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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2021/2022 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z. z. 

§ 2. ods. 1  

a) údaje o škole:  

Názov školy    :  Spojená škola Juraja Henischa 
                      Organizačná zložka: Gymnázium 
 
Adresa školy   :  Ul. Slovenská 5, 085 01 Bardejov, 
                      P. O. Box 112 
Telefónne číslo školy: 

054 4861950 – sekretariát RŠ 
054 4861951 – riaditeľ 
054 4861952 – zástupca riaditeľa 

 Webové sídlo školy: 
                        www.ssjh.sk 
     https://ssjh.edupage.org/ 
 
Adresa elektronickej pošty 
                        ssjhbj@slovanet.sk 
 
Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie: 
    Ing. Peter Dulenčin, PhD. – riaditeľ SŠ 
             Mgr. Jozef Homza,PhD – zástupca riad. SŠ 
             Ing. Ján Židzik – zástupca riaditeľa SŠ 
              
Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy: 
    

Ján Pavlus    predseda, zástupca neped. zamestnancov  
       Mgr. Iveta Paulovská  zástupca pedagógov 
  Mgr. Hříbová Irena  zástupca ped. zamestnancov 
 Mgr. Martin Šmilňák  zástupca VÚC  
 Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. zástupca VÚC  
 MuDr. Patrik Mihaľ  zástupca VÚC  
 Ing. Jozef Roháľ    zástupca VÚC za SOPK 
 Fedoročko Stanislav  zástupca rodičov 
          Chudíková Sylvia   zástupca rodičov 
          Mgr. Dana Ivančová  zástupca rodičov 

Alexandra Maceková  zástupca žiakov 
 
b) údaje o zriaďovateľovi 
 Prešovský samosprávny kraj 
             Námestie mieru č. 2 
             080 01 Prešov 

Tel.: 051 / 70 81 111  
 
 
 

http://www.ssjh.sk/
https://ssjh.edupage.org/


3 
 

c) informáciu o činnosti rady školy 
Rada školy (RŠ) bola zriadená podľa zákona NR SR 596/2003 Zb. o štátnej správe a školskej samospráve a v 
súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Zb. a o zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 
MŠ SR č. 230/2009 Z. z. v platnom podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia RŠ dňom 23.05.2019.               
Prešovský samosprávny kraj potvrdil zriadenie RŠ pri SŠJH, Slovenská 5, v Bardejove dňom 31.05.2019. 
Funkčné obdobie RŠ podľa zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení sa končí dňa 31.05. 2023.  
V priebehu roka 2021 sa na riadnom zasadnutí RŠ zišla iba raz. Z dôvodu pandémie COVID 19 a prijatých 
protiepidemiologických opatrení sa niektoré dôležité schvaľovacie uznesenia z plánu zasadnutí RŠ na rok 2021 
riešili elektronickým hlasovaním cez maily a dotazníky: 
 
Uznesenie RŠ z 20. 10. 2021 
 
RŠ schvaľuje - súhlasí: 
1. So Správou  o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021 
za OZ Gymnázium a OZ SOŠ polytechnická. 
Elektronického hlasovania sa zúčastnili  7 členov RŠ. Za uznesenie hlasovalo všetkých 7 členov RŠ, ktorí sa 
zúčastnili elektronického hlasovania. 
Účasť členov na elektronickom hlasovaní: Mgr.art. Juraj Bochňa, ArtD.Mgr. Irena Hříbová,  Ján Pavlus, Ing. Jozef 
Rohaľ, Stanislav Fedoročko,  MUDr. Patrik Miháľ, Sylvia Chudíková 
Elektronického hlasovania sa nezúčastnili: : Mgr. Martin Šmilňák, Mgr. Iveta Paulovská, Mgr. Ivančová Dana, 
Maceková Alexandra 
 
Dňa 30. 6. 2021  
V zmysle Zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, členovi RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove, žiakovi Martinovi Tokarčíkovi, 
zaniklo členstvo v RŠ ukončením štúdia na našej škole. 
Novým členom RŠ sa v zmysle štatútu RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove čl. 5, odst. 6 stala 
žiačka Alexandra Maceková , ktorá nasledovala ako ďalšia v poradí, podľa počtu získaných hlasov z volieb 
zástupcov žiakov do RŠ. 
 
Z dôvodu ukončenie štúdia žiaka (syna) na našej škole, zaniklo členstvo v RŠ zástupcovi rodičov MUDr. Jurajovi 
Patrášovi. 
Novým členom RŠ sa v zmysle štatútu RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove čl. 5, odst. 6 stala Mgr. 
Dana Ivančová, ktorá nasledovala ako ďalšia v poradí, podľa počtu získaných hlasov z volieb zástupcov rodičov 
do RŠ. 
 
Z dôvodu ukončenie pracovného pomeru na našej škole, zaniklo členstvo v RŠ zástupcovi pedagogických 
pracovníkov Mgr. Viere Slančovej. 
Novým členom RŠ sa v zmysle štatútu RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove čl. 5, odst. 6 stala Mgr. 
Iveta Paulovská, ktorá nasledovala ako ďalšia v poradí, podľa počtu získaných hlasov z volieb zástupcov 
pedagogických pracovníkov do RŠ. 

 
Zápisnica 

z elektronického hlasovania RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 26. 01. 2022  
 
Predseda rady školy predkladá na schválenie RŠ: 

1.  Plán zasadnutí RŚ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove na rok 2022. 
 
Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa po prerokovaní na vedení školy, predkladá rade školy na 
schválenie:   

2. Žiadosť o zaradenie študijného oboru 3693 K technik energetických zariadení budov do 
zoznamu odborov školy od 1.9.2023. 
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3. Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka gymnázia,4-ročného vzdelávacieho programu pre 
školský rok 2022/2023 

4. Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka, 4-ročného vzdelávacieho programu pre školský rok 
2022/2023 

5. Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka, 3-ročného vzdelávacieho programu strednej 
odbornej školy pre školský rok 2022/2023 

 
Nakoľko opatrenia okolo pandémie covid 19 stále nedovoľujú RŠ riadne zasadnúť, o týchto bodoch RŠ 
hlasovala elektronickou formou. Členovia rady školy mali možnosť hlasovať od 21.1.2022    do 
26.1.2022 do 11,00 hod. Hlasovanie prebehlo formou formulára, ktorý bol zaslaný mailom všetkým 
členom RŠ s dokumentáciou k hlasovaniu.  
Členovia RŠ tak  hlasovali za prijatie, resp. neprijatie k jednotlivým bodom a uznesenia RŠ pri Spojenej 
škole Juraja.   
Hlasovanie prebehlo formou odpovedí na jednotlivé body dotazníka (za, proti alebo zdržujem sa ).   

Elektronického hlasovania sa zúčastnilo 9 z 11 členov RŠ.  
Hlasovanie k jednotlivým bodom:  1.  za 9 členov RŠ 
                                                         2.  za 9 členov RŠ 
                                                         3.  za 8 členov RŠ, jeden sa zdržal hlasovania 
                                                         4.  za 8 členov RŠ, jeden sa zdržal hlasovania 
                                                         5.  za 9 členov RŠ 
Za uznesenie RŠ z 26. 01. 2022 hlasovalo všetkých 9 zúčastnených členov RŠ. 
Po tomto hlasovaní konštatujem, že toto uznesenie RŠ zo dňa 26. 01. 2022 bolo  schválené. 

 
Uznesenie z elektronického hlasovania RŠ 

26. 01. 2022   
 
RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove schvaľuje: 
 
1.  Plán zasadnutí RŠ pri SŠ Juraja Henischa v Bardejove na rok 2022 
2.  Zaradenie študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov do zoznamu odborov  
     školy od 1. 9. 2023. 
3.  Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka gymnázia,4-ročného vzdelávacieho programu pre   
     školský rok 2022/2023. 
4. Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka, 4-ročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2022/2023 
5. Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka, 3-ročného vzdelávacieho programu strednej odbornej školy pre 

školský rok 2022/2023 
 

Zápisnica 
z prípravného zasadnutia RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove na výberové konanie pre 

funkciu riaditeľa školy 
 dňa 25. 05. 2022  

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny zo zasadnutia 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Oboznámenie so zápisnicou o otváraní obálok na ÚPSK 
3. Kontrola predložených dokumentov uchádzačov na funkciu RŠ 
4. Určenie : - termínu výberového konania 

                - postupu pri výberovom konaní 
                             - kritérií hodnotenia uchádzačov o funkciu RŠ 
                             - spôsobu hodnotenia uchádzačov o funkciu RŠ 
                             - spôsobu volieb na funkciu RŠ  
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5. Návrh a hlasovanie na funkciu predsedu výberovej komisie pre VK 
6. Návrh a schválenie zapisovateľa zápisnice z výberového konania 
7. Rôzne  

 
Uznesenie 

 z prípravného zasadnutia RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove na výberové konanie pre 
funkciu riaditeľa školy dňa 25. 05. 2022  

 
RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove berie na vedomie: 
1. Zápisnicu z otvárania obálok uchádzačov o funkciu riaditeľa Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5 Bardejov 

zo dňa 19. 05. 2022, spísanej na ÚPSK, z ktorej vyplýva, že do výberového konania o funkciu riaditeľa školy sa 
prihlásil jeden uchádzač – Ing. Dulenčin Peter, PhD., ktorý spĺňa podmienky pre účasť vo výberovom konaní. 
 

RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove schvaľuje: 
1. Termín výberového konania na funkciu riaditeľa Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5,  

Bardejov na deň 06. 06. 2022 (pondelok) o 15,30 hod. v budove Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, 
Bardejov. 
 

2. Vykonať voľby na funkciu riaditeľa Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5 Bardejov po prezentácii 
uchádzača na ktorú bude mať určený čas maximálne 15 min., po ktorej budú klásť doplňujúce otázky členovia 
výberovej komisie, tajným hlasovaním, t.j. zakrúžkovaním poradového čísla pred priezviskom uchádzača na 
volebnom lístku. Nezakrúžkované poradové číslo, alebo inak upravený  volebný lístok sa bude považovať za 
neplatný. Úspešný uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov výberovej komisie. 
 

3. Do funkcie predsedu výberovej komisie na funkciu riaditeľa Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, 
Bardejov  p. Jána Pavlusa. 

 
4. Za zapisovateľku  zápisnice z výberového konania do funkcie riaditeľa Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 

5 Bardejov Mgr. Ivetu Paulovsku. 
 

V Bardejove, 25. 05. 2022     

Zápisnicu zapísal: Pavlus Ján 
 

Zápisnica 
z elektronického hlasovania RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 13. 06. 2022  

 
 
 

Vzhľadom nato, že riaditeľ strednej školy po prerokovaní v rade školy predloží zriaďovateľovi školy najneskôr do 
15. júna návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na 
jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory, požiadal riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa 
v Bardejove RŠ o stanovisko k návrhu počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom 
školskom roku 2023/2024. 

Predseda RŠ požiadal členov RŠ o vyjadrenie sa k tejto žiadosti elektronickým hlasovaním. 

Elektronického hlasovania sa zúčastnilo 9 z 11 členov RŠ. Za návrh hlasovalo 9členov RŠ, ktorí sa zúčastnili 
elektronického hlasovania (dvaja členovia sa hlasovania nezúčastnili), čím bol RŠ tento návrh  schválený. 

 
Uznesenie z elektronického hlasovania RŠ 

13. 06. 2021   
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RŠ schvaľuje - schváľuje: 
1. Návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku 2023/2024, v členení 

na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory. 
 
 
V Bardejove, 13. 06. 2022     

Zápisnicu zapísal: Pavlus Ján 
 
                                                                                                   
                                                                                                     Ján Pavlus - predseda RŠ  

 
 
Úlohou RŠ bolo presadzovať záujmy rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy, 
vzdelávania a činnosti školy. 
Rada školy si aj v nasledujúcom roku bude plniť funkciu verejnej kontroly vedúcich zamestnancov školy. 
 

 
d) počet žiakov 125 
 
e) počet pedagogických zamestnancov ďalších zamestnancov 
 

Počet pedagogických zamestnancov ďalších zamestnancov Počet 
pedagogickí zamestnanci 28 

- ďalší zamestnanci 3 

Spolu počet zamestnancov 31 

 
f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť Počet 

pedagogickí zamestnanci 28 

- kvalifikovaní 28 

- nekvalifikovaní 0 

 
g) informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti 

 
Najväčšou pýchou gymnázia je školský časopis Gymoš, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 2010. Je to jediný školský 
časopis na Slovensku, ktorý vychádza pravidelne každý mesiac. Za 8 rokov sa stal najlepším školským 
študentským časopisom na Slovensku a získal v roku 2015 na prestížnej celoslovenskej súťaži stredoškolských 
časopisov Štúrovo pero najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky. V roku 2016 opäť 
na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov získal najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo 
výborné výsledky po druhýkrát. Ako jediný na Slovensku dokázal toto ocenenie obhájiť, pričom sa toto ocenenie 
udeľuje od roku 2005 Časopis pracuje pod vedením Mgr. Branislava Boďa. 

 
Ocenenia školského časopisu: 

• 2012: Štúrovo pero 2011: Cena Televízie Markíza 1. stupňa, 
• 2013: Štúrovo pero 2012: 3. miesto v absolútnom poradí kategórie Stredoškolské časopisy, 

• Andrea Živčáková: Prémia Literárneho Fondu v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov, 

• Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2013: 1. miesto v absolútnom poradí, 

• 2014: Štúrovo pero 2013: 2. miesto v absolútnom poradí kategórie Stredoškolské časopisy, 

• Damián Michalco: Prémia Literárneho Fondu v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov, 

• Branislav Boďo: Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za ústretovú tvorivú a dlhoročnú 

spoluprácu pri tvorbe školského časopisu, 

• Kalokagatia 2014: 2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy, 
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• Pro Slavis 2014: 1. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy, 

• Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2014: 2. miesto v absolútnom poradí, 

• 2015: Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2015: 1. miesto v absolútnom poradí, 

Školský časopis Gymoš   získal v roku 2015 na prestížnej  celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov 
Štúrovo pero najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky, 

• Pro Slavis 2015: 2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,  

• 2016: Školský časopis Gymoš   získal v roku 2016 na prestížnej  celoslovenskej súťaži stredoškolských 

časopisov Štúrovo pero najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky po 2 krát. 

Ako jediný na Slovensku dokázal toto ocenenie obhájiť, pričom sa udeľuje od roku 2005. 

• 2017: 2. miesto na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero pre časopis Gymoš, 

pričom Zlaté Štúrovo pero a 1. miesto neboli udelené a zároveň redaktor časopisu Denis Sopko  získal 

Prémiu Lineárneho fondu za články v školskom časopise, 

        Časopis získal Cenu primátora mesta Žilina na súťaži Pro Slavis, 
        V súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja sa umiestnil na druhom mieste,  
• 2018: Na Štúrovom pere získal Gymoš celkovo päť ocenení, čo bolo najviac spomedzi zúčastnených 

periodík: 2. miesto v celkovom poradí, 2. miesto v kategórii Nadácie Slovenskej sporiteľne, 3. miesto pre 

Denisa Sopka v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov, Prémia Literárneho fondu pre Petra 

Bubena v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov, Cena Personálneho úradu OS SR za články 

venované vojenskej problematike. 

• 2019: Na Štúrovom pere získal Gymoš Zlaté Štúrovo pero. Ako prvý časopis na Slovensku to dokázal 

tretíkrát. Okrem toho na Štúrovom pere zvíťazil  aj v kategórii Finančné príspevky a šéfredaktorka Erika 

Babčáková získala v jednotlivcoch Prémiu Literárneho fondu. Prvenstvo si časopis odniesol aj zo  súťaže 

Pro Slavis, druhej najvýznamnejšej súťaže na Slovensku. Posledným úspechom bolo tretie miesto v 

Súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja. Počas deviatich rokov existencie Gymoš získal 

tridsaťpäť ocenení na všetkých súťažiach na Slovensku. 

• 2020 Štúrovo pero 2. miesto,  
• 2022 :Časopis Gymoš Spojenej školy Juraja Henischa vyhral 28. ročník najprestížnejšej sútaže časopisov 

stredných škôl Štúrovo pero. CELKOVO SI ODNÁŠAME AŽ REKORDNÝCH OSEM OCENENÍ  
Okrem prvenstva v kategórii Stredoškolských časopisov sme získali aj druhé miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne za články o 
finančnej gramotnosti, štyri Prémie Literárneho fondu a Cenu kníhkupectva Martinus v kategórii Novinárske príspevky 
stredoškolákov a Cenu ministra obrany za články propagujúce ozbrojené sily.  
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Redaktori školského časopisu Gymoš  1. Zlaté Štúrovo pero 

 
 

3. najlepším stredoškolským časopisom v Prešovskom kraji Je náš Gymoš 
 

• 2020 Štúrovo pero 2. miesto a Cena Nadácie Slovenskej sporiteľne  

Spojená škola Juraja Henischa venuje veľkú pozornosť vytváraniu optimálnych podmienok na 
výchovnovzdelávaciu prácu s dôrazom na rozvoj osobností  študentov, ich rast a sebarealizáciu. Z tohto dôvodu 
pôsobí pri Spojenej škole Juraja Henischa klub AMAVET 655. Činnosť klubu je zameraná na konštrukciu robotov 
a spoznávanie tajomstiev elektroniky, automatizácie a programovania. Členovia klubu, študenti gymnázia  a  
strednej odbornej školy polytechnickej pri Spojenej škole Juraja Henischa, prezentovali výsledky svojej odbornej 
činnosti nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.  

                  
 
 
Významné aktivity a tradície školy. 
Gymnázium za posledných 30 rokov si vybudovalo tieto tradície 

1. Otvorenie školského roku s kultúrnym   programom v športovej hale Mier.  

  

Obr. 1 Otvorenie školského roku 



9 
 

2. Beánie - prijímanie prvákov. 

  

Obr. 2 Beánie 

3.  Atletický deň študentov 1. ročníka. 

 

Obr. 3 Atletický deň 

4. Beh Radničným námestím pre ZŠ. 

 

Obr. 4 Beh Radničným námestím pre ZŠ 

5. Stužkové slávnosti maturitných ročníkov. 

6. Deň otvorených dverí, exkurzie do Kamaxu pre žiakov ZŠ. 

  

Obr. 5 Deň otvorených dverí, exkurzie do Kamaxu 
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7. Mikuláš. 

  

Obr. 6 Mikuláš  

8. Medzinárodný volejbalový turnaj dvojíc žiakov. 

  

Obr. 7 Medzinárodný volejbalový turnaj  

9. Študentský ples. 

  

Obr. 8 Študentský ples 

 

 

10. Lyžiarsky kurz. 

  

Obr. 9 Lyžiarsky kurz 

11. Plavecký kurz. 
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Obr. 10 Plavecký kurz 

12. Henischiáda matematická súťaž pre žiakov ZŠ. 

13. Lúčenie maturantov. 

 

Obr. 11 Lúčenie maturantov 

 

14. Školský časopis. 

  

Obr. 12 Redakčná rada a ocenenie školského časopisu 

 

15. Školské rádio. 

 

Obr. 13 Vysielanie školského rádia 

16. Besedy. 
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Obr. 14 Beseda o možnosti ďalšieho štúdia 

17. Literárny  Waimar. 

 

Obr. 15 Literárny  Waimar 

18. Vlastný školský linuxový server. 

 

Obr. 16 Školská www stránka na vlastnom serveri www.ssjh.sk 

 

 

19. Školský spevácko-tanečný súbor 

 

http://www.ssjh.sk/


13 
 

Obr. 17 Školský folklórny spevácko-tanečný súbor 

 20. Školská televízia. 

 
 
 
h) informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené 

Aj v šk. roku 2021/22 sa naše gymnázium ako jediné gymnázium v Bardejove stalo partnerom projektu IT 
Akadémia partner na rozšírenej úrovni s využitím IT Science Laboratória vzdelávanie pre 21. storočie! Gymnázium 
získalo moderné IT Science  laboratórium vybavené 16 tabletami, 3D tlačiarňou, vývojové programovateľné sady 
a ďalšiu digitálnu techniku. Komisia zhodnotila náš projektový zámer, predchádzajúce aktivity, projekty a celkovú 
angažovanosť našej školy v oblasti IT a IKT a v celkovom hodnotení sme skončili medzi top dvadsať piatimi 
najlepšími gymnáziami na Slovensku (a jediné v Bardejove), ktoré v projekte budú pracovať ako IT Akadémia 
partner na rozšírenej úrovni s využitím IT Science Laboratória. Trvanie projektu so záväzkami je do 31. 10. 
2025. Podpisom zmluvy sa Gymnázium zaviazalo plniť projektový zámer projektu a že tento bude 
v súčinnosti s CENTROM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Partnerská 
škola nepotrebuje žiadny súhlas akýchkoľvek štátnych alebo samosprávnych orgánov k tomu, aby Zmluvu 
mohla uzatvoriť a realizovať záväzky v nej dojednané): 

a) V súlade s cieľmi projektu využívať vo vyučovaní IT ScienceLab, pričom toto laboratórium bude poskytovať 
aj pre iné školy v rámci lokálneho partnerstva.  
b) Prostredníctvom vybraných učiteľov školy využívať vo výučbe v projekte vytvorené inovatívne metodiky. 
c) Prostredníctvom vybraných učiteľov školy podieľať sa na overovaní inovatívnych metodík a poskytovaní 
spätnej väzby prostredníctvom hodnotiaceho nástroja. 
d) Implementovať do ŠkVP aspoň jeden z nových predmetov Informatika v prírodných vedách a matematike 
a Internet vecí. 
e) Zriadiť triedu so zameraním na prírodné vedy, matematiku a informatiku podľa stanoveného modelu, kde 
sa bude v danej triede deliť aspoň jedna hodina týždenne v aspoň dvoch predmetoch M, CH, B, F, G, súčasne 
sa do školského vzdelávacieho programu zavedie predmet Informatika v prírodných vedách a matematike v 
3. ročníku s rozsahom 2 hodiny týždenne, nad rámec štátneho vzdelávacieho programu sa rozšíri výučba 
informatiky o aspoň jednu hodinu týždenne, výučba matematiky o 3 hodiny týždenne a výučba aspoň dvoch 
predmetov CH, B, F, G v súčte o 4 hodiny týždenne. 
f) Zriadiť informatickú triedu podľa stanoveného modelu, t.j. od školského roku 2018/19 sa v danej triede bude 
deliť aspoň jedna hodina týždenne v aspoň jednom predmete M, CH, B, F, G, súčasne sa do školského 
vzdelávacieho programu zaradí predmet Informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku s 
rozsahom 2 hodiny týždenne, nad rámec štátneho vzdelávacieho programu sa rozšíri výučba matematiky o 3 
hodiny týždenne a výučba informatiky o aspoň 6 hodín týždenne, pričom obsah bude doplnený aspoň o 3 
predmety z 8 nových informatických predmetov. 
g) Zapojiť žiakov a učiteľov do vzdelávania a testovania ECDL a ECO-c. 
h) Vytvoriť pre žiakov školy priestor pre zapojenie sa do popularizačných a mimoškolských aktivít. 
i) Na báze ITScienceLab realizovať pre žiakov krúžky. 
j) Využiť kapacity projektu pre zapojenie učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied do 
kontinuálneho vzdelávania učiteľov. 
k) Zúčastniť sa neformálneho vzdelávania riaditeľov školy pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú 
spoločnosť.  
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l) Zapojiť učiteľov informatiky aj ďalších predmetov do popularizačných prednášok realizovaných na 
jednotlivých partnerských univerzitách špecialistami zo združenia IT Asociácia Slovenska (ITAS), iných 
regionálnych firiem a vysokoškolskými učiteľmi danej univerzity. 
m) Využiť kapacity projektu pre vyslanie učiteľov informatiky na 10 dňovú stáž do IT firmy. 
n) Využiť kapacity projektu pre účasť učiteľov informatiky na exkurziách v IT firmách. 
 
 

 
 

Vybavenie IT akadémie 
 

 
 

Programovanie robotov 
 

 
i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v 
školskom zariadení 
Nebola vykonaná inšpekčná činnosť 
 
j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského 
zariadenia 
 
Všetky priestory a majetok, ktorý využíva škola je v správe Spojnej školy Juraja Henischa. Gymnázium využíva tieto priestory: 
Učebne – 8 klasických učební 
špecializované – 11 z toho 2 učebne slovenského jazyka, 1 fyzika, 2 jazykové, 2 informatiky, 
                          1 chémia, 1 biológia, 1geografia, 1 všeobecno - vzdelávacia. 
Ďalej škola využíva – telocvičňu, posilňovňu, atletický areál, konferenčnú sálu. 
Škola disponuje – 42 PC s príslušenstvom, 2 multimediálnymi  tabuľami, 1 E-Beam tabuľou, ostatná didaktická technika je 
priebežne doplňovaná a vyhovuje. 
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Vlastná telocvičňa a posilňovňa 

 

 

 
Vlastné fitnes 

 

 
Multimediálna tabletová učebňa slovenského jazyka č. 1 
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Multimediálna učebňa slovenského jazyka č. 2 

 

 
Učebňa ruského jazyka 

 

 
Učebňa anglického jazyka 

 

 
Učebňa fyziky 
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Chemické laboratórium 

 

 
Učebňa geografie 

 

 
4 učebne informatiky 
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Multimediálna prednášková aula 

 
Na hlavnom schodisku máme výťah pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa. Do vybavenia pribudol schodolez a 
vybudovaná bola aj bezbariérová toaleta, čím sa naša škola stala ako jedna z prvých v meste bezbariérovou a do prvého ročníka 
mohla prijať žiaka pripútaného na invalidný vozíček. 
 

 
 
k) informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 
v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky 
 
Silné stránky školy 

• Súdržný kolektív 

• Výhodná priestorová pozícia školy 

• Materiálno-technické vybavenie školy 
Slabé stránky 

• Slabé zapájanie sa do súťaží 
 
§ 2. ods. (4)  
a) počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 
b) počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva, 
 Počet prijatých – zapísaných žiakov                        22 
   Počet žiakov, ktorí nastúpili do 1.ročníka         22 
 
c) počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole, 
 
Počet prijatých prihlášok      101                    
   1. termín                                               28    
   2. termín                                                     73 
    
d) počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku 107 
 
e) zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie 
 
 
 
 

Kód odb. Názov odboru 

7902 J  gymnázium 
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f) výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania, 
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g) výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania, 
 

P.č. 

kód a názov 

študijného/učebného odboru 

/uviesť kód odboru, ktorý 

platil v čase ukončovania 

štúdia/ 

Celkový 

počet 

absolventov 

z toho 

prijatí 

na VŠ 

prijatí na 

NŠ / PMŠ 

prijatí do 

zamestnania 

evidovaní 

na 

ÚPSVaR 

neziste

ní 

1 7902J gymnázium 50 48 0 2 0   

 
h) výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium. 

V minulom školskom roku absolvovalo štúdium 50 žiakov a nikto z nich bol k 30. 9. 2021 evidovaní na ÚPSVR a 48 boli prijatí 
na ďalšie štúdium.  

V Bardejove,  05. 10. 2021 

Správu vypracovali: 
 

Ing. Peter Dulenčin, PhD. riaditeľ školy, 
Mgr. Jozef Homza, PhD., zástupca riaditeľa školy, 
Ing. Ján Židzik, zástupca riaditeľa školy, 
Iveta Poliaková. 

 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
 

1. Vyhlášky MŠ č. 435/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o 
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení 

2. Koncepcie rozvoja školy  
3. Správ o činnosti PK za školský rok 2020/21 
4. Správy výchovného poradcu 
5. Vyhodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu za šk. rok 2020/21 
6. Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Príloha č.1: 
 

Vyjadrenie Rady školy pri Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5 v Bardejove              

 
 

RADA ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE JURAJA HENISCHA, 
Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 
 
 

Vyjadrenie k správe 

 
 

     Rada školy pri Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5 v Bardejove na svojom zasadnutí  
 

dňa 12. 10. 2022 
 

  
 

prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na organizačnej zložke 
Gymnázium Spojenej školy Juraja Henischa  v Bardejove za školský rok 2020/2021. 
     
 Rada školy nemá výhrady k predloženej správe. 
 
 
 
V Bardejove 12. 10. 2022 
 
 
 
 
 

                                                                                   
                         Ján Pavlus 

                         predseda Rady školy  
 


