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

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 
 

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

a) Základné identifikačné údaje 
 

Názov školy Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 

Adresa školy : Námestie A. Hlinku 5, 03450 Ružomberok 

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

Faxové čísla školy: 044/ 439462 

Internetová stránka školy www.gsa.edupage.org 

E-mailová adresa školy: gsa@gsa.sk 

Súčasti školy: - 

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

Údaje o vedúcich zamestnancoch školy 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ PaedDr. Kamil Nemčík 

Zástupca riaditeľa školy Mgr. Terézia Ilovská 

Koordinátor prevencie soc.-patologických 
javov 

Mgr. Martin Bobrík 

Koordinátor predmanželskej výchovy Mgr. Martina Galanová 

Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Gabriela Šedeková 

Výchovný poradca Mgr. Marek Holbus 

Duchovný správca školy ThLic. Peter Nákačka, PhD. 

 

http://www.gsa.edupage.org/
mailto:gsa@gsa.sk


3 

 

 Údaje o rade školy 
 
Rada školy v šk. roku 2016/2017 fungovala v zložení:  
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:     Mgr. Anna Viglašová, Ing. Alena Beyerová 
Zástupca nepedagogických zamestnancov:     Iveta Mrvová 
Zástupcovia zriaďovateľa školy:                      doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD., ThLic. Ing. Jozef 

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

 
 Údaje o Rodičovskom spoločenstve pri GSA  

 
Rodičovské spoločenstvo v šk. roku 2016/2017 fungovalo v zložení 
 

príma Radoslav Matejka, Štefan Kucík 

sekunda Stanislav Rosa 

tercia  Gabriela Ježíková, Ľubomíra Urbanová 

kvarta Jana Birtusová, Zuzana Daubnerová  

kvinta Mária Bišťanová,  

septima Mária Peťová,  Peter Truchan 

oktáva  Emanuel Difko, Ľubomír Sidor - predseda 

I.A Jozef Sekan 

I.B Patrik Habo 

II.A Radomíra Hazuchová, Eva Rosová 

II.B Lýdia Valentovičová 

III.A Dagmar Figová, Jozefína Hatalová 

III.B Júlia Magušinová, Michal Švento 

IV.A Ľubica Hanková, Anton Galas 

IV.B Marta Čiešková, Stanislav Magušin 

 

 poradné orgány školy 
 

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

 

PK - Jazyk a komunikácia, umenie a kultúra Mgr. Zuzana Ludrovcová 

PK - cudzie jazyky Ing. Alena Beyerová 

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

PK - Človek a spoločnosť,  zdravie a pohyb Mgr. Anna Nemešová, PhD. 

PK - Človek a hodnoty Mgr. Martina Galanová 

 
c) Žiacka rada – predsedníčka – Linda Schenková (3.A) 
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b) Údaje   o počte žiakov – štvorročný a osemročný vzdelávací program 
 

Počet žiakov školy:  387 
Počet tried:   15 
 

Trieda počet Trieda počet 

I.A 33 príma 17 

I.B 31 sekunda 15 

II.A 29 tercia 28 

II.B 31 kvarta 22 

III.A 34 kvinta 17 

III.B 33 sexta 23 

IV.A 27 septima 21 

IV.B 26 - - 

 

c) -   d)  Údaje o prijímacom konaní - máj 2017 
 

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

Prijímacie konanie pre šk. rok 2017/2018 

Zriaďovateľom schválený  

Záujem o 
štúdium - Počet 

prijatých 
prihlášok 

Počet 
prijatých 

žiakov 

Počet zapísaných 
žiakov počet tried                

1. ročníka 

počet 
žiakov, 
ktorých 

bolo možné 
prijať                                  
do 1. 

ročníka 

7902J - gymnázium - štvorročné 
štúdium 

2,00 56 113 95 52 

7902J - gymnázium - osemročné 
štúdium 

1,00 28 32 31 23 

spolu 3,00 88 113 95 52 

 

 

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

 
Uplatňovaný učebný plán:  
 
Školský vzdelávací program - ISCED 3A  

- pre 3.- 4. ročník štvorročného vzdelávacieho programu a pre 3.- 4. a 7. - 8. ročník  
osemročného vzdelávacieho programu 

 
inovovaný Školský vzdelávací program – ISCED 3A 

- pre 1. a 2. ročník štvorročného vzdelávacieho programu a pre 1.,2. a 5.,6. ročník 
osemročného vzdelávacieho programu 
 

        g)   Údaje o pedagogických zamestnancoch školy ku dňu koncoročnej klasifikácie 
 

Ukazovateľ Počet 

Kvalifikovaní nekvalifikovaní dopĺňajúci si 
kvalifikáciu 

Ženy 21 - - 
Muži 11 - - 
Absolventi 0 - - 

Spolu: 32 - - 

 
Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy/ školského zariadenia 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 5 
Muži 1 
Spolu: 6 
 
 

       h) Vzdelávanie zamestnancov 
 

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

 
Stručný prehľad: 
 

P.č. Titul, meno, priezvisko Názov vzdelávacieho programu 

1 Nemčík, Kamil, PaedDr. Evaluation and Quality Assurance in education and training 

2 Nemčík, Kamil, PaedDr. Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 

3 Bobrík, Martin, Mgr. Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity 

4 Bobrík, Martin, Mgr. Pedagogické skúmanie v práci učiteľa 

5 Dubovcová, Zoja, Mgr. Tvorivé techniky vo výučbe ang.jazyka - uk. Inovač.vzdel. 

6 Dubovcová, Zoja, Mgr. Krok za krokom v školskom vzdelávacom systéme 

7 Dubovcová, Zoja, Mgr. Absolvovanie vzdelávania v zahraničí - Anglicko 2016 

8 Dubovcová, Zoja, Mgr. Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 

9 Dubovcová, Zoja, Mgr. Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách AJ 

10 Dubovcová, Zoja, Mgr. Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 

11 Holbus, Marek, Mgr. Myšlienkové mapy vo výučbe                                                          

12 Holbus, Marek, Mgr. Využívanie infor. tech. v práci s dokumentmi a multimédiami  

13 Klimek, Vladimír, Mgr. Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 
 14 Nemešová, Anna, Mgr., 

PhD. 
PowerPoint v edukačnom procese 

15 Nemešová, Anna, Mgr., 
PhD. 

Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 

16 Nemešová, Anna, Mgr., 
PhD. 

Interaktívna komunikácia  v edukačnom procese                                       

17 Mgr. Lucia Olosová Absolvované vzdelávanie  ANJ v Anglicku 

18 Mgr. Lucia Olosová Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 

19 Mgr. Gabriela Šedeková Sebapoznávanie ako predp. zvládania agres. a riešenia 
konfliktov 
 

20 RNDr. Tatiana Škapcová Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 

21 RNDr. Tatiana Škapcová Interaktívna komunikácia  v edukačnom procese                                       

22 RNDr. Tatiana Škapcová PowerPoint v edukačnom procese 

23 Mgr. Anna Viglašová Absolvované vzdelávanie HUV v Anglicku 

24 Ing. Peter Truchan E- learning vo výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ a SŠ 

 

 

       i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

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

 Krajské kolo recitačnej súťaže „a Slovo bolo u Boha“ v Ružomberku – december 2016 -  TK 
KBS, Lumen 

 Deň sv. Andreja  - Hosť na GSA – MTR 

 Urbi et Orbi na GSA – Vianočný odkaz  v oknách GSA – MTR – RK Hlas 

 25. Výročie založenia GSA – MTR, RK hlas, Rádio Lumen 

 Ružomberské Gymnázium svätého Andreja slávilo štvrťstoročie činnosti – TKKBS.sk 

 700 ľudí  v záhrade –Deň rodiny -  RKHLAS 13/2017 
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 Pred 25 rokmi sa narodila jedna škola – RKHLAS 13/2017 

 Viac miesta pre Boha – RKHLAS 13/2017 

 Umelecký večer s Vladimírom Struhárom – RKHLAS 12/2017 

 Štvrťstoročie cirkevného gymnázia – RKHLAS 11/2017 

 Mozgovňa GSA – pozvánka na podujatie – RKHLAS 9/2017 

 Kresťanstvo v umení a živote – diskusia riaditeľov katolíckych škôl  -RK HLAS 8/2017 

 Gymnázium oslávi 25 rokov knihou a programom študentov  - RKHLAS 6/2017 

 Prezident v Ružomberku – RKHLAS 6/2017 

  Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Andreja – www.cernova.sk  

  Budú čarovať v Synagóge a Svet lásku má – pozvánky na podujatia – RKHLAS 24/2016 

  Radnica ocenila študentov – RKHLAS 23/2016 

  Pri otázke z publika diskutujúci zamrzli – 17. November – RKHLAS 23/2016 

  Študent zachránil 8-ročného chlapca – RKHLAS 23/2016 

 Svedectvo Brazílčana – PROJEKTWOCHE – RKHLAS 21/2016 

 Cena vojvodu pre študentov gymnázia – RKHLAS 20/2016 

 Gymnázium sa dočkalo významnej investície – MY LIPTOV – október 2016 

 Gymnázium získalo telocvičňu – MY Liptovské noviny – február 2017 

 Na univerzite vystúpia netradičné kapely – MY Liptovské noviny – február 2017 

 Projekt Erazmus+ Keď vzdelávať (sa) je radosť – MY Liptovské noviny, Liptovské ECHO – 
január 2017 

 Cantare choraliter – TV LUX – spravodajstvo – marec 2017 

 Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku získalo podporu na nákup pomôcok – TKKBS.sk – 
november 2016 

 Riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku sa zapojil do programu v Grécku – TKKBS – 
október 2017 
 

Multimediálna prezentácia školy 
 

 Škola má vlastný spevácky zbor Coro di san Andrea, ktorý má vlastné CD a veľa úspešných 
vystúpení na Slovensku (Svet lásku má – december 2016, Cantare choraliter – festival 
stredoškolských speváckych zborov v RK – marec 2017) aj v zahraničí (Poľsko, Česko, Rakúsko, 
Francúzsko) 

 Škola je cvičnou školou Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 Pracovné a študijné pobyty v zahraničí: Mgr. Olosová , Mgr. Dubovcová, Mgr. Soboňová, Mgr. 
Viglašová (Anglicko – Erasmus +), ThLic. Nákačka (Berlín), PaedDr. Nemčík (Grécko – Atény) 

 Na škole pôsobila lektorka z Anglicka a lektor z Francúzska 

 Na škole pôsobí folklórny súbor Salatín 
 

Spolupráca školy s inštitúciami v rámci regiónu a Slovenska 
 

 Odbor školstva pri VÚC – Žilina, Prešov 

 Mestský úrad v Ružomberku – vlastník budovy – blok B (telocvičňa, učebne a kotolňa) 

 Metodicko-psychologické centrum Ružomberok, Žilina, Liptovský Mikuláš 

 Farský úrad Ružomberok – vlastník budovy 

 Spoločnosť Ježišova  -benefičný koncert 

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

 Mestská knižnica Ružomberok 

 Katolícka univerzita - naša škola je cvičnou školou, zabezpečujeme náčuvovú, priebežnú 
a súvislú prax študentov Pedagogickej a Filozofickej fakulty KU, Katedra hudby PF KU. 

http://www.cernova.sk/
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 Slovenský Červený kríž  
 

     j) Informácie o projektoch, mobilitách a vzdelávacích aktivitách 
 

 Projekt Global Outreach – štúdium žiakov v USA (Plaza, Buknová) 

 Vzdelávanie učiteľov matematiky, fyziky, informatiky 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

 Projekt Deň zeme v Ružomberku 

 Projekt Operačný program VZDELÁVANIE 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách prostredníctvom 
elektronického testovania 

 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – DIGIŠKOLA 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

 E-Twinning – medzinárodný projekt elektronickej spolupráce škôl 

 Projekt ISIC/EURO 26 – informačný sprievodca mladých 

 Projekt – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu – DofE 

 25 rokov GSA – príprava jubilejnej publikácie o histórii školy 

 Tatranskí rytieri – environmentálny projekt žiakov tercie a žiakov prvých ročníkov 

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

 RENOVABIS – Gymnázium v pohybe – vybavenie telocvične GSA a rozhýbanie žiakov 

 E-Twinning – The mystery od chemistry – projekt medzinárodnej spolupráce škôl 

 E-Twinning – The enviroment around us – projekt medzinárodnej spolupráce škôl 

 E-Twinning – Chemie, Fyzika a zdravá strava – projekt medzinárodnej spolupráce škôl 
 

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

V školskom roku 2016/2017 nebola na škole realizovaná inšpekcia ŠŠI. 
 

 l) Materiálno technické vybavenie školy -  odborné učebne: 

 Centrum  komunikácie v cudzích jazykoch – jazykové laboratórium 

 Excelentné centrum fyziky a 3D projekcie 

 Excelentné centrum chémie a chemických cvičení 

 E - learingová učebňa 

 3 laboratóriá informatiky 

 Multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami (5) 

 Centrum náboženskej výchovy a prezentácie projektov 

 Multimediálna rokovacia sála 

 Centrum modernizácie vyučovacieho procesu 

 BIO-KULTÚRNE CENTRUM – laboratórium biológie a tanečná sála 

 Umelá lezecká stena v telocvični pri GSA 

 Centrum pokoja – centrum pedagogickej komunikácie 

 Nové – miestnosť k kalčetom – stolným futbalom pre voľnočasové aktivity žiakov 
 

Žiaci majú na jednotlivých poschodiach, na chodbách 3 PC boxy, kde majú voľný prístup 6.30 – 16,00 
hod. Žiaci majú k dispozícii 6,30 – 16,00 hod. kopírovací stroj, slúžiaci aj ako tlačiareň. 
 
Škola má k dispozícii 2 posilňovne a športový areál na školskom dvore (basketbal, stolný tenis) 
Škola má vlastnú kaplnku Ducha Svätého s pravidelnými modlitbovými aktivitami pre žiakov. 
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m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno–vzdelávacej činnosti 
 
Podľa vyhlášky MŠ SR zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
 

 
PREHĽAD  DOTÁCIÍ A NÁKLADOV v roku 2016/ 1-12M/ 

 
      
  

dotácia: 
 

náklady:  
 1.) Normatív v eur 639280 

 
mzdy a odvody 557 700 

 
maturity 2678 

 
prevádzkové náklady 74721 

 
SPOLU normatívne: 641958 

 
SPOLU náklady normatívne 632 421 

      
    

nevyužitý normatív  9537,24 

      2.)  nenormatívne : dotácia: 
 

náklady uhradené : 
 

 
odchodné  4373 

 
dané v mzde zamestnancovi 4373 

      

 
asistent učiteľa 8692 

 
dané v mzde zamestnancovi 8692 

      

 
vzdeláv.poukazy 8816 

 
dané v mzde zamestnancovi 7256,18 

    
spotrebný materiál do školy 1559,82 

      

 
učebnice 913 

 
nákup učeníc AJ 913 

      

 
lyžiarsky kurz 10200 

 
služby / ubytovanie a strava/ 10200 

      

 
výsledky žiakov 400 

 
nákup televízora do telocvične 400 

      

 
Normatívne a nenormatívne SPOLU 675352 

 
Normatívne a nenormatívne SPOLU 665 815 

 
DOTÁCIE 

  
NÁKLADY - okrem nevyužitého norm 

 
      
      3.) účelovo viazané prostriedky do 31.3.2017 

 
náklady : 

 

 
dotácia prišla v 12/2016 35500 

 
oprava palubovky v telocvični 35500 

      
      Vypracovala : Ing. Slamčíková, dňa 11.9.2017 

    

          

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

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

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

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

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

Czechovicze-Dieczicze,Krakow 
- Interaktívne učenie a projektové vyučovanie – splnené 
- Spolupráca so SČK a Ligou proti rakovine - splnené 
- Zapájať žiakov do modlitbových projektov – splnené 
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- Podpora speváckemu zboru Coro di san Andrea a folklórnemu súboru SALATÍN pri GSA- 
splnené 

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

- Logo – otvorenej školy, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, 
je spoločenstvom študentov, učiteľov, rodičov a ďalších odberateľov a je v regióne (aj 
mimo) kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity - splnené 

- Spolupráca s KU v Ružomberku v oblasti projektov, odbornej praxe, kultúry a športu – 
splnené 

- Prostredníctvom ŠkVP využívať dostupné formy zážitkového vyučovania s aplikáciou na 
prax a životné situácie – splnené 

- Inovácia a modernizácia IKT vybavenia – splnené – na strane učiteľov v apríli 
a modernizácia informatiky P1 a P2 v lete 2017 

 

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

 
Silné stránky nášho gymnázia 
 

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

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

 zapojenosť školy do medzinárodných projektov 

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

 – medzinárodné, celoslovenské a krajské kolo: 
 Celoslovenské kolo dejepisnej olympiády: 1. žiak – 4. Miesto 
 Celoslovenské kolo geografickej olympiády: 1. Žiak – 5. miesto 
 Krajské kolá:  
 Geografická olympiáda - 2 žiaci 
 Dejepisná olympiáda - 6 žiakov 
 matematická olympiáda -  2. žiaci 
 olympiáda v anglickom jazyku – 1. žiak 
 olympiáda v nemeckom jazyku – 2. žiaci 

- všetko úspešní riešitelia. 
+ účasť a umiestnenia v súťažiach Expert a Klokan s umiestneniami v prvej 100. 

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

 kaplnka Ducha Svätého – miesto duchovného pookriatia 

 každý týždeň svätá omša pre spoločenstvo nášho gymnázia 

 škola otvorená aj  žiakom iného vierovyznania 

 úspešný školský spevácky zbor Coro di san Andrea 

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

 počítače umiestnené na chodbách školy a prístup na WIFI 

 aktuálne informácie na internetovej stránke školy 

 informácie a prezentácie podujatí na LCD obrazovkách na chodbách školy 

 pestrá ponuka programov záujmovej činnosti 

 veľmi dobrá spolupráca s Rodičovským spoločenstvom a so Žiackou radou 

 organizovanie zájazdov na pútnické miesta u nás i v zahraničí  - Krakow – september 2016 

 školiace pracovisko IT Academy Microsoft 
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Slabé stránky 

 Obmedzené priestorové možnosti školy 
 
Príležitosti  

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

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

 úspešnosť vypracovaných projektov nielen v oblasti vzdelávania a hľadanie nových inšpirácií 

 chýbajúca plnohodnotná knižnica – realizácia prestavby časti priestorov na škole 
 
Ohrozenia nášho gymnázia 

 demografický vývoj a s ním spojené riadené určovanie počtu tried a žiakov cez poslancov VÚC 
a Okresného úradu Odboru školstva v Žiline, ktoré usmerňujú podmienky podľa školského zákona 
a príslušných vykonávacích predpisov. 

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

 Demografické kritérium – pokles populácie a rozptyl študentov. 

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

 Hľadisko výberu školy – absencia potreby katolíckeho vzdelávania u rodičov. 
 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a na ďalšie štúdium 
Percentuálny podiel evidovaných nezamestnaných absolventov stredných škôl Žilinského 
kraja na ÚPSVaR-e vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy za obdobie september 2016- 
máj 2017 

 

názov školy 
zriaďo-
vateľ 

absolventi 
2015+2016 

nezamestnaní 
absolventi 

9/2016 

AMN (v %)    
9/2016 

nezamestnaní 
absolventi 

5/2016 

AMN (v 
%)    

5/2016 

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

c 156 10 6,4% 13 8,3% 
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2b) Informácia o voľnočasových aktivitách školy 
 

Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2016/2017 
 

  športové   

1 Volejbal Mgr. Vladimír Klimek 

2 Tenis - bedminton Mgr. Vladimír Klimek 

3 Florbal - chlapci Mgr Marek Holbus 

4 Florbal - dievčatá Mgr. Anton Heins 

5 Volejbal zač., Aerobic Mgr. Anton Heins 

6 Turisticko - lyžiarsky krúžok ThLic. Peter Nákačka, PhD. 

7 Futbal SŠ chlapci Mgr. Martin Remenár 

  kultúrne   

8 Coro di san Andrea - spevácky zbor Mgr. Anna Viglašová 

9 Hra na gitare Mgr. Vladimír Klimek 

  jazykové   

10 Audioangličtina pre maturantov Mgr. Lucia Olosová 

11 Audionemčina Ing. Alena Beyerová 

12 Taliansky jazyk Mgr. Monika Komová 

  vedomostné   

13 Kurz vyššej matematiky Mgr. Terézia Ilovská 

14 Prípravný kurz na VŠ z Chémie Mgr. Gabriela Šedeková 

15 Etika kresťana - maturanti z NAB Mgr. Anna Viglašová 

16 Programovanie Ing. Peter Truchan 

  záujmové   
17 Videokrúžok Ing. Stanislav Veselovský 

18 Spoločenstvo pri GSA ThLic. Peter Nákačka 

19 Debatný krúžok (SŠ) Mgr. Anna Nemešová, PhD. 

20 Strojopis Mgr. Anna Viglašová 

21 Mladý chemik I. (ZŠ) RNDr. Helena Drobúlová 

22 Cena vojvodu z Edinburgu RNDr. Helena Drobúlová 

23 Kreatívne pečenie Mgr. Zoja Dubovcová 
 

 



15 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 
 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade dňa 14.9.2017 

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Kamil Nemčík       

riaditeľ  školy        

 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Maroš Labuda 

zriaďovateľ, riaditeľ diecézneho školského úradu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  
 

 

 

 

 

V Ružomberku dňa ....................... 

 

 

 

 

Ing. Janka Birtusová 

predsedníčka Rady školy 


