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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej �innosti  

 Gymnázia - Gimnázia, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fi�akovo za školský rok 
2005/2006. 

 
I. 
a) Základné identifika�né údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy:  Gymnázium – Gimnázium 
2. Adresa školy: Námestie padlých hrdinov 2 
3. telefónne �íslo: 047/4381925 

faxové �íslo: 047/4512993 
4. Internetová adresa: www.gymfilakovo.sk 

e-mailová adresa: riaditelstvofil@hotmail.com, kancelaria@gymfilakovo.sk 
5. Zria�ovate�: Banskobystrický samosprávny kraj 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
László Molnár riadite� školy 
Mgr. Péter Juraj zástupca riadite�a školy  
Jarmila Bystrianska  riadite�ka ŠKaŠJ 
�ubica Mitterová Hospodárka školy 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri Gymnáziu – Gimnáziu bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  �. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Funk�né obdobie za�alo d�om  31.3.2004 na obdobie 4 rokov. 
 
�lenovia rady školy: 
 
P.�. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  

1. Ing. Ján Králik, CSc. �len Zria�ovate�a 
2. Ing. Dušan Švantner �len Zria�ovate�a 
3. Mgr. Tibor Kontor predseda pedagogických zamestnancov 
4. Zsuzsanna Szvorák �len pedagogických zamestnancov 
5. Štefan Tóth �len nepedagogických zamestnanec 
6. Ildikó Meidlíková �len Rodi�ov 
7. Mária Csúszová �len Rodi�ov 
8. Ing. Štefan Kertész �len Rodi�ov 
9. Klára Farkašová �len mesto Fi�akovo 

10. Judita Ivani�ová �len Práv. osoby, ktorá sa podiela na výchove 
a vzdelaní 

11. Júlia Farkašová �len Študentov 
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7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riadite�a školy:  

1. Preh�ad  poradných orgánov riadite�a školy: 
a. predmetové komisie 

V školskom roku 2005/2006 na škole pracovali 3 odborné predmetové 
komisie, ktoré sa zaoberali schva�ovaním tematických plánov, pripravili 
a schválili maturitné témy, zabezpe�ili odbornos� výuky, krúžkovú �innos�, 
olympiády.  

i. PK prírodovedných  predmetov: predsední�ka Mgr. Hilda Tóthová 
ii. PK spolo�enskovedných predmetov: predseda Mgr. Tibor Kontor 

iii. Komisia triednych u�ite�ov: predsedovia: RNDr. Benko Pál, Mgr. 
Diana Mazáková 

b. gremiálna porada:  
riadite�, zástupca riadite�a, predsedovia predmetových komisií, predseda 
ZOOZ, �lenovia rady školy za pedagogických zamestnancov, riadite�ka 
ŠKaŠJ, hospodárka školy. Na stretnutiach gremiálna porady boli prerokované 
aktuálne problémy školy, úväzky u�ite�ov, organizovanie školského roka. 

c. pedagogická rada 
V školskom roku 2006/2007 zasadala s týždennou pravidelnos�ou v pondelok 
ráno od 7.30 do 7.50. Na poradách boli prerokované aktuálne otázky, 
vyhodnotenie uplynulého týžd�a, plán práce na �alší týžde�. 

d. stravovacia komisia 
V stravovacej komisii sú zástupcovia zamestnancov a žiakov. V školskom 
roku 2005/2006 stravovacia komisia nezasadala. 

 
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2005/2006 (§ 2 ods. 1 písm. b) 
 
Gymnázium – 4-ro�né 

Stav k 15. 9. 2005 Stav k 31. 8. 2006 

 Ro�ník Po�et  
Tried 

VJS/VJM 

Po�et žiakov 
VJS/VJM=Spolu 

Z toho Integro-
vaných 

Po�et  
Tried 

VJS/VJM=Spolu 

Po�et žiakov 
VJS/VJM=Spolu 

Z toho Integro-
vaných 

1. 
1/2  21/36=57 0/0 1/2  20/36=56 0/0 

2. 
1/2  25/59=84 0/0 1/2  25/59=84 0/0 

3 
1/2  23/45=68 0/0 1/2  23/45=68 0/0 

4. 
1/2  19/54=73 0/0 1/2  19/53=72 0/0 

Spolu 4/8 88/194=282 0/0 4/8 87/193=280 0/0 

 
 
c)Údaje o po�te zapísaných žiakov do 1. ro�níka, údaje o po�toch a úspešnosti žiakov na 
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 
písm2.. c)) 
- 
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d) Údaje o po�te prijatých žiakov do prvého ro�níka strednej školy; údaje o po�toch 
a úspešnosti uchádza�a na prijatie (§ 2 ods. 1 písm2.. d) 
Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a po�te prijatých  žiakov do 1. 
ro�níka strednej školy  
Ro�ník Po�et 

prihlásených 
žiakov 

Po�et žiakov, 
ktorí konali 
prijímaciu 
skúšku 

Po�et 
úspešných 
žiakov 
v prijímacom 
konaní 

Po�et 
prijatých  
žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 
skúšky 

1. ro�ník 
79025 00  
VJS 

50 0 50 34 34 

1. ro�ník 
79025 00  
VJM 

13 0 13 13 13 

1. ro�ník 
79025 05  
informatika 
VJM 

37 0 37 34 34 

 
Na základe prijímacieho konania bolo prijatých do triedy s vyu�ovacím jazykom slovenským  
34 žiakov, zapísaných 22 žiakov a v septembri nastúpilo 22 žiakov. Do triedy s vyu�ovacím 
jazykom ma�arským bolo prijatých 49 žiakov, zapísaných 35, v septembri nastúpilo 34 
žiakov. Na základe schválených kritérií na prijímacie skúšky všetci uchádza�i boli úspešní. 
Prospech prijatých žiakov bol medzi 1,00-3,71. Celkový priemer uchádza�ov bol 1,56.   
 
Žiaci prijatí do vyšších ro�níkov  
 

Ro�ník 
 

Po�et  
prijatých žiakov 

Z ktorej školy 

2. ro�ník 1 Csanádi Sándor Gimnázium, Budapest 
Rozdielové skúšky robil z predmetov: Slovenský jazyk a slovenská literatúra, odborná 
konverzácia 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov pod�a poskytovaného stup�a 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   
PRÍLOHA �.1 
 
Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 
 

Trieda  
4.A 4.B 4.C 

Po�et žiakov prihlásených na MS 26 27 19 
Po�et žiakov, ktorí neukon�ili posledný ro�ník 0 0 0 
Po�et žiakov, ktorí konali ÚFI� 26 27 19 
Po�et žiakov, ktorí úspešne ukon�ili MS 23 26 16 
Po�et žiakov, ktorí majú povolenú opravné skúšky 3 1 3 
Po�et žiakov, ktorí majú povolenú opakova� celú 
MS (reprobovaní) 

0 0 0 

Priemer triedy na ÚFI� 2,08 2,04 2,12 
 



 6 

Externá �as� MS 

Predmet  
Po�et žiakov 
prihlásených 

na MS 

z toho 
písalo 
E�MS 

priemer 
žiakov  

v SR v ‰ 
úrove� A 

priemer 
žiakov 

školy v % 
úrove� A 

priemer 
žiakov 

v SR v ‰ 
úrove� B 

Priemer 
žiakov 

školy v % 
úrove� B 

matematika 33 33 19,9 38,5 42,8 53,8 
Anglický jazyk 48 48 24,8 64,2 45,2 56,6 
Nemecký jazyk 24 24 24,7 70,0 46,5 52,4 
Taliansky jazyk 1 1 24,7 70,0 0 0 

Celoslovenské priemerné úspešnosti 
 AJA - 78,6%,  AJB - 69,1% 
 MAA – 62,0%,  MAB – 62,1%  
 NJA – 76,5%,  NJB – 69,2 
 TJA – 86% 
 
f) Zoznam uplat�ovaných u�ebných plánov  v šk. roku 2005/2006 ( §2 ods.1 písm. f) 

Trieda Študijný odbor, zameranie U�ebný plán 

1.A 7902 5 05 – informatika 508/2000-4 
1.B 7902 5 00 – všeobecné 3597/1990-22 
1.C 7902 5 00 – všeobecné 3597/1990-20 
2.A 7902 5 05 – informatika 508/2000-4 
2.B 7902 5 00 – všeobecné 3597/1990-22 
2.C 7902 5 00 – všeobecné 3597/1990-20 
3.A 7902 5 05 – informatika 508/2000-4 
3.B 7902 5 00 – všeobecné 3597/1990-22 
3.C 7902 5 00 – všeobecné 3597/1990-20 
4.A 7902 5 05 – informatika 508/2000-4 
4.B 7902 5 00 – všeobecné 3597/1990-22 
4.C 7902 5 00 – všeobecné 3597/1990-20 

 
g) Údaje o fyzickom po�te zamestnancov a  plnení kvalifika�ného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku d�u koncoro�nej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 
      

Stredná škola Po�et ŠK a ŠJ Po�et 
zamestnanci  SŠ 31 zamestnanci ŠK a ŠJ  
Z toho PZ 25 Z toho PZ 0 
Z po�tu PZ   Z po�tu PZ  0 
- kvalifikovaní 23 - kvalifikovaní 0 
- nekvalifikovaní 2 - nekvalifikovaní 0 
- dop��ajú si vzdelanie 2 - dop��ajú si vzdelanie 0 
Z toho NZ 6 Z toho NZ 4 
Z po�tu NZ  Z po�tu NZ  
- upratova�ky 2 - riadite�ka 1 
- kuri� 1 - hlavný kuchár 1 
- údržbár 1 - pomocný kuchár 2 
- sekretárka  1   
- ekonómka 1   
Spolu po�et zamestnancov  
ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 35   
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Zoznam u�ite�ov a ich aprobácia  
1. László Molnár Mat, Fyz, Inf 
2. Mgr. Juraj Péter Dej, Sjl 
3. Mgr. Elena Ben�ová Mat, Fyz 
4. RNDr. Pál Benko Bio, Chém 
5. Štefan Böszörményi Nj, Švj 
6. Mgr. Andrea Berta Mj, Dej 
7. Mgr. Erika Estefán Aj, Sjl 
8. Mgr. Katarína Gáspárová Bio, Chém 
9. Mgr. Katarína Jancskárová Aj 
10. Mgr. Tibor Kontor Sjl, NoS 
11. Bc. Ladislav Kerekes Inf 
12. Mgr. �udovít Kelemen Náb 
13. Mgr. Peter Klein Geo, Mat 
14. Mgr. František Koronczi Nj, NoS, Rj 
15. Mgr. Tünde Kovácsová Slj, Hv 
16. Mgr. Alžbeta Labodová Mj, Sjl 
17. Bc. Tibor Libiak Tv 
18. Mgr. Diana Mazáková Mat, Inf 
19. Mgr. Monika Szacsková Bio, Chém 
20. Mgr. Diana Szelecová Mat, Fyz 
21. Mgr. Zsuzsanna Szvorák Mj, Et 
22. Mgr. Lýdia Šárka�ová Aj, Nj 
23. RNDr. Róbert Tomolya Mat, Inf, ZT 
24. Mgr. Hilda Tóthová Mat, Fyz 
25. Mgr. Tímea Tankina Tóth  Mat, Bio 

 
 
Odbornos� vyu�ovania pod�a jednotlivých predmetov v školskom roku 2005/2006 
 

Predmet Po�et u�ite�ov neodborne vyu�ujúcich daný predmet 
informatika 1 
Telesná výchova 3 
Etická výchova 2 
Estetická výchova 2 
Náuka o spolo�nosti 0 
 
h)  Údaje o �alšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 
 

Priebeh vzdelávania/po�et Forma vzdelávania Po�et vzdelávaných za�alo pokra�uje Ukon�ilo 
RIA 1-2 2 2 2 0 

PIRŠ 23 23 0 23 
Letná Akadémia 

u�ite�ov 2 2 0 2 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 
Dni otvorených dverí Biela pastilka 
Infoprog 2006 Beh ulicami mesta 
Medzinárodná sú�až v matematike Športom proti drogám 
Stretnutie s u�ite�mi ZŠ Zelené Fi�akovo 
Športový de� pre stredné školy Burza stredných škôl 
Stretnutie s vedením stredných škôl z MR Marcové dni 
Zamatové študentské dni Flóra 
Vystúpenie divadelného súboru Apropó Autosalón Nitra 
Protidrogová prednáška pre rodi�ov, žiakov 
a pedagogický zbor 

 

Šachový turnaj  
Nábor žiakov na ZŠ  
Športový de� pre okolité ZŠ  
Beseda s poslanky�ou NR SR  
Beseda o �udských právach  
Návšteva partnerských škôl  
Po stopách slovenského realizmu  
Medzinárodná športová sú�až  
Návštevy divadelných predstavení v BB 
a Budapesti 

 

Besedy s mladými spisovate�mi  
 
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a sú�ažiach 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                             
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 
v medzinárodných sú�ažiach Názov sú�aže, 

olympiády regionálne 
kolo 

krajské kolo celoslovenské 
kolo 

názov 
sú�aže umiestnenie 

Cezpo�ný beh 
chlapci 

1. miesto 
2. miesto 

    

Atletika 1. miesto     
Anglická olympiáda 2., 3. miesto     
Sú�až nefolklórneho tanca 1. miesto     
Matematická olympiáda 
Kategória B 

 2. miesto 
3. miesto 

   

Matematický klokan   3. miesto   
�o vieš o hviezdach 1., 2., 3. 

miesto 
3. miesto 
 

1. miesto   

SO� - astronómia  1. miesto 1. miesto   
    Infoprog 

medzinárodná 
sú�až 
v informatike 

2. miesto v sú�aže 
škôl,  
2. miesto 
v programovaní 

Sú�až Á. Vámbéryho 
v cudzích jazykoch 

  3. miesto   

Sú�až M. Tompu 
v prednese poézií a prózy 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

3. miesto   

Pekná ma�arská re�  3. miesto    
Sú�až Múltidéz	 1.miesto  4. miesto   
Poznaj slovenskú re� 1. miesto  3. miesto   
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    Medzinárodné 
preteky 
mládeže 
v atletike 

2. miesto 
3.  

Novohradské hry 
v atletike 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

    

Šachový turnaj 1. miesto 
3. miesto 

    

Project competition 2006   1. miesto   
CISCO Olymp  2. miesto    
 
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 

Názov projektu Termín za�atia 
realizácie projektu 

Termín ukon�enia 
realizácie projektu 

Školenie 
administrátorov 
po�íta�ových sietí 

2005 december 2006 

ŠCI 2005 december 2006 
Moderná škola január 2006  
e-volúcia 2006 december 2006 
Komunikácia medzi 
kultúrami 
v Karpatskej kotline 

2001  

Otvorená škola – 
oblas� športu 

september 2006 november 2006 

LCNA – nákup 
labkitu 

máj 2006 September 2006 

Zavedenie systému 
riadenia kvality pod�a 
normy ISO1991:2001 

september 2006 2007 

Názorné vyu�ovanie 
fyziky  

september 2006 2007 

 
k) Údaje o výsledkoch inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)  
Po roku 2000 Štátna školská inšpekcia nevykonala žiadnu komplexnú inšpekciu na škole. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 
Gymnázium – Gimnázium vo Fi�akove sídli v dvoch budovách. V hlavnej budove školy sa 
nachádzajú všetky triedy, odborné u�ebne, kabinety, školská jedále� a kuchy�a, kancelárie. 
Po rekonštrukcii podkrovných priestorov v zna�nej miere sa zlepšili podmienky pre 
výchovno-vzdelávaciu �innos�. V týchto priestoroch boli vytvorené u�ebne (6), spolo�enská 
miestnos�, sociálne zariadenia a serverov�a. V priestoroch hlavnej budovy je umiestnená 
u�ite�ská knižnica, žiacka knižnica a knižnica Spolo�nosti Pro Futuro. V podkrovných 
priestoroch funguje aj Lokálna Cisco Akadémia.  
V druhej budove sú skladové priestory a telocvi��a.  
Materiálno-technické zabezpe�enie 
Zabezpe�enie výpo�tovou technikou je na nadštandardnej úrovni. Okrem 3 u�ební 
informatiky sú po�íta�e k dispozícii v odborných u�ebniach chémie a biológie, v zborovni, 
a v študijnej miestnosti školy. K zlepšeniu materiálno-technickej vybavenosti školy v zna�nej 
miere prispieva Spolo�nos� Pro Futuro a Zväz ma�arských rodi�ov na Slovensku pri 
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Gymnáziu vo Fi�akove. Pre potreby vyu�ovacieho procesu sú k dispozícii 3 projektory, 3 
prenosné po�íta�e. 
 
Odborné u�ebne:  
chémia, fyzika, 3 u�ebne informatiky, jazyková u�eb�a, posil�ov�a.�
 
m) Údaje o finan�nom a hmotnom zabezpe�ení výchovno-vzdelávacej �innosti školy (§ 2 
ods. 1 písm. m).  

1. o dotáciách zo štátneho rozpo�tu na žiaka 
V kalendárnom roku 2005 škola hospodárila s rozpo�tom 8.363.777,70 Sk. 
Normatívne financovanie zo štátneho rozpo�tu bola 7.543.000 (98,8%). 
príloha �.2  

2. o príspevkoch na �iasto�nú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpe�ením 
školy od rodi�ov alebo inej osoby, ktorá má vo�i žiakovi vyživovaciu povinnos� 

3. o finan�ných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia 
v �lenení pod�a financovaných aktivít: 
Škola vydala celkom 287 vzdelávacích poukazov v školskom roku 2005/2006 pre 
všetkých žiakov školy. V ponuke bolo celkom 19 krúžkov, ktoré sa otvorili. Celkový 
po�et prijatých poukazov bol 207. Celková suma poskytnutých finan�ných 
prostriedkov na vzdelávacie poukazy �inila 172000,-Sk. 
Finan�né prostriedky sa využili na : 
výplatu miezd u�ite�ov vedúcich krúžky: 152 000,- Sk 
nákup materiálu na �innos� krúžkov: 20 000,- Sk  

4. o finan�ných prostriedkoch získaných od rodi�ov, právnických alebo fyzických osôb 
a spôsob ich použitia v �lenení pod�a finan�ných aktivít: 
príjmy od rodi�ov na zabezpe�enie fungovania Lokálnej Cisco Akadémie: 74 000 Sk 

5. iné finan�né prostriedky získané pod�a osobitných predpisov. 
 

n) Cie�, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n). Informácia o stanovenom cieli 
v koncep�nom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob akým sa cie� sleduje a vyhodnotenie 
jeho plnenia. Plnenie cie�a by malo by� overite�né.  
Zvýši� informovanos�  

po�et konzulta�ných dní:  
organizovali sme 3x v školskom roku 2005/2006.  
Informácie o maturitách boli odovzdané rodi�om 4. ro�níkov na triednických 
zasadnutiach rodi�ov.  
Web stránka školy bola priebežne aktualizovaná. Pomocou správ, kalendára a galérie 
návštevníci sa mohli informova� o živote školy, rozvrhu, zastupovanie at�.  
Medializácia školy:  
Na stránkach Novohradských novín, Új Szó, Vasárnap, Fi�akovských zvestí a Nógrád 
Megyei Hírlap sme podali informácie o škole, o našich projektoch, úspechov (12 krát). 
Letáky LCNA a gymnázia boli posielané na okolité základné školy. V regionálnom 
rádiu Fókusz sme trikrát informovali verejnos�. Dvakrát sme organizovali dni 
otvorených dverí, zú�astnili sme sa burzy stredných škôl v Lu�enci.  
 

Vypracova� pedagogický program školy: 
 Na konci školského roku sme uskuto�nili nasledovné merania: swot analýza 
(13 dotazníkov), dotazník sebahodnotenia pre žiakov (246 dotazníkov), u�ite�ov 
(20 dotazníkov). Momentálne prebieha vyhodnotenie dotazníkov.  
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zavedenie IKT a nových foriem a metód do výchovno-vyu�ovacieho procesu 
 po�et absolventov PIRŠ: 22, po�et vytvorených prezentácií: 25, vytvorenie 
eLearningového portálu: bolo odštartovaných 28 kurzov, po�et kurzov pre u�ite�ov: 3 kurzy, 
oblas� využitia IKT vo vyu�ovacom procese, po�et držite�ov ECDL certifikátu štart – 7 
u�ite�ov, po�et absolventov LCNA: 19 žiakov 
 
materiálno-technické zabezpe�enie školy 
 po�et projektov: 8 

po�et úspešných projektov: 5 
po�et vypracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu budovy:1 
(rekonštrukcia fasády a zateplenie budovy)  

 
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.  1 písm. 
o).   
SILNÉ STRÁNKY 

� vysoká odbornos� pedagogických 
zamestnancov 

� zapájanie sa do projektov 
� materiálno-technické zabezpe�enie 

školy 
� uplatnenie absolventov na trhu práce 

SLABÉ STRÁNKY 
� nízka efektivita vo vyu�ovaní cudzích 

jazykov 
� nedostato�né ohodnotenie 

pedagogických  zamestnancov 
� spolupráca s rodi�mi 
� chýba telocvi��a 

 
PRÍLEŽITOSTI 

� dobré podmienky pre vzdelávanie 
žiakov 

� výborné podmienky na zavádzanie 
informa�no-komunika�ných 
technológií 

� LCNA 
� e-learning 
� zvýšená dotácia hodín cudzích 

jazykov 

RIZIKÁ 
� nepriaznivý demografický vývoj 
� nedostatok finan�ných prostriedkov 
� odliv študentov do MR 
� slabšia kvalita prijímaných žiakov 
� zlý technický stav budovy 
� prepúš�anie u�ite�ov 

 

 
 
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 
90% žiakov gymnázia študuje na univerzitách. 
 
II. �alšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahova�: 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
 
 
 
b) Vo�no�asové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 
krúžková �innos� v školskom roku 2005/2006: 
Apropó 
Dramatický krúžok 
Geografický krúžok 
Chemický krúžok 
Klub mladých prírodovedcov 
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Krúžok fyziky 
Krúžok chémie 
Krúžok informatiky 
krúžok matematiky 1. 
krúžok matematiky 2.3. 
krúžok matematiky 4.B 
krúžok slov.jaz. 
krúžok matematiky 4.A 
publicistický krúžok 
rádioamatérsky krúžok 
šachový krúžok 
športový krúžok 
tane�ný - krúžok Gim-Hop 
Krúžok NJ 
krúžok AJ 
 
c) Spolupráca školy s rodi�mi, o poskytovaní služieb de�om, žiakom a rodi�om (§ 2 ods. 
2 písm. c) 
 
d) Vzájomné vz�ahy medzi školou a de�mi alebo žiakmi, rodi�mi a �alšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podie�ajú 
Výchovno-vzdelávaciu �innos� školy podporuje ZRPŠ, Zväz ma�arských rodi�ov na 
Slovensku a Spolo�nos� Pro Futuro. Pomocou týchto organizácií vieme zabezpe�i� 
modernizovanie u�ebných pomôcok a získa� finan�né prostriedky pre potreby školy. 


