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P l á n   p r á c e   š k o l y   n a   š k o l s k ý   r o k   2014/2015 
 

 

 

V  školskom  roku  2014/2015  činnosť školy upravujú záväzné právne normy platné v období 

školského roka a ich rozpracovaná forma v podobe organizačného poriadku Gymnázia Janka 

Matúšku  v Galante, pracovného poriadku školy,  vnútorného poriadku školy a školského 

vzdelávacieho programu. Ďalším dokumentom, ktorý je pre prácu školy v tomto školskom 

roku záväzný, sú Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2014/2015. 

Analýza uplynulého obdobia je rozpracovaná v hodnotiacej správe, ktorá bude prílohou tohto 

plánu práce od mesiaca november 2014. 

 

1./ UČEBNÉ PLÁNY GYMNÁZIA JANKA  MATÚŠKU V GALANTE 

 

a/ OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM 

V školskom roku 2014/2015 je na Gymnáziu Janka Matúšku  v Galante  7 tried osemročného 

štúdia po jednej v ročníkoch Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, Septima a Oktáva. 

V tomto školskom roku nemáme triedu Sextu osemročného štúdia.  

Trieda Septima pokračuje od školského roku 2008/2009 podľa nového učebného plánu 

vyplývajúceho zo školského vzdelávacieho programu. Vychádza z medzinárodnej klasifikácie 

vzdelávania ISCED.  

Vyučovanie v ostatných triedach je organizované na základe učebných plánov č. 3625/1994-

212 v triede Oktáve - zameranie 7902510 - biológia a chémia. Trieda Oktáva študuje podľa 

učebného plánu, ktorý bol upravený posilnením hodinovej dotácie cudzích jazykov a 

matematiky a vypustením predmetu Pestovateľské a chovateľské práce. Úprava učebného 

plánu bola uskutočnená po vydaní súhlasného stanoviska Odboru školstva a telesnej kultúry 

Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 7.6.2004. Učebné osnovy pre jednotlivé predmety 

schválené MŠ SR pod č. 1797/97-15 a platné od 1.9.1994 sú rozpracované pre jednotlivé 

ročníky a prispôsobené počtu hodinových dotácií daného učebného plánu. Na vyučovanie sú 

používané učebnice schválené MŠ SR pre  osemročné i štvorročné gymnáziá. 

Okrem povinných predmetov sú v školskom roku 2014/2015 zavedené nepovinne voliteľné 

predmety  Športové hry. 

 

b/ ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM 

V triedach štvorročného štúdia sa vyučuje podľa nového ŠVP, ktorý vychádza 

z medzinárodnej klasifikácie vzdelávania ISCED. Všetky triedy majú v tomto školskom roku 

zavedenú alternatívu tohto učebného plánu so všeobecným zameraním. 

Podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED sa gymnáziá zaraďujú do 

vyššej sekundárnej úrovne a v prípade gymnázia ide o stredné vzdelávanie s maturitou - 

ISCED 3A. Tomu zodpovedá i skladba predmetov, posilnenie ich hodinovej dotácie počas 

štúdia. V prvom, v druhom, v treťom a v štvrtom  ročníku v triedach 1.A, 1.B,2.A, 2.B, 3.A, 

3.B, 4.A a 4.B budeme aj v nasledujúcom školskom roku 2014/2015 vyučovať podľa 

novovytvoreného školského vzdelávacieho programu doplneného po skúsenostiach o nové 

podnety. (Presnejšie v ŠVP.)  

Dotácia hodín na povinne voliteľné predmety je v súlade s uvedeným učebným plánom 

využitá na posilnenie povinných predmetov a to cudzích jazykov – Aj, Nj, Tj a  M, F, Ch a B 



a tiež na viacero povinne voliteľných predmetov. V 1.-4.  ročníku v triedach 1.A,1.B , 2.A, 

2.B, 3.A, 3.B a 4.A, 4.B vyučujeme od školského roku 2009/2010 popri cudzích jazykoch Aj 

a Nj  (ako povinný predmet) aj taliansky jazyk. V 3.ročníku, v počte 4 hodín týždenne,  sú na 

základe individuálnej voľby žiakov zavedené nasledovné predmety: semináre z M, B, D, F, 

CHs, SPS, konverzácia z Aj a Tj. Triedy sa na tieto predmety delia podľa príslušných 

predpisov. Vo 4.ročníku má každý žiak štyri povinne voliteľné predmety v celkovej dotácii 

osem hodín týždenne. Zavedenie týchto predmetov vychádza z individuálnej voľby žiakov, 

ktorá je v súlade s ich ďalšou orientáciou na vysokoškolské štúdium. V tomto školskom roku 

sa vyučujú tieto voliteľné predmety: semináre z M, Ch, F,  D, Inf., Bio,  SPS a konverzácie 

v Aj, Tj a Gs. Vyučujeme aj nepovinný predmet Športové hry. 

V štvorročnom štúdiu vyučujeme nepovinne voliteľné predmety a to Športové hry a povinne 

voliteľný predmet Literárny seminár – v 4.A aj vo 4.B triede. 

V rámci vzdelávacích poukazov ponúkame aj výučbu ruského jazyka a talianskeho jazyka. 

Vzhľadom na možnosť využitia vzdelávacích poukazov budú otvorené viaceré krúžky, ktoré 

budú viesť učitelia gymnázia. Týka sa to tak osemročného ako aj štvorročného štúdia. Tu 

dáme väčší priestor (v podobe krúžkovej činnosti) na vyučovanie informatiky, športovým 

hrám (okrem volejbalu aj basketbalu, futbalu, plávaniu, florbalu) i ďalším mimoškolským 

aktivitám. 

V tomto školskom roku plánujeme opätovne rozšíriť výchovno-vzdelávací proces o témy 

súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním 

v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie a intolerancie. Tak ako v predchádzajúcich rokoch sa zúčastníme Olympiády 

ľudských práv žiakov stredných škôl, kde sme i v predchádzajúcich rokoch získavali 

umiestnenia v celoslovenskom meradle. V súvislosti s témou ľudských práv je potrebné 

spomenúť túto tému ako prierezovú v predmetoch – etická výchova, náboženská výchova,  

náuka o spoločnosti, občianska náuka. 

Takisto sa venujeme i dodržiavaniu zásad prevencie rizikového správania v školách a otázok 

týkajúcich sa mravného vývinu žiakov. Koordinátorom prevencie je aj na tento školský rok 

určený vyučujúci Mgr. Vladimír Novota, ktorý je zároveň koordinátorom pre prevenciu 

drogových závislostí a záškoláctva.  

V tomto školskom roku sa pokúsime o ďalšiu formu spolupráce medzi školami – Gymnáziom 

Janka Matúšku v Galante a obdobnou školou v talianskom meste Fano. Celá aktivita bude 

opäť zameraná predovšetkým na zlepšenie jazykovej vybavenosti našich študentov 

v talianskom jazyku. Táto spolupráca trvá už od roku 2011 a tak študenti ako aj pedagógovia 

oboch škôl sa zúčastnili vzájomných výmenných pobytov v jednotlivých krajinách. 

 

2./ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA – 2014/2015 

 

- Začiatok školského roka 1.9.2014 - začiatok vyučovania 2.9.2014 

- Jesenné prázdniny 30.10.2014 – 31.10.2014  

- Vianočné prázdniny 22.12.2014 – 7.1.2015 

- Koniec I. polroka 30.1.2015 

- Polročné prázdniny 2.2.2015 

- Začiatok II. polroka 3.2.2015 

- Jarné prázdniny 2.3.2015 – 6.3.2015 

- Veľkonočné prázdniny 2.4.2015 – 7.4.2015 

- Koniec školského roka 30.6.2015 

- Letné prázdniny 1.7.2015 – 31.8.2015 

 

PRIJÍMACIE POHOVORY NA SŠ 



1./ Prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium   

                                   v 1. termíne na 4-ročné štúdium  

                                   v 2. termíne na 4-ročné štúdium  

2./ Prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium   

Na základe rozhodnutia školy je možné uskutočniť aj prijímacie skúšky 

v druhom termíne           

 

Základné školy sú povinné zabezpečiť zaslanie prihlášok:         

na 4-ročné štúdium do 20.4.2015    a do  20.4.2015 na 8.ročné gymnázium. 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA VŠ 

- vydanie tlačív prihlášok     november 2014 – triedni učitelia + výchovný poradca 

- zaslanie prihlášok na VŠ    november 2014 – marec 2015 

Zaslanie prihlášok si zabezpečuje sám študent na základe informácií výchovného poradcu. 

Prihlášky vypĺňa študent. Vyplnenú prihlášku kontroluje na základe katalógu triedny učiteľ. 

Skontrolované prihlášky predloží triedny učiteľ na kontrolu a evidenciu výchovnému porad- 

covi, ktorý zabezpečí potvrdenie správnosti údajov u riaditeľa školy. 

- Prijímacie skúšky – študentov informujú jednotlivé fakulty prostredníctvom výchovného 

poradcu Gymnázia Janka Matúšku Galanta – Mgr. Petra Ferenca. 

 

Riaditeľ školy sa spolu s výchovným poradcom zúčastňujú každoročnej prehliadky českých 

vysokých škôl v Brne v ČR. Ponuky slovenských aj českých vysokých škôl sú študentom 

k dispozícii na pracovných paneloch a úspešnosť žiakov v prijatí na VŠ je každoročne 

vyjadrené percentuálne na celoškolskom rodičovskom stretnutí v mesiaci september na 

začiatku nového školského roka. 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 

v marci 2015. Ústne maturitné skúšky sa uskutočnia podľa rozpisu termínov daných MŠ SR. 

- Slovenský jazyk a literatúra - 17.3.2015, 

- Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Taliansky jazyk - 18.3.2015, 

- Matematika - 19.3.2015, 

Náhradný termín externej časti a PFIČ maturitnej skúšky určí MŠ SR a uskutoční sa 14.4. - 

17.4.2015 v školách, ktoré stanoví NÚCEM. 

Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu 

prihlásených žiakov a zverejní najneskôr 1.4.2015. Na vybraných SŠ bude v období 

september – november 2014 a január – február 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích 

nástrojov pre maturitnú skúšku. 

 

PLÁN PEDAGOGICKÝCH PORÁD 

1. 25.8.2014  úvodná porada 

2. 2.9.2014 pracovná porada + slávnostná porada k začiatku nového  

 školského roka 

3. 22.9.2014  pracovná porada + celoškolské združenie rodičov a triedne  

    rodičovské stretnutia 

4. 20.10.2014 pracovná porada  

5. 10.11.2014  ¼ ročná hodnotiaca porada 

6. 15.12.2014 pracovná porada 

7. 26.1.2015  ½ ročná klasifikačná porada 

8. 16.2.2015 vyhodnotenie polroka 



9. 9.3.2015 pracovná porada 

10. 13.4.2015 ¾ ročná hodnotiaca porada 

11. 4.5.2015 klasifikačná porada 4.ročník 

12. 1.6.2015 pracovná porada 

13. 27.6.2015 koncoročná klasifikačná porada 

14. 30.6.2015 záverečná hodnotiaca porada 

 

 

Úlohy na jednotlivé mesiace sú spracované ako samostatné plány osobitných úloh. V prípade 

potreby budú  zvolané i krátke pracovné porady k aktuálnym problémom a úlohám. 

 

3./ ROZDELENIE ÚLOH V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 

 

Vedenie školy –  PaedDr. Peter Černý  riaditeľ školy 

 Mgr. Čaba Šemetka zástupca riaditeľa školy 

 Mgr. Eva Šuchterová zástupca riaditeľa školy 

 RNDr. Eva Kmeťová predseda Rady školy 

 Mgr. Peter Ferenc výchovný poradca 

 Ing. Igor Šmelka predseda Rady rodičov  

 Mgr. Tibor Bagi spolupráca so študentskou organizáciou 

 Mgr. Vladimír Novota SOČ 

 RNDr. Dáša Krajčovičová predseda ZO OZ na GJMG 

Rada školy: 

pedagógovia - RNDr. Dáša Krajčovičová 

 RNDr. Eva Kmeťová 

zamestnanci -   Hedviga Lobodášová                      

rodičia -  Roman Herceg 

  MUDr. Iveta Kupcová 

 Mgr. Miriam Jarošová 

za VUC - Mgr. Elena Kátlovská 

  Bc. Ľubica Nováková 

  MUDr. Ervín Chomča 

 Mgr. Gergely Agócs 

za študentov Natália Kusendová - Oktáva 

 

 

TRIEDNICTVO 

trieda  triedny učiteľ zastupujúci triedny učiteľ 

Prima V.Novota  K.Černá 

Sekunda K.Kovácsová H.Szatmárová 

Tercia T.Bagi  A.Tábori 

Kvarta E.Šuchterová M.Perinovič 

Kvinta H.Boledovicsová I.Baručáková 

Septima P.Ferenc  V.Novota 

Oktáva D.Krajčovičová I.Šmelková 

1.A Ľ.Kozmerová Z.Novotová 

1.B T.Vámošová V.Kisová 

2.A E.Kmeťová  A.Hrotková 

2.B K.Horváthová A.Hamráková  

3.A I.Baručáková V.Kisová 



3.B R.Csemezová E.Báncziová 

4.A I.Lintnerová Z.Novotová   

4.B E.Navrátilová Ľ.Rudenková 

    

 

VEDÚCI METODICKÝCH ZDRUŽENÍ: 

 

Slovenský jazyk   H.Boledovicsová 

Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Tal.jaz. K.Kovácsová  

Náuka o spoločnosti, Etv, Estv, Dejepis R.Csemezová 

Geografia, Telesná výchova  T.Bagi  

Matematika, Fyzika, Informatika E.Šuchterová  

Chémia   P.Ferenc 

Biológia   D.Krajčovičová 

 

NÁPLŇ PRÁCE METODICKÝCH ZDRUŽENÍ: 

1./ Úzko spolupracovať s vedením školy 

     a/ pri spracovaní požiadaviek z jednotlivých predmetov a vypracovaní objektivizujúcich  

         metód pri preverovaní vedomostnej úrovne žiakov, 

     b/ pri spracovaní otázok na prijímacie pohovory, 

     c/ pri tvorbe maturitných zadaní, 

     d/ spolu s vedením školy zabezpečovať kvalitatívnu úroveň vyučovania v jednotlivých  

         predmetoch. 

    e/ úzko spolupracovať pri tvorbe ŠVP, príprave učebných osnov a učebných plánov  pre 

prímu až septimu v osemročnom gymnáziu a v prvom až štvrtom ročníku v štvorročnom 

gymnáziu. 

2./ Spolupracovať s vyučujúcimi pri tvorbe učebných plánov. 

3./ Sledovať prácu s nadanými žiakmi.  

4./ Jedenkrát štvrťročne vyhodnocovať spoločne s vedením školy úroveň vyučovania a vyučo- 

     vanie v jednotlivých predmetoch. 

5./ Príprava obsahu a náplne maturitných zadaní týkajúcich sa maturitných skúšok podľa no- 

     vej koncepcie v školskom roku 2014/2015. 

 

ÚSTREDNÁ INVENTARIZAČNÁ KOMISIA: 

Mgr. Čaba Šemetka predseda 

Mgr. Eva Šuchterová členka 

Mgr. Andrea Hrotková člen 

Mgr. Vladimír Novota členka 

Hedviga Lobodášová členka 

 

ŠKODOVÁ KOMISIA: 

Mgr. Čaba Šemetka 

Mgr. Eva Šuchterová 

Mgr. Vladimír Novota 

 

SPRÁVA KABINETOV A ODBORNÝCH KNIŽNÍC: 

Slovenský jazyk  R.Csemezová 

Cudzie jazyky – OK Z.Novotová  

Cudzie jazyky  A.Hamráková 

Dejepis  A.Hrotková 



Náuka o spoločnosti - OK A.Hrotková  

Geografia  V.Novota 

Matematika  E.Navrátilová  

Matematika – OK E.Navrátilová 

Fyzika  Ľ.Kozmerová 

Chémia  E.Kmeťová 

Biológia  T.Vámošová 

Biológia – OK  K.Černá 

Telesná výchova  T.Bagi   

Informatika  V.Kisová 

Učiteľská knižnica I.Baručáková  

Žiacka knižnica  I.Baručáková 

Sklad učebníc  H.Lobodášová 

Branná výchova  T.Bagi 

Výchovný poradca P.Ferenc 

 

 

PLÁN ÚČELOVÝCH CVIČENÍ A KURZOV: 

Ochrana prírody a človeka 

 

Od školského roku 2014/2015 je to jedna z prierezových tém, na našom gymnáziu sa bude 

vyučovať v blokoch, využijeme termíny predovšetkým počas externej a internej (ústnej) časti 

maturitných skúšok. 

Prima ........................ 

Sekunda ........................ 

Tercia ........................... 

Kvarta .......................... 

1.ročník   I.ÚC    ........................    II.ÚC    ........................... 

2.ročník  III.ÚC   .......................    IV.ÚC   ........................... 

3.ročník  samostatný kurz OPČ      ........................................ 

 

LYŽIARSKY KURZ: 

je dobrovoľnou formou športovej aktivity na gymnáziu pre študentov daných tried. Realizácia 

samotného kurzu (či v jednej alebo dvoch skupinách) bude daná počtom prihlásených 

uchádzačov. Prípravou LVVK sa bude zaoberať PK na svojom zasadnutí dňa 27.8.2014. 

Tercia   .................................. 

Kvinta ............................... 

1.A  .................................. 

1.B   .................................. 

Za LVVK a ÚC je zodpovedný Mgr. Tibor Bagi – Tv-Bio. 

 

Už po niekoľkýkrát budeme v mesiaci október 2014 počas Dňa TTSK poriadať športový deň. 

Zúčastnia sa ho tradične žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – Gymnázium Janka 

Matúšku Galanta, Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta a dve odborné školy sídliace 

v Galante – Združená stredná škola a SOŠ technická v Galante a tak, ako tomu bolo zvykom 

v predchádzajúcich rokoch i študenti z Gymnázia v Mikulove v Českej republike. 

 

 

PLÁN PRÁCE V MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI: 

Naďalej pokračovať v úzkej spolupráci s Radou rodičov a celou rodičovskou obcou.  



Pokračovať v rozvíjaní cezhraničnej spolupráce medzi GJMG a   Gymnáziom Mikulov 

v Českej republike; ďalej spolupracovať s gymnáziom v meste Fano v Taliansku. Príprava 

spoločných podujatí. 

 

Súčasťou plánu práce školy sú nasledovné prílohy: 

1./ Zadelenie úväzkov pedagógov, 

2./ Plán dozorov a hotovostí pedagógov, 

3./ Plán LVVK a účelových cvičení, 

4./ Harmonogram inventarizačných prác, 

5./ Plány osobitných úloh na mesiace september 2014 až jún 2015. 

 

 

 

 

V Galante dňa 20.8.2014    

           

 

                                                                     PaedDr. Peter Černý 

                             riaditeľ školy  

 

 

 

 

   


