empatia a asertivita. Dôležitým výstupom stretnutia pre triedu i triedneho učiteľa bol zoznam toho, čo im
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na správaní sa spolužiakov vadí, čo nemajú robiť, ako sa správať, aby ich spolužiaci vnímali pozitívne
a súčasne, aby sa skvalitnila atmosféra v triede.
MUDr. Michal Luníček sa v prednáškach spojených s besedou venoval témam: Anatómia
a fyziológia rozmnožovacích orgánov muža a ženy, Riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít,
Rakovina krčka maternice, prevencia a očkovanie proti HPV vírusu. Uvedená prednáška bola určená
študentom tried: III.A5 a III.A4. Pre dievčatá prímy a sekundy osemročného štúdia bola prednesená téma:
Základné biologické zmeny v puberte a potreba zvýšenej hygieny v období dospievania.
V spolupráci s Centrom sociálnych služieb ANIMA a pani psychologičkou Mgr. Dubovcovou
(koordinátorkou protidrogovej prevencie) bol v sekunde osemročného štúdia zrealizovaný projekt „Daj mi
šancu“. Na štyroch stretnutiach sa lektori centra venovali témam: Sebapoznanie a sebavedomie;
Komunikácia a riešenie konfliktov; Zmysel života a hodnotová orientácia; Drogy a ja.
Problematike výchovy študentov k manželstvu a rodičovstvu sa počas školského roka venovali
i triedni učitelia na triednických hodinách (prehĺbenie povedomia vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej
bytosti), vyučujúci evanjelického náboženstva (formovanie morálne a duchovne orientovaných zrelých
osobností v súlade s Božími prikázaniami, rozhovory o láske, partnerstve a rodičovstve v kresťanskom
duchu, výchova k mravným medziľudským vzťahom a k mravnému správaniu sa v oblasti sexuality),
biológie (vedomosti o zmenách, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania, vedomosti o stavbe ľudského tela,
prehľad o pohlavných chorobách a ich dôsledkoch, dôležitosť prevencie HIV/AIDS), občianskej náuky
(oboznámenie sa s právnymi normami týkajúcimi sa manželstva a rodičovstva, práva dieťaťa, úloha rodiny
v spoločnosti, rodičovská láska, jej význam v živote dieťaťa a úcta k rodičom).

Školský psychológ
Počas školského roku sme pracovali so žiakmi individuálne začlenenými (individuálna spolupráca
týkajúca sa vyučovacích a výchovných záležitostí žiakov, spolupráce s rodičmi, účasti na štvrťročných
stretnutiach vyučujúcich s rodičmi začlenených žiakov, hospitácie v triedach vzdelávajúcich individuálne
začlenených žiakov a následná komunikácia ohľadom žiakov s vyučujúcimi) a s dokumentáciou týchto
žiakov (vedenie a aktualizácia dokumentácie).
Začiatkom školského roka sa uskutočnila celoštátna zbierka organizovaná Ligou za duševné zdravie,
na ktorej sme sa aktívne zúčastnili. Na určených stanovištiach oslovovali verejnosť skupiny študentov
a reprezentovali myšlienky týkajúce sa dôležitosti duševného zdravia. V tomto školskom roku sme prvýkrát
do aktivít zaradili aj vybraných žiakov deviateho ročníka a treba skonštatovať, že spolu so žiakmi gymnázia
robili v uliciach dobré meno našej škole svojím slušným vystupovaním aj primeraným prezentovaním
myšlienok hnutia.
Počas školského roka sme realizovali psychologické intervencie u žiakov s výchovnými alebo
vyučovacími ťažkosťami, buď individuálne , alebo intervencie prebiehali v skupine žiakov, či v rámci celej
triedy.
Podľa požiadaviek triednych učiteľov sme v rámci triednych kolektívov uskutočnili poradenstvo
k forme ďalšieho vzdelávania a k voľbe povolania.
V piatych ročníkoch Evanjelickej základnej školy prebehli kurzy „osobnostný a sociálny rozvoj“, kde boli
nosnými témami budovanie zdravých vzťahov a prevencia psychosociálnych javov, najmä šikanovania
a zneužívania návykových látok.
Participovali sme na príprave a realizácii zápisu predškolákov do prvého ročníka základnej školy a tiež na
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prijímacích skúškach do prímy osemročného gymnaziálneho štúdia, do prvých ročníkov päťročného
bilingválneho štúdia.
Ohľadom prednášok a besied s odborníkmi prizývanými z ďalších inštitúcií sme spolupracovali
s Policajným zborom SR a s Krízovým strediskom v Liptovskom Mikuláši.

Koordinátor prevencie drogových závislostí
V aktuálnom školskom roku sme sa v činnosti koordinátora prevencie drogových závislostí zamerali
najmä na prevenciu legálnych drog, predovšetkým na prevenciu fajčenia a alkoholu (okrem oficiálneho
nosiča Alkohol zabíja sme využívali na preventívne aktivity so žiakmi najmä prezentáciu spracovanú
v intenciách pracovných zošitov vytvorených cielene pre žiakov základných škôl Nenič svoje múdre telo,
doplnenú o ďalší motivačný obrázkový materiál).
Pokračovali sme v projektoch Daj mi šancu a Čistý život, ktoré na našej škole (základnej
a gymnáziu) realizovali pracovníci Krízového strediska Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši.
S Ligou za duševné zdravie sme spolupracovali na organizovaní verejnej zbierky za spoluúčasti žiakov
gymnázia aj deviateho ročníka základnej školy. Súčasťou tejto akcie bolo aj šírenie myšlienok o duševnom
zdraví medzi žiakmi našej školy.
V rámci riešenia porušení vnútorného školského poriadku školy v zmysle prinesenia návykovej
látky na pôdu školy sme prizývali na spoluprácu Policajný zbor SR, ktorého pracovníci realizovali pre žiakov
aktivity zamerané na oblasť trestno-právnej zodpovednosti. spolupracovať s ďalšími inštitúciami
pracujúcimi v oblasti prevencie alebo liečby závislostí.
V nadväznosti na prácu školského psychológa sme podporovali otvorenosť vo vzťahoch, aktívne
riešenie problémov, prácu so stresom ako prevenciu zneužívania návykových látok a vzniku sociálnopatologických javov u zamestnancov a rodičov žiakov školy.

Koordináror enviromentálnej výchovy
Koordinátor v 1.polroku spolu so študentmi :
- zaviedol recykláciu odpadu spoločných priestorov,
- zúčastnil sa brigády čistenie okolia školy, telocvične,
- úpravu interiéru školy v spolupráci so Žiackou školskou radou,
- vytvoril v spolupráci s pedagógmi - maľovanie kameňov, inštalácia do vchodu školy.
V 2. polroku školského roka zoorganizoval koordinátor:
- jarné upratovanie,
- výrobu dreveného nápisu LIFE – exteriér školy,
- dosadil so žiakmi trávnik na chýbajúcich plochách,
- v spolupráci s riaditeľkou školy,
- čistenie okolia L. Mary – zo strany Palúdzka,
- projekt na vysadenie stromčekov, skalky – realizácia v auguste.

Koordinátor práce Žiackej školskej rady
Projekty a aktivity, na ktorých spolupracovali a zúčastnili sa členovia ŽŠ Rady v školskom roku
2015/2016:
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Burza stredných škôl – prezentácia školy a študijných odborov,
Cup Cake Day (prezentácia ŽŠR na gymnáziu – rozdávanie napečených koláčikov pre študentov),
Stretnutie ŽŠR – pizza a komunikačné aktivity,
Študentská kvapka krvi – študenti spolu s p. Mgr. Kusou a Mgr. Vojtkovou darovali krv pre
Nemocnicu LM ,
Deň vďakyvzdania – diskusia s lektormi a študentmi,
Deň otvorených dverí EGJT – sprevádzanie hostí a prezentácia školy,
Mikuláš na EZŠ a EGJT,
Vianočná výzdoba tried – súťaž,
Poem Guru – súťaž o najlepšiu báseň,
BRATMUN v Bratislave,
Living Library – diskusia s absolventmi EGJT, ktorí žijú alebo študujú v zahraničí,
New Year’s Wishes – písanie odkazov a prianí na plagátiky v škole pod dozorom Mgr. Kunkelovej,
Valentínska pošta,
Rozvoj Book point (miesto pre relax, čitáreň počas voľnej chvíľky, rozšírenie literatúry),
Listy učiteľom (podpora štrajku),
Bambifest,
Deň detí,
Rozprávkový Les,
Školenie členov ŽŠR (absolventi: Dzuriaková D., III.A5, Vrbičan J. I.BP),
Program a mentorovanie žiakov EZŠ ( študentky: Štofčíková P., Krčmáreková N.).

Mimoškolské aktivity:
V septembri školského roka 2015/2016 prijala Evanjelická spojená škola od študentov 500
vzdelávacích poukazov. Celková dotácia na školský rok bola v sume 15.000,- €. S ohľadom na finančné
možnosti školy a záujem žiakov bolo otvorených 37 záujmových krúžkov. Hodnota na mzdy a odvody stála
školu 10.656,- €, na chod krúžkov bolo použitých 1.850,- €. Na prevádzku použila škola 2 494,- € t.j. (cca
17%). V školskom roku 2015/2016 navštevovalo krúžky 500 žiakov.

J/ Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Evanjelická spojená škola - obe zložky
Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy
Kľúčová akcia 1 (KA1) Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
registrovaný 2015-1-SK01-KA101-008620

Názov projektu: Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu
Grant v sume 57.445,- €.
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Hlavné ciele projektu sú:
1. zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov aj vedúcich pedagogických zamestnancov,
predovšetkým učiteľov cudzích jazykov a učiteľov vyučujúcich bilingválne alebo s využitím metódy CLIL ,
zvýšiť ich sebadôveru a motiváciu,
2. zlepšiť plnenie Školského vzdelávacieho programu, zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelania, dosiahnuť u
absolventov deklarované jazykové kompetencie, úroveň týchto kompetencií bola zvýšená zákonom ( u
absolventov základnej školy úroveň Anglického jazyka A 2.2 a druhého cudzieho jazyka A1.2, absolventov
4-ročného gymnaziálneho odboru v anglickom jazyku úroveň B2.2 a z druhého cudzieho jazyka úroveň
B1.1, u absolventov bilingválneho štúdia z vyučovacieho jazyka anglického úroveň C1.1 a z druhého
cudzieho jazyka úroveň B 2.2), posilniť využitie metódy CLIL vo vyučovaní (počet hodín a ich kvalitu),
pripraviť žiakov 4 - ročného štúdia v oblasti Business English,
3. podporiť multikultúrne povedomie učiteľov aj žiakov, pripraviť žiakov na štúdium v zahraničí, pomôcť v
adaptácii žiakom prichádzajúcim zo zahraničia, získať kontakty na školy v zahraničí a pripraviť nové
projekty partnerskej spolupráce,
4. získať nové poznatky v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami, predovšetkým v oblasti výučby
cudzích jazykov,
5. poznať riadiace postupy v iných krajinách EU, reflektovať manažment školy v porovnaní s inými
krajinami, zlepšiť meno školy a zvýšiť konkurencieschopnosť školy,
6. zlepšiť využívanie IKT.
Začiatok projektu: 1. 6. 2015
Koniec projektu: 1.6.2017
Počet plánovaných kurzov: 20
Zatiaľ realizovaných :18.

EZŠ
Projekt: Erasmus +
Kľúčová akcia 2 (KA2) Strategické partnerstvá
registrovaný 2016-1-SK01-KA219-022526

Názov projektu: Help me to understand
Grant v sume 27. 230,- €. ( všetci partneri spolu: 92. 280,- €)
Hlavné ciele projektu sú:
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1. vytvoriť medzinárodné partnerstvo so školami z Grécka, Poľska a Španielska
2. vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúseností s využitím inovatívnych postupov vo vyučovaní
cudzích jazykov
3. podporiť rozvoj komunikačných schopností žiakov, ich zručností v oblasti využitia IKT, schopnosti
spolupracovať a viesť tím
4. poskytnúť žiakom možnosť stretnúť sa so študentmi z iných krajín
5. vytvoriť nové učebné materiály
Začiatok projektu: 1. 9. 2016
Koniec projektu: 31.8.2018
Počet plánovaných mobilít: 4.
EGJT – OP Vzdelávanie – Opatrenie 1.1. - Premena tradičnej školy na modernú
Názov projektu:
Aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce.
ITMS kód Projektu: 26110130518
Ciele projektu:
Inovovať formy a metódy výučby pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti a zároveň zvyšovať zručnosti pedagogických zamestnancov
Strategický cieľ projektu úzko súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie:
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho
systému potrebám vedomostnej spoločnosti“
Prestavbou obsahu, foriem a metód výučby, ktorá bude viesť k inovácii vzdelávacieho procesu, a to
prostredníctvom využitia progresívnych metód a foriem vyučovania aktivizujúcimi rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov – implementáciou prierezových tém – Čítanie s porozumením, Logika, Projekt
a prezentačné zručnosti, ako aj zlepšením materiálno-technickej základne školy a zapojením moderných
technológií do vyučovania a zároveň prípravou učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy,
prispôsobíme vzdelávací systém školy a nášho absolventa potrebám vedomostnej spoločnosti. Dôjde
k zefektívneniu vzdelávacieho procesu a tým k zlepšeniu jeho výstupov, čo podporí rozvoj vzdelanostnej
spoločnosti. Mladí ľudia pripravení aktívne sa podieľať na trhu práce sú základom dlhodobej
konkurencieschopnosti SR.
Špecifickými cieľmi opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti;
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2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
Modernizovaním vyučovacieho procesu prostredníctvom implementácie progresívnych metód
a foriem vyučovania, modernizovaním učebných textov a materiálov, ako aj didaktických prostriedkov,
prispôsobíme metódy a formy vzdelávania potrebám a požiadavkám pracovného trhu a vedomostnej
spoločnosti a spolu so vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy sa dosiahne skvalitnenie
formálneho vzdelávania žiakov, výstupov vzdelávania a stanú sa atraktívnymi aj pre širokú verejnosť.
Absolventi školy tak budú disponovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre potreby trhu práce,
prípadne pre ďalšie vzdelávanie.
Špecifický cieľ projektu 1:
Inovovať vzdelávanie s využitím progresívnych prostriedkov, foriem a metód výučby v súlade s aktuálnymi
požiadavkami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Špecifický cieľ projektu 2:
Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej skvalitnenia.

AKTIVITY PROJEKTU
1.1 Inovácia vybraných predmetov pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti
Účelom aktivity je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov reflektujúce aktuálne potreby trhu práce
a vedomostnej spoločnosti, a to prostredníctvom inovácie vybraných predmetov s využitím moderných
informačno-komunikačných prostriedkov.
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potreby modernej školy
Ďalšou z aktivít projektu je vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. Kurzy budú zamerané na
rozvoj ich kompetencií a zručností pri využívaní progresívnych metód vyučovania, moderných didaktických
prostriedkov a IKT vo vyučovacom procese. Rozvoj týchto kompetencií pedagogických zamestnancov je
predpokladom intenzívnejšieho uplatňovania inovačných trendov vo vzdelávaní. Tvorba materiálov bola
ukončená v júni 2015, celkovo bolo vypracovaných za jednotlivé predmety:
Chémia :


Chémia pre 3. ročník – Príručka + Databáza otázok



Chémia pre 3. ročník - Pracovný zošit experimentálnych úloh



5 videosekvencií



Databázy 50 otázok pre 5. ročník,



učebného textu pre 4. ročník v rozsahu 50 strán

Biológia:
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5 digitálnych laboratórnych protokolov pre 4. ročník v



5 inštruktážnych videosekvencií k laboratórnym protokolom



databázy pracovných listov v rozsahu 12 tém pre 3. ročník -



databázy pracovných listov 3 tematických celkov pre 2. ročník -



databázy 30 otázok pre 2. ročník,



databázy 54 otázok pre 3. ročník,



databázy 40 otázok pre 4. ročník,



súbor pracovných listov pre 3 laboratórne cvičenia v 2.ročníku,



súbor pracovných listov pre 2 laboratórne cvičenia v 3. ročníku,



súbor pracovných listov pre 2 laboratórne cvičenia v 4. ročníku,



databázy podkladov pre 5 videosekvencií

Fyzika:


Učebné texty z elementárnej fyziky



databázy zadaní experimentálnych úloh v rozsahu 30 strán



databázy 250 otázok,



databázy podkladov pre 10 videosekvencií



databázy pracovných listov pre 3. ročník v rozsahu 26 vyučovacích hodín



Databázy 400 otázok pre 3. ročník,



Databázy 50 otázok pre 5. ročník,



zostavy zadaní a úloh pre 4 laboratórne cvičenia pre 3. ročník

Ekonomika:


Ekonomika pre 1.,2.,3. a 4. ročník – UT



Ekonomika Súbor testov I., II., III. a IV. časť



Základy ekonómie a ekonomiky – UT



Základy marketingu - UT



Ekonomický slovník SJ



Ekonomický slovník AJ



Ekonomický slovník RJ



Ekonomický slovník NJ



Súbor - ML a PL pre 1., 2. a 3. ročník EGJT (štvorročné štúdium a seminár ZEE)



Pracovný zošit pre l., 2., a 3. ročník EGJT štvorročné štúdium

Realizácia projektu: od 04.11.2012 – 30.06.2015
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Projekt bol po predĺžení ukončený 2.11.2015. Implementácia projektu s následným monitoringom je do
roku 2020.
EZŠ - OP Vzdelávanie – Opatrenie 1.1. - Premena tradičnej školy na modernú

Názov projektu:
K lepšiemu porozumeniu s využitím moderných prostriedkov.
ITMS kód Projektu: 26110130375
Ciele projektu:
Inovovať formy a metódy výučby pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti a zároveň zvyšovať zručnosti pedagogických zamestnancov školy.
Strategický cieľ projektu úzko súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie:
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho
systému potrebám vedomostnej spoločnosti“
Cieľom je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód
výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho
nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“.
Špecifickými cieľmi opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti;
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. Modernizovaním vyučovacieho procesu
(podporou čitateľskej gramotnosti žiakov, vyučovaním prostredníctvom metodiky CLIL s využitím IKT,
interaktivitou vyučovania), modernizovaním učebných textov a materiálov, ako aj didaktických
prostriedkov, prispôsobíme metódy a formy vzdelávania potrebám a požiadavkám pracovného trhu a
vedomostnej spoločnosti a spolu so vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy sa dosiahne
skvalitnenie formálneho vzdelávania žiakov, výstupov vzdelávania a stanú sa atraktívnymi aj pre širokú
verejnosť. Absolventi školy tak budú disponovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre potreby trhu
práce, prípadne pre ďalšie vzdelávanie.
Špecifický cieľ projektu 1:
Modernizovať vzdelávanie s využitím inovatívnych prostriedkov, foriem a metód výučby v súlade s
aktuálnymi požiadavkami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Špecifický cieľ projektu 2:
Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej skvalitnenia.

AKTIVITY PROJEKTU
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1.1

Inovácia vzdelávacieho procesu prostredníctvom aplikácie metodiky CLIL s podporou IKT
Účelom aktivity je zlepšiť jazykové zručnosti žiakov vo všeobecnej i odbornej úrovni, a to
prostredníctvom metodiky CLIL. CLIL predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov
prostredníctvom cudzieho jazyka.
1.2

Rozvoj čitateľskej gramotnosti s podporou informačno-komunikačných technológií
Prostredníctvom Aktivity 1.2 budú učitelia žiakov viesť k vyjadrovaniu vlastných názorov,
vyvodzovaniu súvislostí, porovnávaniu získaných informácií, menej priestoru im poskytli na využitie ich
tvorivých schopností a zručností.
2.1

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Účelom tejto aktivity je teda pripraviť pedagógov EZŠ biskupa Jura Janošku na efektívne zavedenie
metodiky CLIL a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovaní, a to prostredníctvom zvýšenia ich
jazykových kompetencií, IKT zručností, zručností metakognitívnych stratégií pre získanie čitateľských
zručností a oboznámením s metodikou a tvorbou učebných materiálov s využitím CLIL.
V školskom roku 2013/2014 škola pokračovala v realizácii projektu Zapojení pedagógovia
pokračovali v tvorbe a implementácii nových učebných textov a materiálov, ako aj získaniu didaktických
prostriedkov, ktoré sú nápomocné pri vyučovaní na základnej škole.
Na projekte participovala naša zahraničná lektorka Mrs. Michelle Olson, ktorá sa zúčastňovala
vyučovania vo vybraných predmetov.
Tvorba materiálov bola ukončená v júni 2014, celkovo bolo vypracovaných 610 pracovných a metodických
listov a 144 interaktívnych cvičení k uplatňovaniu metodiky CLIL a 90 pracovných a metodických listov
a 27 interaktívnych cvičení k rozvoju čitateľskej gramotnosti.
Realizácia projektu: od 10.04.2012 – 31.10.2014
Projekt je ukončený s prípravou monitorovania k 15. marcu 2016. Následná implementácia a
monitorovanie projektu je do roku 2020.
EGJT – OP Vzdelávanie – Opatrenie 1.1. - Premena tradičnej školy na modernú
Názov projektu:
Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce.
ITMS kód Projektu: 26110130598

CIELE PROJEKTU
Inovovať formy a metódy výučby pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti a zároveň zvyšovať zručnosti pedagogických zamestnancov.
Prestavbou obsahu, foriem a metód výučby, ktorá bude viesť k inovácii vzdelávacieho procesu, a to
prostredníctvom využitia progresívnych metód a foriem vyučovania aktivizujúcimi rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov – implementáciou prierezových tém – Čítanie s porozumením, Logika, Projekt
a prezentačné zručnosti, ako aj zlepšením materiálno-technickej základne školy a zapojením moderných
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technológií do vyučovania a zároveň prípravou učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy,
prispôsobíme vzdelávací systém školy a nášho absolventa potrebám vedomostnej spoločnosti. Dôjde
k zefektívneniu vzdelávacieho procesu a tým k zlepšeniu jeho výstupov, čo podporí rozvoj vzdelanostnej
spoločnosti. Mladí ľudia pripravení aktívne sa podieľať na trhu práce sú základom dlhodobej
konkurencieschopnosti SR.
Špecifickými cieľmi opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti;
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
Modernizovaním vyučovacieho procesu prostredníctvom implementácie progresívnych metód
a foriem vyučovania, modernizovaním učebných textov a materiálov, ako aj didaktických prostriedkov,
prispôsobíme metódy a formy vzdelávania potrebám a požiadavkám pracovného trhu a vedomostnej
spoločnosti a spolu so vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy sa dosiahne skvalitnenie
formálneho vzdelávania žiakov, výstupov vzdelávania a stanú sa atraktívnymi aj pre širokú verejnosť.
Absolventi školy tak budú disponovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre potreby trhu práce,
prípadne pre ďalšie vzdelávanie.
Špecifický cieľ projektu 1:
Inovovať vzdelávanie s využitím progresívnych prostriedkov, foriem a metód výučby v súlade
s aktuálnymi požiadavkami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Špecifický cieľ projektu 2:
Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej
skvalitnenia.

AKTIVITY PROJEKTU
1.1 Inovácia vybraných predmetov 8-ročného a 5-ročného štúdia gymnázia
Účelom aktivity je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov reflektujúce aktuálne potreby trhu práce
a vedomostnej spoločnosti, a to prostredníctvom inovácie vybraných prírodovedných predmetov
s využitím moderných informačno-komunikačných prostriedkov, a tým nadviazať na už prebiehajúcu
modernizáciu a inováciu predmetov školy.
Realizáciou aktivity dôjde k zatraktívneniu vyučovania prírodovedných predmetov, zvýši sa využitie IKT vo
vyučovacom procese, zabezpečí sa vyššia názornosť vyučovania s obsahom interaktivity, čo prispeje
k produkcii kvalitnejších absolventov spĺňajúcich požiadavky zamestnávateľov, ako aj pre nadväzujúce
vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
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Ďalšou z aktivít projektu je vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. Kurzy budú zamerané
na rozvoj ich kompetencií a zručností pri využívaní progresívnych metód vyučovania, moderných
didaktických prostriedkov a IKT vo vyučovacom procese. Rozvoj týchto kompetencií pedagogických
zamestnancov je predpokladom intenzívnejšieho uplatňovania inovačných trendov vo vzdelávaní.
Realizácia projektu: od 28.01.2014 – 31.12.2015
Po predĺžení bol projekt ukončený 2.5.2016. Implementácia a následný monitoring projektu je do roku
2021.

K/ Údaje o výsledkoch pedagogickej inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2015/2016 bola v Evanjelickej spojenej škole dňa 8.2.2016 vykonaná inšpekcia
zameraná na kontrolu pripravenosti gymnázia s dvomi vyučujúcimi jazykmi na uplatňovanie inovovaného
ŠVP. Zo záverov Štátnej školskej inšpekcie – Školského inšpekčného centra Žilina, vyplynulo, že škola pri
tvorbe iUP

rešpektovala RUP v príslušnom ŠVP s ohľadom na týždenný počet vyučovacích hodín,

maximálnu dotáciu hodín za celé štúdium, počet hodín vyučovania 1.cudzieho jazyka a predmetov
vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku s rešpektovaním minimálnej 2 ročnej kontinuity. Škola taktiež
zabezpečila delenie žiakov na skupiny v príslušných predmetoch s ohľadom na počty žiakov v triedach.
Minimálny počet hodín stanovený v RUP na vyučovanie predmetov v druhom vyučovacom jazyku bol
dodržaný.
Škola mala v iUP v prvom ročníku rozdelené vyučovanie anglického jazyka na jednotlivé zručnosti
tak, že vytvorila pre ne samostatne hodnotené predmety, ktoré však presne spĺňajú kritériá vyučovania
podľa cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku na úrovni C1 z anglického jazyka. Tieto sa realizovali
v priestore 16 hodín. Predmet pomenovaný anglický jazyk zastrešoval dve zložky – gramatiku a praktický
jazyk, mal dotáciu 8 hodín, ostatné predmety, súvisiace s predmetom anglický jazyk a priamo z neho
vychádzajúce, ako čítanie a počúvanie v anglickom jazyku, písanie v anglickom jazyku, konverzácia
v anglickom jazyku a úvod do vedy v anglickom jazyku pokrývali dotáciu ďalších 8 hodín vytvorených
z disponibilných hodín. Spolu s počtom hodín anglického jazyka a konverzácie v anglickom jazyku počas
ďalších rokov štúdia v iUP hodiny druhého vyučovacieho jazyka a súvisiacich premetov ďaleko prevyšovali
predpísaný počet hodín 22. Podľa šetrenia inšpekcie však škola tým, že v prvom ročníku mala pre premet
pomenovaný ako anglický jazyk 8 hodín (namiesto 9), formálne nedodržala stanovenie minimálneho počtu
22 hodín počas štúdia. Štátna školská inšpekcia preto uložila prijať opatrenia na odstránenie zisteného
nedostatku a predložiť správu o splnení prijatého opatrenia Školskému inšpekčnému centru Žilina
v termíne do 31.8.2016.
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Následne bola v Evanjelickej spojenej škole dňa 8.9.2016 vykonaná inšpekcia zameraná na kontrolu
stavu odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziu.

Zo záverov Štátnej školskej

inšpekcie – Školského inšpekčného centra Žilina, vyplynulo, že škola splnila prijaté opatrenie ( v iUP
v prvom ročníku sa predmet čítanie a počúvanie v anglickom jazyku vnoril pod predmet anglický jazyk, čím
si prvý ročník 5-ročného štúdia aj naďalej zachoval realizáciu jednotlivých zručností anglického jazyka
v priestore 16 hodín) a celkovým počtom 23 hodín naplnila ESŠ formálne požiadavky právneho predpisu
a súladu ŠkVP s príslušným ŠVP stanovením minimálneho počtu 22 vyučovacích hodín za celý stupeň
vzdelávania druhého vyučovacieho jazyka v 5-ročnom bilingválnom štúdiu.

L/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku je umiestnená v objekte na Komenského 10,
odkúpeného od Mesta Liptovský Mikuláš za 1,- Sk. Evanjelická základná škola sa do tohto
novozrekonštruovaného objektu presťahovala 9. septembra 2013 kde zahájila prvý školský rok.

Počas

školského roka 2015/2016 boli pre EZŠ dokúpené šatňové skrinky, namontované celotieniace žalúzie vo
všetkých triedach umiestnených na východnej strane, na sekretariáte, v riaditeľni a na ekonomickom
oddelení a nalepené na strešné okná tieniace fólie. Vyrobené a namontované boli bezpečnostné mreže
v šatni žiakov a prevedená oprava fasády budovy. Do archívu umiestneného v budove EZŠ boli zakúpené
dva obojstranné regály, ďalej boli zakúpené 3 počítače, jeden na ekonomické oddelenie, jeden na
sekretariát školy a jeden do školskej jedálne.
ŠKD pri ESŠ začala svoju činnosť v školskom roku 2015/2016 v budove EZŠ s počtom 116 žiakov
umiestnených v piatich oddeleniach. V polovici novembra 2015 boli 3 triedy ŠKD (2 A., 2.B., 3., 4.A. a 4.B.)
premiestnené do prenajatých priestorov, nachádzajúcich sa v areály školy. Budova v ktorej škola priestory
prenajala patrí Liptovsko –oravského seniorátu. Priestory sú prenajaté do 30.6.2017. ESŠ zakúpila pre
žiakov ŠKD 2 ks hojdačiek a v súvislosti s tým bol zakúpený materiál a vykonaná úprava pozemku pod
hojdačkami. Počas letných prázdnin sme 5.9.2016 oplotili priestor vymedzený pre ŠKD, aby sa zamedzilo
vstupu cudzích osôb.
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského je umiestnené v objekte na Komenského 10,
odkúpeného od Mesta Liptovský Mikuláš za 1,- Sk. Súčasťou komplexu budov je učebný pavilón – hlavná
budova spojená s prístavbou a telocvičňa s posilňovňou.
V školskom roku 2015/2016 poskytla EGJT Raiffeisen Bank finančné prostriedky na projekt pod
názvom : „Zlepšenie životného prostredia EGJT“ vo výške 1 000,00 €. Tieto finančné prostriedky boli
účelové a zahŕňali kúpu 2 ks stojanov na bicykle, 2 ks vonkajšie odpadkové koše na separovaný odpad
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a úprava zelene pred budovou. Počas školského roka škola zakúpila učebnice na geografiu, učebnice na
biológiu, chémiu, slovníky Aj a NJ, 17 repasovaných počítačov do počítačovej triedy PC1, pričom na
čiastočnú úhradu nákladov za počítače v sume 1 500,00 € poskytla nezisková organizácia SIRIUS pri ESŠ.
Škola ďalej zakúpila 30 ks rokovacích stoličiek do modlitebne, farebnú multifunkčnú tlačiareň
Canon do cvičnej firmy, zabezpečila montáž a inštaláciu multimediálneho vybavenia do tried,
štrukturovanú kabeláž, serverovňu s rozvodmi a aktívne prvky PC siete. Táto úprava bola zrealizovaná
v lete 2015 ale dopĺňala až do roku 2015/2016. Technický stav budov EGJT si však aj naďalej vyžaduje
postupne ďalšie rekonštrukčné práce a úpravy ako : celkové zateplenie vonkajších plášťov budov, plnú
rekonštrukciu elektrických rozvodov, rekonštrukciu kanalizácie a iné.

Počas letných prázdnin tohto

školského roka bola zrealizovaná plánovaná výmena sklobetónového okna na schodisku EGJT,
rekonštrukcia elektrických rozvodov, výmena žiariviek a maľovanie potrebných priestorov budovy EGJT.
Všetky úpravy sa realizujú postupne podľa objemu disponibilných finančných prostriedkov.
Telocvičňa ESŠ je umiestnená za budovou EGJT. V školskom roku 2015/2016 bola zrealizovaná
výmena kabeláže a osvetlenia bezodplatne sponzorom a na nové vymenené okna osadené upravené
pôvodné mreže.

M/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
I.

Zdroje financovania

1. Dotácie od zriaďovateľa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

normatívne prostriedky na osobné náklady
normatívne prostriedky na prevádzku
odchodné
na asistenta učiteľa
za mimoriadne výsledky žiakov
vzdelávacie poukazy
iné prostriedky na činnosť ŠJ, ŠKD vrátane osobných nákladov
doprava
maturity
kredity
mimoriadne odmeny
hmotná núdza (strava)
hmotná núdza (školské pomôcky)
dotácia na učebnice
dotácia na lyžiarsky výcvik
žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia

Dotácie spolu :

833 902,190 123,0,6 990,1 800 ,15 300,99 799,9 687,
1 831,8 929,10 077,367 ,66 ,3 267,21 600,282 ,-

1 204 020,-

2. Iné zdroje :
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a) príspevky od rodičov - školné
b) poplatky od rodičov za pobyt žiaka v ŠKD
c) príspevok stravníkov ŠJ na režijné a iné
d) dary od PO, FO- na projekty,
e) dary od iných subjektov
f) dary- verejná zbierka
g) prenájom telocvične a ostatných priestorov /dar/
h) ostatné príjmy (časopisy, učebnice, tržby ŠJ)
i) štipendiá
j) dotácia na projekt EGJT
k) dotácia na projekt EGJT bilingválny
l) dotácia na projekt ERASMUS+
m) poistné plnenie - Allianz Slov. poisťovňa
n) iné (ZUŠ, ISIC, ITIC, refundácie)
o) ÚPSVaR LM –refundácia mzdy začínajúci učiteľ
p) Bezodplatne nadobudnuté IKT-Infovek
q) ostatné výnosy
2. Iné zdroje spolu :

41 160,7 917,15 033,1 784,3 020,653,781,20 941,769,3 693,83 747,22 978,3 655,5 499,-1 471,
7 016,6 979,227 096,-

Finančné príjmy spolu v roku 2015/2016:

1 431 116,-

II. Čerpanie finančných prostriedkov v EUR :

1.141.929,- €

1. Osobné náklady (mzdy a odvody):
2. Prevádzkové náklady :
Z toho :




















nákup materiálu PC, kopírky, knihy, časopisy, čist. prostr. ...
nákup materiálu – projekty ESŠ
el. energia
odber tepelnej energie
spotreba vody
opravy a údržba
cestovné
nájomné pre amerických lektorov
poistné
ostatné služby (telefóny, poštovné)
zákonné sociálne náklady
ostatné dane a poplatky
poskytnuté dary (rekonštrukcia učební EGJT)
poskytnuté dary ostatné (maturity, zdrav.dozor ...)
vyplatené štipendiá
doprava vyplatená
vzdelávacie preukazy
asistenti
maturity
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kredity
hmotná núdza vyplatená
mimoriadne výsledky
ostatné náklady

8 929,409,1 800,37 270,-

Ostatné náklady : komunálny odpad, účastnícke poplatky a školenia, aSc agenda, činnosť BOZP
a PZP, monitorovanie, internet, čistenie kanalizácie, lekárske prehliadky, náklady na reprezentáciu, úradné
preklady, SANET- internetová sieť, ISIC, ITIC, výmena a čistenie rohoží, hromadné akcie žiakov a študentov,
poplatky za skúšku z ANJ, výroba kľúčov a pečiatok, režijné náklady za poskytnutú stravu pre študentov
z internátu, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, prístrešok ŠKD, jazykový pobyt vo Veľkej Británii,
bankové poplatky, odpisy majetku, vytvorenie rezerv na konci roka.
Prevádzkové náklady spolu :

308 027,-

Finančné náklady spolu v roku 2015/2016
V roku 2015 bol vykázaný HV účtovný zisk vo výške 98 663,00 €, ktorý bude pripočítaný k zisku za
minulé roky po odpočítaní straty v minulých rokoch.
Tento zisk však predstavuje nevyčerpanú dotáciu na projekty, príspevky od rodičov a bezodplatne
nadobudnutý majetok prostredníctvom projektov :


v končiacom projekte OP Vzdelávanie 1.1. „Kontinuita aplikovania nových foriem a metód
vzdelávania pre potreby trhu práce“, získané finančné prostriedky budú v sume 22.866,00 €
spätne vrátené čo ovplyvňuje náklady v roku 2016,



taktiež prebiehajúci projekt ERASMUS+, KA1 (podstatná časť sa čerpá až v roku 2016, tzn., že
v roku 2016 bude účtovaný náklad (dotácia z projektu bola účtovaná do výnosu v 2015),



príspevky od rodičov – školné pre EGJT predstavuje pre rok 2015 príjem (výnos), ale čerpanie sa
uskutočňuje podľa potreby priebežne. V roku 2015 bola prijatá na školnom suma 40.760,- €.
Skutočné čerpanie bolo 27. 811,- € časť z predchádzajúceho šk. roka a časť z aktuálneho šk. roka .
Zostatok na BÚ v sume 24.450,- sa presúva do roku 2016, kde sa predpokladá ďalšie čerpanie, čo
bude predstavovať náklad,



bezodplatne nadobudnuté knihy, IKT a prístupové licencie v sume 31.082,- €, tieto položky
ovplyvňujú hospodársky výsledok, nakoľko sa tento náklad účtuje ako výnos,



v decembri roku 2014 bola poskytnutá dotácia na opravu strechy a okien čo v danom roku
predstavovalo výnos v plnej výške 70.000,- €. K 1.1.2015 sa zásadným spôsobom zmenilo
odpisovanie budov. Nevýrobné budovy sa tak odpisujú 40 rokov už len rovnomernou metódou. Z
tohto dôvodu sa tento výnos nepremietne do nákladov naraz ako v prípade dotácie, ale len
pomernou časťou 1/40.
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Kumulovaný účtovný zisk z predchádzajúcich období, ktorý bol 24.976,- € sa v tomto roku zvyšuje
o dosiahnutý účtovný zisk 98 663,00 €. Po pripočítaní dosiahnutého zisku ESŠ vykazuje účtovný zisk
v sume : 123 639,- €.
Evanjelická spojená škola patrí medzi účtovné jednotky, ktoré nie sú založené, alebo zriadené na
účel podnikania. Preto príjmy, ktoré dosahuje sú oslobodené od dane. Z tohto dôvodu vykazuje ESŠ
daňovú stratu vo výške – 1.694. 560,- €.
(Daňová strata je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej
a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.)
(Účtovný zisk je kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ výsledkov hospodárskej činnosti subjektu. Vyčísľuje
sa ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Vzniká zúčtovaním všetkých nákladov a výnosov v systéme
podvojného účtovníctva).
Komentár:
V správe sú sumarizované údaje z hlavnej knihy za mesiace 9-10-11-12/2015 a 1-6/2016.
Z dôvodu, že sa uvádzajú účtovné údaje zo štyroch mesiacov roku 2015 a šesť mesiacov roku
2016, nie je možné za školský rok 2015/2016 vyčísliť hospodársky výsledok k 30.6.2016.
Dôvodom je, že ESŠ ako nezisková organizácia, účtuje všetky svoje náklady a výnosy za kalendárny rok, nie
za školský rok.
Finančné výdavky na osobné náklady boli realizované zo zdrojov :






normatívnych finančných prostriedkov
prostriedkov na činnosť ŠKD a ŠJ
odchodné
asistent učiteľa
vedenie krúžkovej činnosti zo zdrojov vzdelávacích poukazov.

Na prevádzkovú činnosť boli použité normatívne prevádzkové finančné prostriedky od
zriaďovateľa, ale aj finančné prostriedky zo školného.
Finančné prostriedky zo školného boli použité na gymnáziu: 17 ks repasovaných počítačov do
triedy PC1 v sume 4.282,20 €, 30 ks rokovacích stoličiek do modlitebne v sume 1.128,00 €, učebnice na
geografiu v sume 353,06 €, učebnice na biológiu, chémiu, slovníky Aj a NJ v sume 2.442,97 €, farebnú
multifunkčnú tlačiareň Canon do cvičnej firmy v sume 1.318,80 €, montáž a inštalácia multimediálneho
vybavenia tried v sume 600,- €, štrukturovanú kabeláž – serverovňa a rozvody v sume 24.194,84 € a
aktívne prvky PC siete v sume 11.051,51 €.
V školskom roku 2015/2016 boli vyzbierané finančné prostriedky na školnom gymnázia
nasledovne: 9-12/2015 suma 30.075,- € a 1-6/2016 suma 11.085,- €. Spolu je to čiastka 41.160,- €. Časť
z toho bola použitá na vyššie už uvedené náklady, zostatok bol použití na plánované investície na
gymnázium letné mesiace 7-9/2016.
Poplatky od rodičov na školský klub boli v plnom rozsahu čerpané účelovo na činnosť ŠKD.
Príspevok stravníkov v ŠJ bol čerpaný na prevádzku školskej jedálne. Dary od cirkevných zborov použité
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v zmysle účelu daru uvedenom v darovacej zmluve. Príjem daru za využívanie telocvične sa čerpá na
úhradu prevádzkových nákladov prenajatých priestorov. Normatívny zdroj financovania je tvorený v
rozpočte, vždy na príslušný kalendárny rok. Výdavková časť financovania má taktiež ucelený obraz len po
ukončení účtovného obdobia, t.j. ukončením kalendárneho roku.
Finančná analýza zdrojov a výdavkov pre školský rok 2015/2016 zasahuje do dvoch účtovných
období. Finančné zdroje ako aj niektoré náklady sú poskytované a používané preddavkovou formou. K
vyrovnávaniu dochádza až koncom kalendárneho roka, a to už zasahuje do nového školského roka. Neskôr
v novom školskom roku dochádza k zmenám a úpravám rozpočtu. Z uvedeného dôvodu vo vykazovaní
v niektorých ekonomických ukazovateľoch môže dôjsť k disproporcii. Ekonomické ukazovatele môžu preto
byť v tomto období skreslené. Celkový presný obraz o hospodárení bude podaný v ročnej závierke
o hospodárení za rok 2016.
Sociálny fond v školskom roku 2015/2016 :
ZS k 1.09.2015 :
Tvorba :
Čerpanie :
Zostatok k 30.06.2016 :

1 998,65 €
7 183,38 €
6 161,87 €
3 020,16 €

Rozpis čerpania SF :

príspevok na stravovanie
zdravotné kupóny
darčekové kupóny
kapustnica 2015
životné jubileum (5 x 33,20 €)
kvety pri životnom jubileu (5 x 20,00 €)
kvety pri ukončení PP

3 297,50 €
705,00 €
1 375,00 €
498,37 €
166,00 €
100,00 €
20,00 €

Doplňujúce údaje k položkám nákladu a výnosu :
Nákladové položky z hlavnej knihy
Drobný nákup : údržbársky materiál, DHM, učebné pomôcky, knihy, hygienické a čistiace prostriedky,
kancelársky materiál, učebnice pre učiteľov, tlačivá, časopisy, testy, metodické príručky, publikácie,
účtovné zákony, OOPP, pomôcky pre ŠKD, kancelársky materiál, poukážky na knihy, študentské preukazy,
spotrebný materiál na VT, dlhodobý hmotný majetok do sumy 1.700,- €, dlhodobý nehmotný majetok so
sumy 2.400,- €, technické zhodnotenie do sumy 1.700,- € a iné.
Elektrická energia : 2 odberné miesta – EZŠ (stredná budova), EGJT
Voda : 2 odberné miesta – EZŠ (stredná budova EGJT,
Tepelná energia : 4 odberné miesta – EZŠ (stredná budova) EGJT, EGJT učebne, Telocvičňa,
Opravy a údržba : bežné opravy výpočtovej techniky, tlačiarní, elektrických spotrebičov, prevádzkové
opravy,
Cestovné : bežné SC, SC – projekt ERASMUS+ na EGJT a EZŠ,
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Reprezentačné : súťaže, návštevy, Deň učiteľov nad rámec,
Ostatné služby : poplatky za projekty, komunálny odpad, služby za telefón, poštovné, účastnícke poplatky
a školenia, Upgrade, nájomné americkí lektori, propagácia a inzercia, úradné preklady, BOZP, PZS,
monitorovanie, poistenie majetku, úrazové poistenie žiakova študentov ESŠ, poistenie proti krádeži vecí,
SANET, karty ISIC a ITIC, čistenie kanalizácie, lekárske prehliadky, režijné náklady za stravu pre študentov
EGJT v internáte, hromadné akcie, jazykový pobyt vo Veľkej Británii, revízie, prehliadky, sklenárske práce,
výroba kľúčov a pečiatok, webhostiové služby,
Mzdy brutto : náklady na mzdy brutto,
Odvody : do Sociálnej poisťovne, VšZP, Dôvera a UNION
Zákonné sociálne náklady : tvorba a čerpanie SF, náhrady pri DPN,
Ostatné dane a poplatky : kolky, poplatky za vedenie účtu,
Poskytnuté dary : vyplatené finančné prostriedky za poskytnuté služby v podobe finančného daru,
Štipendiá : finančné prostriedky poskytnuté študentom ESŠ,
Daň z príjmov : výška splatných daní podľa daňového priznania (úrok v banke),
Odpisy : ročné odpisy hmotného majetku v členení na stavby a samostatne hnuteľný majetok,
Rezervy : rezervy za nevyčerpané dovolenky v členení rezerva ku mzde a rezerva k odvodom.
Výnosové položky z hlavnej knihy
Dotácia na mzdy a prevádzku : transfér za rok 2015/2016 v mesačných výplatách,
Dotácia na štipendium : dotácia poskytnutá z Ústavu informácií a prognóz školstva pre žiakov spĺňajúcich
podmienky,
Dotácia asistent učiteľa : poskytnuté finančné prostriedky na osobné náklady pre asistentov učiteľa,
Dotácia vzdelávacie poukazy : poskytnuté finančné prostriedky podľa počtu prijatých vzdelávacích
poukazov v školskom roku 2015/2016,
Dotácia mimoriadne úspechy : poskytnuté finančné prostriedky za úspechy na rôznych súťažiach,
Dotácia za maturity : poskytnuté finančné prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie
externých zamestnancov na maturitných skúškach,
Dotácia na dopravu : poskytnuté finančné prostriedky na dopravu pre žiakov EZŠ,
Dotácia na kredity : poskytnuté finančné prostriedky na vyplatenie kreditných príplatkov,
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Dotácia ŠJ-MÚ : poskytnuté finančné prostriedky na čiastočné krytie osobných a prevádzkových nákladov
ŠJ podľa počtu deti do 15 rokov,
Dotácia ŠKD-MÚ : poskytnuté finančné prostriedky na čiastočné krytie osobných a prevádzkových
nákladov ŠKD podľa počtu deti umiestnených v ŠKD,
Dotácia ŠJ-VUC : poskytnuté finančné prostriedky na čiastočné krytie osobných a prevádzkových nákladov
ŠJ podľa počtu deti nad 15 rokov,
Prijaté dary : od FO a PO,
Dary od CZ : Ofera od cirkevných zborov,
Prijaté príspevky ŠKD : mesačné príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD,
Prijaté príspevky EGJT : prijaté príspevky zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka za starostlivosť
poskytovanú mládeži v škole,
Tržby z predaja služieb : strava za žiačky EZŠ hradená Detským domovom v LH, preúčtovaný náklad ako
príspevok zamestnávateľa na stravu 55 % (náklad kompenzovaný výnosom),
Osobitné výnosy : prijaté finančné prostriedky za ZUŠ, za poškodený inventár, za odpad.

N/ Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia:
Ciele vychádzajú z vízie Evanjelickej spojenej školy, ktorá je prosperujúcim a dôveryhodným
partnerom, poskytujúca študentom moderné vzdelanie v oblasti štúdia jazykov a rozvíja duchovný rozmer
študenta a žiaka a jeho uplatnenia na trhu práce.
V zmysle širokej konkurencie v ponuke vzdelávania na gymnáziách a stredných školách určila
v koncepčnom zámere rozvoja školy nasledovné ciele:
Dlhodobé :
1. Budovať školu, ktorá poskytuje na základe prehlbovania evanjelického duchovného rozmeru
študentov a žiakov cestu k úspechu,
2. Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie na vysokej kvalitatívnej úrovni v oblasti cudzích jazykov na
základe využívania moderných komunikačných metód ,
3. Stať sa flexibilnou inštitúciou, ktorá pozitívne mení priority, hodnoty mladých ľudí v spoločnosti
a aktívne sa zapája do prestavby života cirkvi,
4. Viesť študentov a žiakov k humanizácii, pluralite, tolerancii a otvorenému dialógu v spoločnosti.
EG Juraja Tranovského a EZŠ biskupa Jura Janošku
1.

Pripraviť a úspešne ukončiť vzdelávanie študentov a žiakov v oblasti vzdelávania
( ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3A) a v cudzích jazykoch.
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2.

Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj talentovaných a nadaných žiakov a študentov na
ESŠ ( intenzívne zapájanie sa do projektov).
3.
Vytvoriť podmienky pre realizáciu a absolvovanie maturitných a záverečných skúšok(
splnené viď bod E).
4.
Zvyšovať úroveň kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov a ich osobný, duchovný a
odborný rast ( splnené bod H ).
5.
Neustále zlepšovať vybavenosť školy, pracovné podmienky žiakov a študentov na ESŠ (
naplnené viď bod L).
6.
Zviditeľňovať a prezentovať práce a úspechy školy na verejnosti ( splnené viď bod J).
7.
Zapájať a nadväzovať spoluprácu s rodičmi, učiteľmi, študentmi, žiakmi a tak ich zapojiť
do programu rozvoja školy.
8.
Rozšíriť bilingválne vyučovanie aj v predmetoch biológia, informatika, náuka
o spoločnosti. Cieľ bol s časti splnený, v bilingválnom vyučovaní predmetov ako aj
v implementácii Businnes English v štvoročnom programe budeme aj naďalej
pokračovať.
9.
Pripraviť študijný programu dištančného vzdelávania pre študentov, ktorí odchádzajú na
študijný pobyt v zahraničí. Cieľ s časti splnený.
O/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú nedostatky, návrhy opatrení /
SWOT analýza/:
Analýza interného prostredia školy
Silné stránky:













Slabé stránky:






Duchovný rozmer školy
Bilingválne vyučovanie na EGJT, rozšírené vyučovanie ANJ v EZŠ
Modernizácia vzdelávania – využívanie IKT na vyučovaní
Dištančné štúdium študentov EGJT v zahraničí
Štúdium absolventov EGJT na vysokých školách doma i v zahraničí
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Škola so širokou regionálnou pôsobnosťou
Záujem pedagogických zamestnancov o inovatívne metódy a formy edukácie
Aktívna znalosť angličtiny a iných CUJ (bilingválne gymnázium) u pedagógov
Flexibilita mladého pedagogického kolektívu
Lektori z USA
Školský psychológ
Vlastná školská jedáleň

Nedostatočné materiálne vybavenie učebnicami, učebnými pomôckami a PC technikou
Absencia chemickej odbornej učebne
Chýbajúce učebnice pre bilingválne vyučovanie
Nedostatočná kvalifikovanosť bilingválnych učiteľov
Nedostatok financií na opravy budov a dostavbu
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Príležitosti:




Ohrozenia:




Kurikulárna transformácia vzdelávacieho systému
Zvyšujúce sa percento študentov v zahraničí
Rozvoj informačnej spoločnosti
Úspešnosť získavania financií cez projekty

Vplyv demografického vývinu
Redukcia 8-ročných gymnázií
Nedostatok financií pre neštátne školy

P/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na trhu práce
Prehľad študijných a učebných
odborov, ktoré ukončili absolventi
školy

Ukazovateľ
počet žiakov
ďalšieho
štúdia

počet
zamestnaných
žiakov

počet
zaevidovaných
žiakov na úrade
práce k 30. 09.
2016

počet žiakov
bez spätnej
väzby

7902 5 74 bilingválne štúdium 5-ročné

30

14

0

0

7902 5 74 bilingválne štúdium 8-ročné

16

2

0

0

7902 J

11

4

0

0

57

20

0

0

4-ročné štúdium

Spolu:

* spätná väzba informácie cez triednych učiteľov

Záver : Výsledky, ktoré boli dosiahnuté v šk. roku 2015/2016 sme podrobne analyzovali. Záverečné
hodnotenia za šk. rok 2015/2016 nás všetkých zaväzujú k pokračovaniu reformy školského systému
v SR.
Dátum: 13.10.2016
PaedDr. Jana Chaloupková, riaditeľka ESŠ.
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Príloha č.1

Správa duchovnej správkyne
na Evanjelickej základnej škole biskupa Jura Janošku
1) Služby Božie
Služby Božie sa konali pravidelne raz za mesiac pre prvý stupeň ZŠ a osobitne raz mesačne pre
druhý stupeň ZŠ. Služby Božie sa konali v auditóriu EZŠ. Na začiatku nového školského roka a pred
vianočnými sviatkami sa konali spoločné služby Božie pre EZŠ a EGJT v evanjelickom kostole v Liptovskom
Mikuláši. Poriadok služieb Božích pre EZŠ sa riadil poriadkom mládežníckych služieb Božích, na ktorých
poslúžili žiaci ZŠ čítaním biblických textov a modlitieb. Do poriadku služieb Božích sa zapájali aj študenti
EGJT hudobným doprovodom a spevom piesní. Šlo o študentov z rôznych ročníkov, ktorí sa v službe
striedali. Na službách Božích sa spievali piesne z Evanjelického spevníka, mládežnícke a detské kresťanské
piesne. Spevníkové piesne boli spracované pre gitarový doprovod, čo bolo žiakmi aj učiteľmi prijaté
s kladnou odozvou. Zvesť Božieho slova bola prispôsobená detským poslucháčom, na ilustráciu poslúžili
obrázky a powerpointová prezentácia.
Som vďačná za dobrú spoluprácu s Mgr. Vierou Brtišovou, profesorkou vyučujúcou ev.
náboženstvo na EGJT, ktorá organizovala a zabezpečovala službu študentov na službách Božích. Za jej
prácu a službu jej patrí úprimné poďakovanie. Služby Božie som vykonávala ja, ako duchovná správkyňa, na
začiatku školského roka kázňou slova Božieho poslúžila s. seniorka LOS Mgr. Katarína Hudáková. Spolu som
ako duchovná správkyňa vykonala 14 služieb Božích a na službách Božích k začiatku šk. roka som poslúžila
liturgiou. Kantorskou službou slúžila s. kantorka z CZ ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš – Palúdzka Mgr.
Jelena Hazuchová, br. Ivan Hudák, študent EGJT.
02. 09. 2015 – začiatok školského roka EG a EZŠ,kázala s. seniorka K. Hudáková
21. 10. 2015 – osobitne pre 1. a 2. stupeň ZŠ, kázňový text: Neh 1;1-4, kázala J. Ďuranová
26. 11. 2015 – osobitne pre 1. a 2. stupeň ZŠ, kázňový text: 1J 4;11, kázala J. Ďuranová
22. 12. 2015 – kázňový text: 1J 4;9-10, kázala J. Ďuranová, služby Božie s VP so spoveďou, kázala
Mgr. J. Ďuranová
4. 2. 2016 – osobitne pre 1. a 2. stupeň ZŠ, kázňový text: J 2;1-12, kázala J. Ďuranová
16. 3. 2016 – osobitne pre 1. a 2. stupeň ZŠ, kázňový text: Ž 23, kázala J. Ďuranová
20. 4. 2016 – osobitne pre 1. a 2. stupeň ZŠ, kázňový text: L 24;13-27, kázala J. Ďuranová
26. 5. 2016 – osobitne pre 1. a 2. stupeň ZŠ, kázňový text: L 19;1-10, kázala J. Ďuranová
30. 6. 2016 – koniec školského roka EG a EZŠ, text: , kázala Mgr. J. Ďuranová

2) Modlitebný život
Ranné stíšenia pre pedagógov a pracovníkov EZŠ sa konali každý utorok v čase od 7.15 hod. – 7.30
hod. v modlitebni. Ich náplňou bol spev piesne z ES, modlitby, ranné zamyslenie na biblický text
a požehnanie do nového dňa.
Ranné stíšenia pre žiakov sa konali každú stredu a štvrtok na prvej vyučovacej hodine. Žiaci sa striedali po
jednotlivých triedach, cyklus od 1. ročníka po 9. ročník sa opakoval počas celého školského roka. Na
ranných stíšeniach 6x poslúžili aj študenti zo sexty z EGJT, ktorí žiakom podali výklad Božieho slova
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scénickým spôsobom. Ich prítomnosť sa stretla s kladnou odozvou. Ranné stíšenia sa konali v modlitebni,
počas druhého polroka v triedach.
Pracovné a pedagogické porady sa vždy začínali modlitbou.

3) Biblické hodiny pre pedagógov a ostatných zamestnancov
Biblické hodiny pre pedagógov a ostatných zamestnancov školy sa konali v modlitebni EZŠ raz za
mesiac.
23. 9. 2015 – téma: Sú muži a ženy „až tak veľmi“ rozdielni? Gn 2.-3. kap. - J. Ďuranová
28. 10. 2016 – spoločná biblická hodina s EGJT - s. Mgr. E. Mihočová
26. 11. 2015 – téma: Príchod Mesiáša ohlásený v Starej a Novej zmluve – J. Ďuranová
21. 12. 2015 – téma: Pravá náplň vianočných sviatkov – J. Ďuranová
18. 1. 2016 – téma: Božie požehnanie – J. Ďuranová
15. 2. 2016 – téma: Spoveď – J. Ďuranová
9. 3. 2016 – téma: Symboly Veľkej noci – J. Ďuranová
18. 4. 2016 – téma: Viera v Trojjediného Boha – J. Ďuranová
25. 5. 2016- téma: Duchovná pieseň v živote veriaceho – J. Ďuranová
20. 6. 2016 – téma: Služba Bohu na pozadí príbehu o Márii a Marte – J. Ďuranová

4) Iné aktivity
V rámci školského roka som sa zúčastňovala aktivít pripravovaných učiteľmi EZŠ. Na týchto
stretnutiach som poslúžila biblickým zamyslením a modlitbou. Od marca 2016 sa každý štvrtok počas
veľkej prestávky stretávali žiaci pri speve mládežníckych duchovných piesní, raz sa konalo stretnutie na
tvorivej dielni. Venovala som sa príprave žiakov na súťaž Duchovná pieseň a biblickú olympiádu.
S učiteľkami EZŠ a EGJT sme dvojhlasne nacvičili pieseň, ktorou sme poslúžili na službách Božích na záver
školského roka. Pedagógom EZŠ bol ponúknutý jednodňový výlet po stopách evanjelikov na Orave, ale pre
malý záujem sa neuskutočnil.
24.9.2015 – Plenárne zasadnutie ESŠ
8.10.2015 – Úvod prvákov organizovaný Družinkou
8.10.2015 – Výberové konanie
13.11.2015 – Pedagogická rada
1.12.2015 – Mimoriadne rodičovské združenie
3.12.2015 – Besiedka žiakov v Kultúrnom dome LM
10.12.2015 – Posedenie pri kapustnici
24.2.2016 – Pohovor s rodičom žiaka
17.-18.3.2016 – 4. Evanjelická školská konferencia Veľký Slavkov
23.3.2016 – Tvorivá dielňa
6.4.2016 – Testovanie žiakov 9. ročníka
6.4.2016 – Školské kolo duchovnej piesne na EGJT
8.4.2016 – Deň učiteľov v Košiciach
15.4.2016 – Seniorálne kolo biblickej olympiády
20.4.2016 – Školské kolo duchovnej piesne
21.4.2016 – Vivat Georgius Tranoscius
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25.4.-29.4.2016 – Po stopách Martina Luthera, 500. výročie reformácie
13.5.2016 – Duchovná pieseň, Martin
28.5.2016 – Deň detí
30.5.2016 – Návšteva Družinky EZŠ na FÚ a v kostole CZ LM-Palúdzka
23.6.2016 – Pedagogická rada
24.6.2016 – Noc v škole – rozlúčka so žiakmi 4. ročníka

5) Vzdelávanie
V priebehu školského roka som absolvovala rozširujúce štúdium Slovenského jazyka a literatúry UK
v Bratislave, detašované pracovisko Žilina.

Vyučovanie evanjelického náboženstva (EVN)
V školskom roku som vyučovala EVN:
EZŠ: Triedy – 2A, 2B, 3. ročník, 4A (po 2 hod.)
8-ročné štúdium: Kvinta (1 hod.)
Celkom 9 vyučovacích hodín.

6) Spolupráca s BÚ VD
Konala sa predovšetkým prostredníctvom riaditeľky školy.
Pedagógovia sa zúčastnili Dňa učiteľov VD, ktorý sa konal v Košiciach.

7) Spolupráca s cirkevným zborom a seniorátom
Konala sa predovšetkým vo vzájomnej komunikácii a informovanosti. Vzhľadom na to, že duchovná
správkyňa je zborovou farárkou cirkevného zboru je lepší dosah na deti pre detskú besiedku, konfirmačné
vyučovanie, prácu s dorastom a mládežou. V rámci seniorátu organizáciu a prípravu seniorátneho kola
biblickej olympiády a školského kola duchovnej piesne na EZŠ vykonala EZŠ pod vedením p. riaditeľky
PaedDr. Jany Chaloupkovej a duchovnej správkyne.

8) Navrhované opatrenia
A) Rozšíriť prácu so žiakmi a pedagógmi na EZŠ

Spracovala: Mgr. Jana Ďuranová,
duchovná správkyňa.
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Príloha č.2

Správa duchovného správcu
Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského
1) Služby Božie
Služby Božie (SB) sa konali pravidelne raz do mesiaca, v evanjelickom kostole na Tranovského ulici
v Liptovskom Mikuláši. Priestory kostola poskytoval cirkevný zbor bez nároku na protihodnotu. Poriadok SB
bol podľa agendálnych poriadkov, obyčajne podľa poriadku nešporných SB, alebo v podobe mládežníckych
SB. Na začiatok školského roka, pred Vianocami a na záver školského roka boli SB spoločné pre EZŠ biskupa
J. Janošku a EG J. Tranovského. Ako duchovný správca (DS) som vykonal SB 5 krát. Okrem mňa na SB
poslúžili zvesťou Božieho slova Katarína Hudáková, Jana Ďuranová, Daniel Hanko a Stanislav Grega. Do
prípravy SB sa aktívne zapájali pedagógovia a žiaci.
Kantorskou službou poslúžil na službách Božích žiak II.A5 Ivan Hudák a jeho učiteľ ZUŠ v Liptovskom
Mikuláši Metod Rakar.
02.09.2015 – Zasľúbenie Božej prítomnosti a lásky (EZŠ a EG) + požehnanie prvákov
text: 2M 33,14 kázala K. Hudáková
28.10.2015 – Stratená a nájdená ovečka, text: L 15,1-7 kázal DS
26.11.2015 – Trpezlivosť v Advente, text: Iz 9,1-6 kázal DS
22.12.2015 – Vianoce prichádzajú, text: 1J 4,9 kázala J. Ďuranová + program detí EZŠ
prisluhovanie VP
Natálka – zbierka PET vrchnákov; odovzdanie zbierky z DB EZŠ
Pre Špeciálnu školu J. Rumana
05.02.2016 – Božia moc spôsobuje uzdravenie, text: 2Kr 5,1-14 Kázal D. Hanko
26.02.2016 – Pútnici sme na ceste do Jeruzalema, text: L 9,51-56 kázal DS
31.03.2016 – Dar veľkonočného pokoja, text: J 20,19-23 kázal DS
26.04.2016 – Skoro zachránený a predsa stratený, text: Mk 12,28-34 kázal S. Grega
26.05.2016 – SB na záver maturít, Múdre srdce, text: Pr 3,1 kázal S. Sabol biskup VD
odovzdávanie maturitných vysvedčení
02.06.2016 – Našli sme Mesiáša, text: J 1,35-42 kázal DS
30.06.2016 – Téma - doplním, text: doplním kázala J. Ďuranová
Som vďačný, že pedagógovia i žiaci majú záujem o klasický poriadok SB, ale zároveň prejavujú
záujem podieľať sa na príprave SB – prípravou piesní, čítaním biblických textov, modlitbami i hudbou.
Piesne, biblické texty a modlitby zneli viackrát aj v anglickom jazyku.
Žiaci majú väčší záujem o SB ak sú na spôsob mládežníckych SB. Lepší čas na SB je ráno v priebehu prvých
dvoch vyučovacích hodín než počas posledných dvoch vyučovacích hodín.

2) Modlitebný život
Ranné stíšenia sa konali v pravidelnom čase o 7.30 v priestoroch modlitebne od utorka do piatku. Sú
určené pre pedagógov a ostatných zamestnancov i žiakov. Pripravovali sa klasické stíšenia s krátkou

Liptovský Mikuláš 13. októbra 2016

Strana 51

Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
úvahou nad biblickým textom v slovenskom i anglickom jazyku a v rámci nich sme sa venovali čítaniu
Biblie. Ranné stíšenia sa končili modlitbou a požehnaním.
Vďačný som tým pedagógom a žiakom, ktorí si našli čas, prichádzali na ranné stíšenia a mohli pred
začiatkom vyučovania čerpať duchovnú posilu pre povinnosti každého dňa.
Pre nasledujúci školský rok je potrebné sa zamyslieť nad doterajším spôsobom konania ranných stíšení, čo
sa týka času konania a záujmu. Niektorí pedagógovia na stíšenia neprichádzali vôbec.
Taktiež nie všetci triedni učitelia venovali pozornosť, aby žiaci zverenej triedy prichádzali na ranné stíšenia.
Potrebné je, aby podstata ranných stíšení akoukoľvek formou zostala: slovo Božie – modlitba –
požehnanie.
Biblické slovo a modlitba boli na začiatku všetkých pracovných a pedagogických porád a často na hodinách
evanjelického náboženstva. Popri tom sa žiaci spontánne sporadicky stretávajú počas veľkej prestávky
k spevu, modlitbám a vzájomným rozhovorom.
3) Biblické hodiny pre pedagógov a ostatných zamestnancov
Biblické hodiny (BH) pre pedagógov sa konali v modlitebni EG spravidla v utorok o 14.00 hodine. BH
pripravoval DS. V školskom roku sme sa venovali nasledovným témam:
22.09.2015 – Podstata a dôvod viery v trojjediného Boha (Žid 11,1) – 9
28.10.2015 – Čo urobila Biblia pre reformáciu? Čo urobila reformácia pre Bibliu?
(spoločná pre EZŠ a EG), E. Mihočová – 24
24.11.2015 – Vzťah medzi zákonom a evanjeliom (Iz 44,21-22; 61,1-3; Mt 5,17-18) – 0
15.12.2015 – Nebola naplánovaná
19.01.2016 – Vzťah medzi zákonom a evanjeliom (Iz 44,21-22; 61,1-3; Mt 5,17-18) – 6
23.02.2016 – Krst svätý – som Božie dieťa (Mt 28,19-20) – 1
22.03.2016 – Večera Pánova – Boží dar odpustenia a milosti (2M 12,1-14; Mt 26,17-30)
nekonala sa – 1
19.04.2016 – Moc hriechu a veľkosť Božieho odpustenia (Ef 3,14-21) – presun na 030516
03.05.2016 – Moc hriechu a veľkosť Božieho odpustenia (Ef 3,14-21) – 2
31.05.2016 – Ako rozumiem smrti, vzkrieseniu, poslednému súdu a večnému životu?
(L 7,11-17) – 6
21.06.2016 – Cirkev – Comunio viatorum (Mt 16,18) – 7
Som vďačný tým, ktorí prichádzali na BH, aby sme spoločne skúmali Písmo sväté, zamýšľali sa nad
slovom Božím, aktualizovali ho pre dnešnú dobu, rozmýšľali o duchovných hodnotách a prehodnocovali
vlastné postoje. BH kolidovali s časom vyučovacích hodín, ale mnohí pedagógovia neprišli na BH ani raz,
hoci čas konania BH je v rámci pracovného času.

4) Iné aktivity DS
01.07.2015 – Vyhodnocovacia porada
13.07.2015 – Komisionálna skúška – Ličko EVN
25.08.2015 – Pracovná porada
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25.08.2015 – Komisionálna skúška – Zuzaniak Matej EVN
27.08.2015 – Pedagogická porada
03.09.2015 – Pedagogická porada
08.09.2015 – EZŠ ranné stíšenie
24.09.2015 – Plenárne zasadnutie – záverečná modlitba
13.10.2015 – Pedagogická rada – správa pre zriaďovateľa
20.12.2015 – ETK školenie
22.10.2015 – Imatrikulácie prvákov
23.10.2015 – Porada riaditeľov a duchovných správcov BU VD
24.10.2015 – Brigáda – úprava okolia školy
27.10.2015 – Školenie BOZP
04.11.2015 – Školenie k integrovaným žiakom
06.11.2015 – Stužková V.AP L. Sliače
10.11.2015 – Testovanie študijných predpokladov IV.A4 – dozor
16.11.2015 – Porada ku dňu otvorených dverí – vedúci PK + vedenie školy
19.11.2015 – Deň zdravia – protest – diskusia so študentmi
19.11.2015 – Pedagogická rada
20.11.2015 – Stužková IV.A4 L. Mikuláš
28.11.2015 – Stužková V.BP Demänovská Dolina
01.12.2015 – EG Deň otvorených dverí
07.12.2015 – Mikuláš EG Príma – Kvarta
10.12.2015 – Predvianočná kapustnica – príhovor
08.01.2016 – Zasadnutie prijímacej komisie
25.01.2016 – Štrajk (do 290116) – prítomný v škole
27.01.2016 – Online testovanie žiakov – dozor
02.02.2016 – Pedagogická porada k 1. polroku
17.03.2016 – Pracovný seminár pre učiteľov EVN – Veľký Slavkov (do 180316)
22.03.2016 – Biblická olympiáda – spoločné triedne kolá
30.03.2016 – Prijímacie pohovory
08.04.2016 – Deň učiteľov – Košice
15.04.2016 – Školské a seniorálne kolo BO
18.04.2016 – Pedagogická rada ¾ rok
21.04.2016 – Vivat Georgius Tranoscius – príhovor pri ocenení víťazov
11.05.2016 – Pedagogická rada – maturitné ročníky
18.05.2016 – Deň matiek (kolegyne na MD) – príhovor
20.05.2016 – Celoslovenské kolo Biblickej olympiády v EZŠ Z. Oravcovej v R. Sobote
28.05.2016 – Deň detí EZŠ + Príma – Kvarta
01.06.2016 – Výberové konanie (MAT, FYZ)
02.06.2016 – Športové hry evanjelických gymnázií, príhovor a modlitba
16.06.2016 – Komisionálne skúšky – Hlinová Alžbeta – skúšajúci
a na ďalších dvoch prísediaci
22.06.2016 – Rozhovor u p. riaditeľky s E. Jelenovou
27.06.2016 – Pedagogická porada na záver školského roka
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5) Vzdelávanie
V priebehu školského roka som neabsolvoval aktualizačné vzdelávanie.
Vyučovanie evanjelického náboženstva (EVN)
V školskom roku som vyučoval EVN:
8-ročné štúdium – Príma, Sekunda, Tercia (po 2 hod.)
5-ročné štúdium – I.A5, I.B5 (po 1 hod.)
4-ročné štúdium – I.A4, IV.A4 (po 2 hod.)
Celkom 12 hodín týždenne.

6) Spolupráca s BÚ VD
Konala sa predovšetkým prostredníctvom riaditeľky školy a pri osobných stretnutiach s biskupom VD pri
rôznych príležitostiach.
Pedagógovia sa zúčastnili Dňa učiteľov VD, ktorý sa konal v Košiciach.

7) Spolupráca s cirkevným zborom a seniorátom
Konala sa predovšetkým vo vzájomnej komunikácii a informovanosti.
Cirkevný zbor poskytoval priestory kostola k Službách Božím. Vzhľadom na to, že duchovný správca je
zborový farár cirkevného zboru je lepší dosah na deti pre detskú besiedku, konfirmačné vyučovanie, prácu
s dorastom a mládežou. Zborový farár Marián Bochnička taktiež vyučuje EVN na EZŠ biskupa J. Janošku.

8) Navrhované opatrenia
A) Bolo by vhodné každý rok organizovať duchovno-vzdelávací pobyt pre pedagógov
a ostatných zamestnancov. Predchádzajúce pokusy DS boli neúspešné pre nezáujem.
Na príprave by sa mohli podieľať aj pedagógovia podľa obsahovej náplne pobytu.
B) Bolo by vhodné zaviesť pre prvé ročníky na začiatku školského roka úvodný víkendový
pobyt pre bližšie zoznámenie sa a stmelenie spoločenstva. Na príprave by sa podieľali DS
a triedni učitelia.
C) Potrebné sú pravidelné stretnutia duchovných správcov cirkevných škôl VD z pozície
zriaďovateľa.
D) EG JT potrebuje duchovného správcu na plný úväzok, aby mal dostatok času na duchovné
aktivity a pastorálnu starostlivosť pre zamestnancov a žiakov školy.
Na navrhované aktivity sú potrebné: ochota, dostatok času i finančné prostriedky.
Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru! Žalm 118, 25
Spracoval:
Mgr. Vladimír Ferenčík,
duchovný správca EGJT.
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