
Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Cirkevná spojená škola Poprad - Cirkevné gymnázium P. U. Olivu Poprad 
Adresa školy Dlhé hony 3522/2. 05801 Poprad 
Telefón +421 52 7721389 
E-mail scspp@scspp.sk 

WWW stránka gympuo.edupage.org 
Zriaďovateľ  Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón 1 Telefón 2 e-mail 

Riaditeľ 
Mgr. Zuzana Bednárová 
do 29.2. 2017 
Ing. Katarína 
Krajňáková, od 1. 03.2017 

 052/7765233 052/7721389  krajnakova@scspp.sk 

ZRŠ Ing. Holigová Blanka,  
od 01.03.2017  052/7721389 0901/735127  holigova@scspp.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 
predseda Mgr. Jozef Petrenčík 
pedagogickí zamestnanci Ing. Eva Gabonayová, Mgr. Radoslava Rákociová, Ľubomír Petrík  
ostatní zamestnanci  Monika Makovská 
zástupcovia rodičov  Ing. Štefan Roth, Mgr. Lucia Gallovičová, Ing. Peter Vojtech  
zástupca zriaďovateľa  ThDr. Ondrej Borsík, PhD., ThLic. Florián Volf, PhD.  
iní  Anabela Bujalková 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 86 

Počet tried: 4 

 

 

mailto:scspp@scspp.sk


Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 
I. A 21   
II. A 11   
III. A 27   
IV. A 25   

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO CVB CVD CVF CVC CVI CVM CVS DEJ EKO ESV FIL FRJ FYZ 
I. A 2,33 2,33               1,9 2,19     1,55 2,43 
II. A 1,82 2,64               1,64 1,91       2,18 
III. A 2,19 2,44               2,22 1,33     1,88 2,07 
IV. A 1,92                   1,08     1,56   
 
Trieda GEG CHE INF KNB KAJ KNJ MAT NAS NEJ OBN POE PSY NBK_ SEB SED 
I. A 1,76 2,52 1,9 1,48     2,52   2,3 2,1           
II. A 1,36 2,18 2 1,18     2,36   2,09 2,09           
III. A 1,74 2,26 2,04 1,19 2,44   2,44   2,37 1,89           
IV. A     1,56 1 1,84   1,76   1,63 1,6       1,89 2,14 
 
Trieda EMS SEF SEG SEC SEN SEM SNB SEY SUU SJL SOC SVS SPR TSV TEV 
I. A                   1,95     1 1,05   
II. A                   1,82     1 1   
III. A                   1,96     1,07 1   
IV. A           1,6   1,69 1,13 1,8     1 1   
 
Trieda UKL 
I. A   
II. A 1 
III. A 1,63 
IV. A 1,08 

Prospech žiakov 

Tried
a 

Poče
t 

Vyznamenan
í 

Veľm
i 

dobre 

Prospel
i 

Neprospel
i 

Neklasifikovan
í 

Správani
e 2 

Správani
e 3 

Správani
e 4 

I. A 21 6 6 8 1 0 0 0 0 
II. A 11 4 3 4 0 0 0 0 0 
III. A 27 7 11 9 0 0 2 0 0 
IV. A 25 16 4 5 0 0 0 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. na 
žiaka Ospravedlnené Ospr. na 

žiaka Neospravedlnené Neosp. na 
žiaka 

I. A 21 2156 102,67 2156 102,67 0 0,00 
II. A 11 1203 109,36 1203 109,36 0 0,00 
III. A 27 3622 134,15 3586 132,81 36 1,33 



IV. A 25 2663 106,52 2627 105,08 36 1,44 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ 
priemer 

EČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk B2 25 (4/21) 70,23% 25 70,60% 25 7 13 4 1   1,96 25 

Biológia   9 (0/9)         4 5       1,56 9 
Dejepis   5 (3/2)         3   2     1,80 5 
Ekonomika   6 (1/5)         4 2       1,33 6 
Fyzika   2 (0/2)         2         1,00 2 
Chémia   5 (0/5)         3 2       1,40 5 
Informatika   3 (0/3)         1 2       1,67 3 
Katolícke 
náboženstvo   2 (0/2)         1 1       1,50 2 

Občianska 
náuka   15 (2/13)         12 3       1,20 15 

Slovenský 
jazyk 
a literatúra 

  25 (4/21) 72,76% 25 80,00% 25 13 3 9     1,84 25 

Umenie a 
kultúra   4 (2/2)         2 2       1,50 4 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 
I. A 7902 J Gymnázium všeobecné 
II. A 7902 J Gymnázium všeobecné 
III. A 7902 J Gymnázium všeobecné 
IV. A 7902500 Gymnázium všeobecné 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov pedag. 
prac. 

Počet úväzkov nepedag. 
prac. 

TPP 11 4 11 4 
DPP     
Znížený 
úväzok 6  3,48  

ZPS     
Na dohodu 2    

 



Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
učiteľov   11 11 
vychovávateľov     
asistentov učiteľa     
spolu   11 11 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1.kvalifikačná skúška 7   
2.kvalifikačná skúška     
štúdium školského manažmentu     
špecializačné inovačné štúdium     
špecializačné kvalifikačné     
Postgraduálne     
doplňujúce pedagogické     
vysokoškolské pedagogické     
vysokoškolské nepedagogické     

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Gymnázium sa v šk. roku 2016/17 zúčastnilo burzy stredných škôl v Aréne Poprad, kde prezentovala svoj 
výchovnovzdelávací program. Komplexnú prípravu študenta na ďalšie vzdelávanie dopĺňa duchovný program 
školy. Škola vydáva školský časopis Gymplušák, ktorý v regionálnej súťaži v septembri 2016  obsadil  3. 
miesto. 

Cirkevné gymnázium P.U. Olivu v Poprade zorganizovalo v novembri 2016 DOD – Deň otvorených dverí. 
Záujemcovia o našu školu mali možnosť sa zoznámiť s našimi pedagógmi, s budovou školy a mali možnosť 
priamo zažiť otvorenú vyučovaciu hodinu z rôznych predmetov. 

V spolupráci s miestnym farským úradom a rodičovskou radou sme v júni 2017 zorganizovali  pre obyvateľov 
mesta Poprad Deň rodiny, s bohatým kultúrnym programom, kde sa mohli prezentovať okrem našich 
študentov aj študenti ZUŠ Janka Silana, žiaci ZŠ Štefana Mnoheľa, rodičia našich žiakov a rôzne hudobné 
skupiny či organizácie. Deň rodiny dal priestor na zoznámenie sa, relax a možnú  spoluprácu v ďalšom období. 

Pravidelnú prezentáciu školy príspevkami v Katolíckych novinách zabezpečila Mgr. Lenka Horáková, do 
časopisu farnosti Brána, spolupracovali sme Charitou aj ČK, zbierkami prispievali na rôzne charitatívne 
a misijné podujatia.  ( Biela pastelka, Hodina deťom, Deň narcisov,  Modrý motýľ,...)          

Žiaci sa zúčastnili pod vedením vyučujúcich na  exkurziiv Poľsku v Krakove a školských výletoch v meste 
a v okolí regiónu. 

Organizujeme športové, biblické, kultúrne súťaže, v prípade, ak sme poverení odborom školstva - krajským 
školským úradom. (Cezpoľný beh pre stredné školy, školský olympijsky deň, informatická súťaž i_Bobor, 
regionálne kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy „ ...a Slovo bolo u Boha“, Hviezdoslavov Kubín, 



Dilongová Trstená, Štúrov Zvolen. Zúčastňujeme sa športových súťaží ako je futbalový turnaj, stolnotenisový 
turnaj a iné. Mnohí študenti za úzkej spolupráce študentskej rady sa podieľajú na rôznych charitatívnych 
podujatiach ako napr.: Študentská kvapka krvi, v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých  pre ich 
pomoc predaj bielej ceruzky a pomoc pri organizovaní zbierky pre telesne postihnuté osoby.    

Ďalšie spoločensko-kultúrne akcie 

• Stužkové slávnosti  - slávnosť pri príležitosti ukončenia 4. ročníka   
• Imatrikulácie: – spoločensko-kultúrny program v škole pri príležitosti prijatia žiakov prvého ročníka do 

študentského cechu 
• Návštevy divadelného predstavenia  
• Návšteva festivalu Beactive – september 2015: festival o tom, ako realizovať svoje nápady a posúvať sa 

k vytúženým cieľom, kde sa študenti mohli dozvedieť aj informácie o programe Erazmus a o možnostiach 
štúdia v zahraničí 

• Medzinárodný festival horských filmov –  október 2016: každoročné podujatie, ktoré sa koná v našom 
meste 

• Návšteva detského domova v Poprade –  december 2016: študenti každoročne pred Vianocami organizujú 
burzu, ktorej výťažok venujú detskému domovu v našom meste, kde zároveň pripravia deťom aj pekný 
program 

• Vianočný jarmok + vianočné kultúrne pásmo v kostole –  december 2016: predaj vianočných výrobkov po 
svätých omšiach spojený s kultúrnym programom našich žiakov pred sv. omšou 

• Vianočný Krakov – december 2016: celodenný výlet žiakov a učiteľov nášho gymnázia 
• Deň rodiny – jún 2016: spoločensko-kultúrne podujatie, ktoré pripravila naša škola v spolupráci s Farským 

úradom v Poprade, bol to poobedie plné hudby, zábavy, zaujímavých atrakcií pre deti, ale najmä času 
stráveného s Bohom, keď sme mohli utužiť naše priateľstvá 

• Oslava dňa učiteľov –  spoločensko-kultúrne posedenie všetkých zamestnancov Cirkevnej spojenej školy  
• Vianočná akadémia žiakov školy –  december 2016: každoročné podujatie pre žiakov a učiteľov školy, 

ktoré sa koná v posledný deň pred vianočnými prázdninami 
• Beh olympijského dňa 
• Okresné kolo cezpoľného behu pre žiakov SŠ v Poprade 
• ...A Slovo bolo u Boha – škola je organizátorom tejto recitačnej súťaže 
• Dilongova Trstená 

Spolupráca s inými organizáciami 

Cirkevná spojená škola v Poprade sa aktívne zapája do spoločenského a verejného diania v našom meste. 
Veľmi úzko spolupracujeme s mestským úradom,  rôznymi spoločenskými organizáciami a miestnym 
farským úradom.  Zúčastňujeme sa tiež na podujatiach, ktoré pripravujú aj iné organizácie v našom meste a 
spolupracujeme aj s inými strednými školami v našom meste, či organizáciami ako: 

Mestský úrad Poprad 

Katolícka Univerzita Ružomberok 

Ústav Pamäti Národa Bratislava 

Tatranská galéria Poprad 

Matica Slovenská – miestna organizácia Poprad 

Olympijský klub VYSOKÉ TATRY 

Dom dôchodcov - Poprad 



Slovenský červený kríž /Študentská kvapka krvi/ 

Liga proti rakovine  

„Belasý motýľ“ – organizácia ľudí so svalovou dystrofiou, študenti sa zúčastňujú verejnej zbierky  

„Biela pastelka“ organizácia nevidiacich a slabozrakých, študenti sa zúčastňujú verejnej zbierky  

Mestská knižnica Poprad 

Mestská polícia Poprad 

Rímsko-katolícka farnosť Poprad 

Správa TANAPU – besedy 

Ozbrojené sily SR – beseda 

Ponúkame spoluprácu alebo spolupracujeme v rámci zabezpečenia predsedov maturitných komisií so 
všetkými školami v okrese Poprad, Kežmarok - najmä 

Gymnázium D. Tatarku, Poprad 

Gymnázium Kukučínova, Poprad 

Stredná odborná škola Svit 

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa 

Cirkevné gymnázium  sv. Františka z Assisi, Levoča 

Cirkevné gymnázium sv. Andreja, Ružomberok 

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Sp. N. Ves 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 09.05.2017 a 17. 05. 2017 

Druh inšpekcie: tématická inšpekcia č. 7191/2016-2017 

Oblasť inšpekcie: Prijímacie konanie do 1. ročníka šk. roka 2017/2018 

 

Úroveň veľmi dobrá: 

Z 18 sledovaných oblastí prijímacieho konania bolo 16 splnených bez pripomienok. 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie: 



2 oblasti boli inšpekciou hodnotené  s pripomienkami /chýbajúci súhlas zriaďovateľa s počtom žiakov 
a prijatie vyššieho počtu žiakov, ako bolo stanovené v kritériach prijímacieho konania/. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne : 

učebňu výpočtovej techniky , učebňu informatiky (18 počítačov), multimediálnu učebňu so slúchadlovou 
zostavou pre 16 žiakov pre cudzie jazyky, s počítačom a technickým ovládacím pultom pre učiteľa, 
dataprojektorom a keramickou tabuľou. Kapacita miestnosti na sedenie pre 30 žiakov umožňuje vyučovanie 
aj iných odborných predmetov. 

Od septembra 2015 bol sprístupnený žiakom čipový stravovací systém pre stravníkov ŠJ, uskutočnila sa 
výmena školských lavíc a stoličiek, vymenili sa katedry, stoly v zborovni ZŠ, novými stoličkami a lavicami 
sa vybavila 1 trieda gymnázia, ešte v auguste prebiehalo vybavenie dvoch tried tabletmi a interaktívnou 
tabuľou, bol zakúpený nový notebook za sponzorský dar do II. AG triedy, a  bolo zakúpené nové ozvučovacie 
zariadenie za sponzorsky dar VÚB, za sponzorský dar z Chemosvitu sa zrealizoval nákup botníkov a zviazača 
spisov. V súčasnosti je zriadená nová odborná fyzikálna učebňa a odborná učebňa slovenského jazyka. 

V školskom roku 2016-17prebiehalo oplotenie pozemku školy a dokončila sa príprava novej projektovej 
dokumentácie na výstavbu modernej telocvične. S tým súvisí aj prehodnotenie pôvodného projektu tak, aby 
nová  telocvičňa zodpovedala všetkým parametrom kvalitného a moderného športového zariadenia. Koncom 
školského roka 2016-17 sa započali konkrétne kroky na realizáciu prestavby starej kotolne na športovú 
miestnosť, ktorá bude súčasťou veľkej investície do modernej športovej haly, pristavenej ku súčasnej 
existujúcej stavbe školy. 

Na druhom poschodí školy sa nachádza školská kaplnka, ktorá poskytuje priestor na osobnú meditáciu 
žiakov a pedagógov školy, slúži na vykonávanie adorácií, pobožností, ako aj na ďalšie náboženské a liturgické 
úkony. 

Škola má v pláne dokončenie realizácie výstavby modernej telocvične, dokončenie oplotenia pozemku školy, 
napojenie sa na verejné komunikácie – sprístupnenie školy verejnosti, postupné obnovovanie technického 
vybavenia školy, konkrétne nákup ďalších dataprojektorov do ďalších učební, nákup tabulí, postupné 
vybavenie chemického laboratória, nákup športových potrieb ako sú floorbalové hokejky, volejbalové, 
basketbalové a futbalové lopty. 

Škola má plne funkčnú školskú jedáleň, ktoráposkytujestravovanieakožiakomtak aj 
všetkýmzamestnancomškoly. 

Triedy sú vybavené predpísaným nábytkom pre stredoškolskú mládež. Okná sú plastové a zabezpečené 
žaluzie na oknách.  

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

510.460 €. 



2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej 
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

40.400 € 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 
aktivít 

7.012 € - mzdy a výdavky spojené s prevádzkou školy 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

15.859 € - mzdy a výdavky spojené s prevádzkou školy 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

12.987 €  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy  

Škole dosahuje  veľmi dobré výsledky v oblasti vzdelávacej ako aj výchovnej: 

Na základe  údajov „INEKO“ naša škola v kategórii „Skokan roka“ v šk. roku 2016/2017 získala 10 miesto a to 
na celoslovenskej úrovni. 

Žiaci z hlavných  maturitných predmetov ANJ a SJL,  dosiahli medzi gymnáziami SR úroveň nad národným 
priemerom. V porovnaní s cirkevnými gymnáziami v Prešovskom kraji sa naša škola z 10 gymnázii 
umiestnila vo výsledkoch zo SJL na 2. mieste a z ANJ na 1. mieste. 

Škola za účelom prepojenia teórie s praxou zapája  zahraničných lektorov do priamej vzdelávacej činnosti na 
hodinách anglického jazyka. Žiaci sa zúčastnili nasledovných súťaží: 

Kristína Doliňáková v olympiáde z anglického jazyka získala v regionálnej súťaži – z troch okresov 4. miesto, Karolína 
Hudžíková  žiačka III.A  v súťaži Štúrov Zvolen v regionálnom kole získala 1. miesto a na celoslovenskej úrovni 
získala  4. miesto, v súťaži A slovo bolo u Boha získal Ďurana Zdenko 2. miesto. Výnimočný úspech v mnohých 
športových súťažiach zaznamenal žiak Andrej Renda, napr. v celoslovenských kolách Beh okolo poludnice-
1.miesto, Belianska pätnástka - 1.miesto a Beh okolo Sliačov do tretice 1. miesto. Andrej Renda získal  1. umiestnenie 
aj v medzinárodných pretekoch Tatranská euroliga detí. 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 b 



Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 
Krúžok praktickej fyziky 10 1 Mgr. GabrielaHanišová 
Chémia v praxi 9 1 RNDr.Hertelyová, PhD. 
Krúžok informatiky 5 1 Ing. Eva Gabonayová 
Krúžok praktickej ekonomiky 7 1 PhDr. Anna Marušinová 
Internetový krúžok 12 1 Ing. Milan Gabonay 
Konverzačná nemčina 5 1 Ing. Anna Michalová 
Krúžok budovania osobnosti 5 1 ThdR. Ondrej Borsík, PhD. 
Spoločenský život 7 1 Mgr. Vagašová Lucia 
Literatúra zaujímavo 28 1 PaedDr. Birčáková 
Lectio Divina 5 1 ThLic.Volf Florián, PhD. 
Angličtina v praxi 18 1 Mgr. Anna Špinerová  
Aktuálne otázky náboženstva 6 1 ThLic.Volf Florián, PhD. 

 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Andrea Kleinová Perignatová 

V Poprade, 27. augusta 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.08.2017 
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