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S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava 

 za školský rok 2014/2015. 

 

 

 

Predkladá: 

       

Mgr. Ľubica Srnáková 

riaditeľka školy    

    

       

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Plán práce školy na školský rok 2014/2015. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava  

za školský rok 2014/2015. 

 

 
a) Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy:   Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava 

 

2. Adresa školy:  Limbová 3, 917 02 Trnava 

 

3. Telefónne číslo:  00421 905 460 413 

 

4. Internetová adresa:  www.besst.sk 

Elektronická adresa školy: gymnazium@besst.sk 

 

5. Zriaďovateľ školy:  BESST, s.r.o., Limbová 3, 917 02 Trnava 

 

6. Vedúci zamestnanci školy (meno a priezvisko, funkcia): 

Mgr. Ľubica Srnáková, riaditeľka školy 

 

7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch riaditeľa školy: 

7.1 Rada školy 

Zriaďovateľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava 

(ďalej len SBG BESST) rozhodol, ţe Rada školy pri Súkromnom bilingválnom 

gymnáziu BESST, Limbová 3, Trnava bude mať 5 priamo nominovaných 

členov v zloţení 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 1 zástupca 

rodičov, 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Na ustanovujúcom zasadnutí 

dňa 2.9.2014 bol formou volebných lístkov zvolený predseda Rady školy. 

Funkčné obdobie začalo dňom  2.9. 2014. Štatút Rady školy pri Súkromnom 

bilingválnom gymnáziu BESST, Limbová 3, Trnava bol schválený 2.12.2014. 

 

Členovia Rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2014/2015 

Rada školy sa vyjadrovala k otázkam, ktoré súviseli predovšetkým s: 

- plánom práce na školský rok, 

- normatívom prijímaných ţiakov na štúdium do 1.ročníka a kritériám 

prijímacích skúšok, 

- návrhom na zavedenie študijných odborov, 

- návrhu školského vzdelávacieho programu, 

- informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

- koncepčným zámerom rozvoja školy. 

P.č. Meno a priezvisko Obdobie Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Ing. Roman Hirner  Od 2.9.2014 BESST, s.r.o. - zriaďovateľ 

2. Ing. Peter Krajčovič Od 2.9.2014 BESST, s.r.o. - zriaďovateľ 

3. Ing. Jana Martinovičová Od 2.9.2014 BESST, s.r.o. - zriaďovateľ 

4. Liubov Sukhovolskaya Od 2.9.2014 Zástupca rodičov 

5. Mgr. Lucia Kuklišová Od 2.9.2014 Zástupca nepedagog. zamestnancov 

http://www.besst.sk/
mailto:gymnazium@besst.sk


 4 

Rada školy v priebehu celého školského roku vyjadrovala podporu všetkým 

aspektom ţivota školy. Počas celého obdobia nenastali ţiadne zásadne odlišné 

názory na otázky výchovy a vzdelávania a ďalšieho rozvoja školy. 
 

Rada školy zasadala celkovo 5-krát. 

 

 

7.2 Údaje o iných poradných orgánoch školy a iných iniciatívnych 

samosprávnych orgánoch na podporu a kontrolu kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu na SBG BESST: 

Poradnými orgánmi riaditeľa školy v zmysle Čl. 4 Organizačného poriadku 

Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava sú: 

- pedagogická rada školy, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci 

(PZ), zasadala 7- krát za rok  podľa ročného plánu, 

- prijímacia komisia, ktorú tvorili zväčša piati pedagogickí zamestnanci 

školy, (podľa typu prijímacej skúšky). Pracovala priebeţne a zasadala 

podľa aktuálnosti úloh počas celého školského roka, predsedom prij. 

komisie bola Mgr. Ľubica Srnáková, ďalší členovia boli menovaní 

priebeţne podľa typu skúšky a potreby. 

- riaditeľka školy zastrešovala metodické zdruţenie triednych učiteľov, 

predmetové komisie.  

 

Rodičovská rada a ţiacka rada v školskom roku 2014/2015 nebola ustanovená 

z dôvodu nízkeho počtu ţiakov a prvého roku činnosti školy. Riaditeľka školy 

aktívne komunikovala s rodičmi aj so ţiakmi ako triedna učiteľka na dennej báze.  

 

Iniciatívnym orgánom zriaďovateľa bola gremiálna rada zriaďovateľa, ktorú 

tvorili zástupca zriaďovateľa, manaţérka škôl v pôsobnosti zriaďovateľa, 

riaditeľky škôl v pôsobnosti zriaďovateľa: riaditeľka SBG BESST (RŠ), riaditeľka 

SZŠ BESST, riaditeľka SMŠ BESST, zástupcovia riaditeľa a koordinátori 

vyučovacieho procesu na SZŠ BESST (ZRŠ), zástupca nepedagogických 

zamestnancov, vedúca ekonomického úseku a PR manaţérka školy. Gremiálna 

rada zriaďovateľa rokovala pravidelne 1-krát týţdenne (streda), 

 

Poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce 

školy. Plán práce školy vychádzal z platných pedagogických dokumentov pre 

daný školský rok (napr. pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR), analýzy 

silných a slabých stránok školy a koncepcie rozvoja školy.  

 

b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2014/2015  

 

 

 Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Trieda  

I.A 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

Integrovaných 

Trieda 

I.A 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

Integrovaných 

1. 1 8 1 1 8 1 

Spolu 1 8 1 1 8 1 
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c) Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzača na prijatie  

 

I. termín   II. termín 

Počet  doručených prihlášok   20    6 

Počet zúčastnených na prij. skúškach  17    5 

Počet zúčastnených v náhradnom termíne   2              0 

Počet nezúčastnených      1    1 

 

 

Prijímaciu skúšku vykonali úspešne  18    5 

Prijímaciu skúšku vykonali neúspešne    1    0 

 

Vyhoveli – prijatí     18    5 

Vyhoveli – neprijatí       0    0 

Nevyhoveli – neprijatí      1    0 

Počet zapísaných do 1. ročníka   12    5 

 z toho postup do vyššieho ročníka    5    1 

   

Pozn.: Zákonní zástupcovia ţiakov, ktorí v školskom roku 2014/2015 ukončili deviaty 

ročník na SZŠ BESST si v súlade so ŠkVP odsúhlaseným MŠVVaŠ SR môţu 

poţiadať o prestup do vyššieho ročníka strednej školy. 

 

V školskom roku 2015/2016 SBG BESST otvorí jednu triedu prvého ročníka 

s počtom ţiakov 11. 

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.   

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov za školský rok 2014/2015 

 

ROČNÍK      prvý 

počet tried      1 

 

Prospech: 

Počet ţiakov celkom:     8 

 z toho prospeli spolu    8 

   v tom  s vyznamenaním 4 

    veľmi dobre  2 

    ostatní   2 

  neprospeli spolu   0 

   v tom z 1 predmetu  0 

    z 2 predmetov  0 

    z 3 predmetov  0 

Dochádzka: 

Počet vymeškaných hodín spolu   922, priemer 115,25 (45 + 70,25) 

 z toho neospravedlnené hodiny  0 

 

Štatistika udelených pochvál a výchovných opatrení: 

 Písomná pochvala TU:   3 
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 Písomná pochvala RŠ:   5  

 Napomenutie TU:    0 

Pokarhanie TU:    0 

Pokarhanie RŠ:    0   

 Zníţená známka zo správania stupeň 2: 0    

 

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa predmetov a ročníkov: 

 

Predmet:     Trieda I.A  

1. polrok:  II. polrok   

Anglický jazyk    1,875   1,875 

Biológia     1,75   1,5 

Dejepis     1,75   1,875 

Fyzika      2   2,125 

Geografia     1,5   1,5 

Chémia     1,625   1,375 

Matematika     2,125   1,875 

Nemecký jazyk    1,625   1,875 

Občianska náuka    1   1 

Slovenský jazyk a literatúra   2   2 

Telesná a športová výchova   1   1 

Umenia a kultúra    1   1 

 

Medzinárodne uznávané certifikáty 

Jedným z výchovno-vzdelávacích cieľov školy je pripraviť ţiakov na získanie medzinárodne 

uznávaných certifikátov Univerzity pre cambridgeské medzinárodné skúšky. V školskom 

roku 2014/2015 sa skúšky IGCSE zúčastnila 1 ţiačka, skúšky robila z troch predmetov: 

IGCSE English First Language Extended: hodnotenie F 

IGCSE Mathematics Extended: hodnotenie B 

IGCSE Business Studies: hodnotenie D. 

 

e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2014/2015  

    študijný odbor: gymnázium 7902 J 74 bilingválne štúdium 

Škola uplatňuje rámcový učebný plán pre gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi 

(bilingválne gymnáziá) pod číslom 2011-7915/18755:3-922 schválený MŠVVaŠ SR 

20. 05. 2011 s platnosťou od 1. 9. 2011. 

Škola bola zaradená do siete stredných škôl v SR v roku 2014 s termínom začatia 

činnosti od 1.9.2014.  

 

f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy   

      

 Počet fyzický Prepočítaný počet 

zamestnanci  školy 11 2,88 

Z toho pedagogickí zamestnanci 10 1,88 
 

Odbornosť vyučovania: 

Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňali kvalifikačné predpoklady podľa zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
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podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre 

pedagogických zamestnancov.   

  

Kvalifikovanosť vyučovania predmetov na SBG BESST 76,47 %.  

 

 

g)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

  

Aktivita a jej termín Popis Realizácia 
Ročníková konferencia TED

x 
Predstavenie aktivity, zhliadnutie TED

x
 

zaujímavých príspevkov 

Október 2014 

Aj učiť sa treba učiť Spoznávanie učebných štýlov ţiakov 2.9.2014 

Ako som sa naučil poskytovať 

prvú pomoc 

Pomocou vlastného učebného štýlu sa ţiaci 

naučili teóriu pre poskytovanie prvej 

pomoci v rámci I. účelového cvičenia 

12.9.2014 

Imatrikulácia Počas adaptačného kurzu 4.9.2014 

Deň čitateľskej gramotnosti Súťaţ v čitateľskej gramotnosti počas hodín 

SjL 

8.9.2014 

Ţivá kniha v I.A Spoznávajme spoluţiaka 25.9.2014 

Európsky týţdeň mobility  Cestujeme MHD 16.– 22.9.2014 

Oslava viacjazyčnosti – 

Európsky deň jazykov 

Pozdravy v rôznych jazykoch 26.9.2014 

Finančná gramotnosť  Vstupný test v rámci projektu VaP (Viac 

ako peniaze, organizovaným JaSR) 

28.9.2014 

Učitelia – tematický deň Kariérne poradenstvo: predstavovanie 

profesií 

5.10.2014 

Svetový deň mentálneho zdravia Sport for All – Beh červených stuţiek 10.10.2014 

Svetový deň výţivy a boja proti 

obezite 

Kampane Hovorme o jedle, Odstráň 

obezitu. Chemické experimenty k téme 

Ovocie, zelenina, med, ...  

16.10.2014 

Svetový deň vegánov 1.11. Debata Vegán ţije zdravo 28.10.2014 

Halloweenske strašenie Súťaţ pre ţiakov SZŠ BESST, prespatie 

v škole pre ţiakov gymnázia a 9. ročníka 

ZŠ 

29.10.2014 

Svetový deň sporenia (6.11.) Finančná gramotnosť na zastupovaných 

hodinách 

31.10.2014 

Myslitelia všetkých dôb – 

tematicky zameraný deň 

Predstavovanie povolaní z oblasti vedy 3.11.2014 

Piatok s fyzikou (podujatie 

Týţdňa vedy a techniky 

v Bratislave),  

výstava Vedecká hračka 

Prednáška o ţivote Nikola Teslu 14.11.2014 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračovalo začalo 
IKT vzdelávanie 10   10 

anglický jazyk 3  1 2 

ŠIŠ (JaSR) 1 1   

akreditácia (UICE) 2 1  1 

E-learning (aSc) 1 1   
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Medzin. deň tolerancie 17.11. - Diskusia, debata na tému Violence in my 

life (life experience of Colin McDonnell) 

- Vytvorenie ŢIVEJ červenej stuţky pri 

príleţitosti Dňa predčasne narodených detí 

a Dňa tolerancie 

16.11.2014 

Čo je to debatný klub  Stretnutie s p. Jakubom Kobelom, 

predstavenie debaty ako prostriedku 

komunikácie 

21.11.2014 

Škôlkari – tematický deň  20.11.2014 

Svet. deň boja proti šikanovaniu Samovzdelávanie na tému asertívneho 

prístupu k problému šikanovania 

(www.standupday.com) 

28.11.2014 

Svet. deň boja proti AIDS Aktivita kampane Červené stuţky 1.12.2014 

Medzinárodný deň telesne 

postihnutých 

Prekonávanie limitov v oblasti fyzického 

postihnutia – workshop skupiny LEN TAK 

TAK 

3.12.2014 

Medzinárodný deň 

dobrovoľníkov – Mikulášske 

podujatie 

Gymnazisti oslavovali deň dobrovoľníctva: 

vytvorili skupinu 7 statočných 

dobrovoľníkov a pomáhali Mikulášovi 

rozdávať balíčky pre ţiakov prvého stupňa 

SZŠ BESST 

5.12.2014 

Deň ľudských práv Debata: Detská práca v Číne 10.12.2014 

DOD Prvý Deň otvorených dverí na SBG BESST 11.12.2014 

GALAPROGRAM Prezentácie ţiakov pre rodičov o ţivote 

v škole, vianočné posedenie 

16.12.2014 

Svetový deň gramotnosti S(z)lomarátska hodina viacjazyčnosti 

s Luciou Satinskou a Boglárkou Bilász. 

8.1.2015 

Prednáška p. Menšíka z portálu 

PROFESIA.SK 

Prednáška, ako sa stať inakým a odlišným, 

aby človek uspel na trhu práce 

16.1.2015 

Povolania – tematický deň Predstavenie povolaní záţitkovou formou 21.1.2015 

Rande s vedou Prezentácia pokusov z chémie, biológie, 

fyziky pre ţiakov 2. stupňa ZŠ  

22.1.2015 

DOD & PRETESTING  11.2.2015 

Februárový farebný svet Diskusia na tému rôznych skupín 

obhajujúcich práva ľudí 

Február 2015 

Fašiangy v SBG BESST Návšteva škôlkarov v SBG BESST 16.2.2015 

Medzin. deň materinského 

jazyka a búrania jazykových 

bariér 

Slovenské národné obrodenie interaktívne 11.3.2015 

Anglický týţdeň Anglický týţdeň v SZŠ a SBG BESST 23. – 27.3.2015 

Učiteľské povolanie netradične Myšlienky hodné šírenia z rúk učiteľov na 

gymnáziu – príspevky do školského 

časopisu 

28.3.2015 

Deň narcisov v SBG BESST Zbierka pre Ligu proti rakovine 27.3.2015 

Medz. deň boja proti hluku Nácvik nehlučného prostredia počas 

talentových skúšok do 1. ročníka 

31.3.2015 

Svetový deň poézie Počúvanie, čítanie, recitovanie diel rôznych 

anglických spisovateľov 

21.3.2015 

Deň Paralympizmu Záţitkové učenie – športy s rôznym 

telesným obmedzením 

10.4.2015 

Greenpeacesáci Predstavovanie profesií a ţivotných 

presvedčení  

10.4.2015 

Medz. deň knihy a boja proti 

plagiátorstvu a ţivá kniha 

Študenti oblečení ako hrdinovia rôznych 

umeleckých diel 

23.4.2015 

http://www.standupday.com/
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Občania Európy Ţiaci preoblečení do odevov vlajok 

európskych krajín 

11.5.2015 

Environmentálna výchova – 

súťaţ EKOART 

Vyrob si funkčný nábytok z plastových 

nádob 

Máj 2015 

p. VRIČAN V BESST Záţitkové rozprávanie o globálnych témach Máj 2015 

 

 

h.1) Výchovno – vzdelávacie exkurzie 

- Noc výskumníkov v Bratislave – poznávacia exkurzia pre ţiakov so 

záujmom o prírodné vedy 

- jazykovo – poznávacia exkurzia do Veľkej Británie a Francúzska pre 6 

ţiakov 1.ročníka, zameraná na rozvoj kompetencií v anglickom jazyku  

- adaptačný kurz pre ţiakov prvého ročníka 

- lyţiarsky kurz na Donovaloch pre ţiakov I. ročníka 

- exkurzia do Bratislavy FabLab, Profesia Days, Atlantis  

- exkurzia zameraná na poznávanie reálií v nemecky hovoriacej krajine – 

Viedeň 

 

h.2) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

Názov súťaţe Typ súťaţe Umiestnenie 

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu  okresná 4. miesto 

LaBáK 1. kolo  celoslovenská 3. miesto 

iBobor celoslovenská úspešná riešiteľka 

pIšQworky 2014 

oblastný turnaj/okresné 

kolo bez umiestnenia 

Školské majstrovstvá Trnavského kraja 

v halovom veslovaní školské majstrovstvá 2. miesto dievčatá 

Červené stuţky  celoslovenská bez umiestnenia 

Angličtinár roka  celoslovenská bez umiestnenia 

LaBáK 2. kolo celoslovenská 1. miesto 

Hľadanie experta  celoslovenská bez umiestnenia 

Olympiáda zo SJL  školské kolo úspešná riešiteľka + 1. miesto 

Školské kolo matematickej olympiády  školské kolo bez umiestnenia 

Olympiáda zo SJL  krajské kolo 4. miesto 

Školské kolo chemickej olympiády  školské kolo úspešné riešiteľky 

LaBáK 3. Kolo celoslovenská 3. miesto / celkovo 1. miesto 

Pangea matematická olympiáda bez umiestnenia 

Poetry Day  triedna  bez umiestnenia 

Okresné kolo FO  okresné kolo 3. miesto 

Chemická olympiáda  okresné kolo 1. miesto 

FO krajské kolo 5. miesto 

CHO najvyššie kolo 20. miesto úspešná riešiteľka 

LaBáK 4. kolo  celoslovenská celkové 1. miesto 
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English Week gymnázium bez umiestnenia 

Supertrieda krajské kolo 

postup do celoslovenského 

hlasovania 

Prvosienky literárna súťaţ 3. miesto 

English Week  školská SZS v top 5 

 

 

V rámci súťaţe LaBáK jedna ţiačka získala vecnú cenu notebook. 

 

i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Červené stuţky September 2014 December 2014 úspešne 

Supertrieda Apríl 2015 Jún 2015 úspešne 

 

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole  

V školskom roku 2014/2015 nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia. 

 

 

k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

 

Názov:  SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM BESST, Limbová 3, Trnava  

Adresa: LIMBOVÁ 3, TRNAVA  

IČO:      42297605 

  

V prenajatých priestoroch SBG zriadilo alebo vyuţívalo :  

  

 Počet kmeňových tried:                4  

 Počet odborných učební:      1  

 Počet telocviční:        2  

              Sociálne zariadenia zrekonštruované:  6    

 Školské ihrisko:                            4   (futbal., volejbal., tenisové, vybíjaná)  

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

 

I. Základné informácie:  

 

1. Názov právnickej osoby, ktorá je zriaďovateľom SBG BESST: Zriaďovateľom 

SBG BESST, Limbová 3, Trnava je spoločnosť BESST s.r.o., so sídlom Limbová 3, 

917 02 Trnava. SBG BESST bolo zriadená 13.3.2014 s termínom začatia činnosti 

od 1.9.2014  

  

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov SBG BESST:  

Štatutárnym orgánom SBG BESST, Limbová 3, Trnava je  riaditeľka Súkromného 

bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava, ktorú vymenúva a odvoláva 

Rada školy.   
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3. Opis činnosti, na účel ktorej bolo SBG BESST zriadené:  

Základnou činnosťou školy je poskytovanie úplného všeobecného vzdelania 

s maturitnou skúškou, a príprava pre štúdium na vysokých školách na Slovensku aj 

v zahraničí. SBG BESST je organizácia, ktorá hospodári s príspevkami od rodičov 

a s prostriedkami zo štátneho rozpočtu. 

 

4. Tabuľka o počte zamestnancov podľa mesiacov  

01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 

 

 

II. Informácie o príjmoch školy:  
   

1. Prehľad príjmov za vlastné výkony a tovar  

Charakter príjmu Beţné účtovné obdobie 9-12/2014 (v eur) 

Príjmy z poskytovania sluţieb – predaj šk. učebníc 760,- 

Prijaté príspevky od FO – školné 9 527,68,- 

Prijaté príspevky od FO – zápisné 900,- 

Prijaté príspevky od FO – ostatné – adaptačný klub 773,36,- 

Prijaté príspevky od FO – doučovanie 1 880,- 

Prijaté nepeňaţné dary - 

Prijaté príspevky od PO - 

Ostatné príjmy (úroky, ... ) 1,- 

Účtovná jednotka nemá ţiadne trţby z podnikateľskej činnosti, všetky výnosy súvisia s jej 

hlavnou činnosťou.  

  

 

2.Prehľad dotácií a grantov, ktoré SBG BESST prijala v priebehu beţného účtovného 

obdobia – za 9-12/2014 

Prehľad dotácií a grantov Suma v eur 

Normatívy na  beţné výdavky z OÚ Trnava 4 992,-  

  

Súkromnému bilingválnemu gymnáziu BESST boli pridelené dotácie z Okresného úradu 

Trnava, odbor školstva s rozhodnutím MŠVVŠ SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: .  

Normatívne finančné prostriedky na rok 2014 v sume 4.992,- eur na obdobie od  9-12/2014, 

na beţné výdavky v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
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stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Tieto prostriedky boli 

všetky pouţité na mzdy (4.992,- eur).  

Ostatné náklady pre zabezpečenie plynulej prevádzky SBG BESST, t.j. náklady na nájomné, 

učebné pomôcky, prevádzkové náklady, materiál, komunikácie, rôzne sluţby a ostatné mzdy, 

ktoré nepokryli prostriedky zo ŠR boli hradené z vlastných mimorozpočtových zdrojov, t.j. z 

príspevkov od rodičov (viď prehľad v tabuľke).  

  

III. Informácie o výdajoch školy  
  

1.Opis a vyčíslenie hodnoty významných poloţiek nákladov  

Náklady Beţné  účtovné obdobie 9-12/2014  (v eur) 

Spotreba materiálu  3 731,13,-  

Náklady na sluţby spolu:  6 349,17,- 

-  Z toho nájom súboru hnut. a nehnuteľných 

vecí  

792,00,- 

-  Z toho náklady na školenia zamestnancov  70,00,-  

-  Z toho náklady na reklamu a propagáciu  4 655,51,-  

-  Náklady na prepravu ţiakov  -  

-  Náklady na reprezentáciu a občerstvenie  77,11,-  

- Náklady na výlety, akcie, podujatia, súťaţe  600,00,- 

 

-  Z toho náklady na ostatné sluţby  154,55,-  

Osobné náklady (mzdy, SP, 

ZP,zák.soc.náklady)  

10 458,28,-  

Odpisy majetku a opravné poloţky  -  

Ostatné náklady   104,56,- 

 

m) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 

 

CIEĽ: Vychovávať človeka, ktorý sa vie učiť, vie konať, vie ţiť spoločne, poznávať 

a dorozumievať sa, realizovať sa v zamestnaní, plnohodnotne ţiť svoj vlastný ţivot 

a chce sa naďalej sebarozvíjať.  
REALIZÁCIA: rozdelenie jednotlivých  projektových úloh do ročníkov päťročného štúdia, 

kontrola plnenia projektov pre jednotlivé ročníky. Priebeţné vyhodnocovanie, prijímanie 

opatrení na zlepšenie a efektivitu. 

 

PROJEKTY PRVÉHO ROČNÍKA: 

 

- Vychovávať človeka, ktorý sa vie učiť: zorganizovanie tematicky zameraných hodín 

na spoznanie vlastného učebného štýlu ţiakov a efektívneho učenia sa v rámci projektu 

Aj učiť sa treba učiť (splnené) 
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- Viac ako Peniaze: implementácia finančnej gramotnosti do hodín matematiky 

(čiastočne splnené, viac učiva na finančnú gramotnosť v druhom ročníku štúdia) 

- KOMPAS – globálna výchova:realizácia prednášok detská práca v Číne, pozvanie p. 

Vričana, aktivita globálne dediny(splnené) 

- Noc v škole – imatrikulácia prvákov (splnené) 

- Konferencia TED
x 

(splnené v rámci vianočného večierka a prezentácií ţiakov pre 

svojich rodičov) 

- CIA mornings (čiastočne splnené formou poobedných prednášok) 

- Školské RTV BESST(nesplnené, zatiaľ nízky záujem zo strany ţiakov) 

- Červené stuţky (splené) 

 

 

 

n) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

PRÍLEŢITOSTI OHROZENIA 

 záujem ţiakov o štúdium cudzích jazykov 

 kvalitná prezentácia výchovno-vzdelávacej 

činnosti na verejnosti – propagácia školy, 

budovanie mena a nárast záujmu ţiakov 

ZŠ o štúdium na našej škole 

 Centrum Cambridge univerzity pre 

medzinárodné skúšky vyuţiť na budovanie 

dobrého mena školy 

 novovytvorený pedagogický zbor – 

moţnosť vybudovania dobrých vzťahov 

a nastavenia pravidiel efektívnej práce 

 odbornosť vyučovania ťaţiskových 

predmetov 

 individuálna práca so ţiakmi vďaka 

malému počtu ţiakov v triede 

 práca s talentovanými ţiakmi, zapájanie 

ţiakov do vedomostných predmetových 

súťaţí 

 spolupráca so špeciálnym pedagógom pri 

práci so ţiakmi s ŠVVP 

 zapájanie ţiakov do ţivota školy (ţiacka 

školská rada, ţiacke akcie, projekty) 

 rozmanité aktivity školy (exkurzie, besedy, 

odborné prednášky, olympijsky festival,...) 

 esteticky a moderne zrekonštruované 

prostredie školy s ohľadom na 

bezbariérovosť  

 vybavenie učební interaktívnymi tabuľami, 

modernou technikou pre digitálnu 

integráciu 

 budovanie a propagovanie e-learningového 

vzdelávania na škole 

 mobility študentov, zapájanie sa do 

medzinárodných projektov 

 vysoká zaťaţenosť učiteľov vyučovacími 

a mimovyučovacími aktivitami 

a povinnosťami 

 aktivizujúce metódy, e-learning, nové 

predmety – náročnosť prípravy na 

vyučovací proces 

 slabá autoevaluácia od učiteľov 

a chýbajúca spätná väzba učiteľ – ţiak 

môţe spôsobiť stagnáciu 

 zmeny v legislatívnych procesov pri 

prijímaní do 1. ročníka bilingválneho 

štúdia 

 finančná náročnosť rekonštrukcie 

priestorov, nákupu IKT, učebníc 

a pomôcok pre novovznikajúce triedy 

 nerovnomerné rozdelenie 

mimovyučovacích povinností medzi 

učiteľov 

 nízky záujem ţiakov o mimoškolské 

aktivity z dôvodu dochádzania 

 odkúpenie budovy a rekonštrukcia ďalších 

priestorov 

 internetové pripojenie (rýchlosť) 

 správa počítačovej techniky a spravovanie 

školskej siete 

 vybavenie odborných učební na 

laboratórne práce 

 vyučovanie nemeckého jazyka 

interaktívnymi a aktivizujúcimi metódami, 

aby sa zvýšila atraktivita tohto jazyka 

medzi ţiakmi 
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 elektronická triedna kniha – pokles 

administratívnych prác pedagogických 

pracovníkov 

 nastavenie procesu kvalitnej archivácie 

materiálov, vytvorenie databázy učebných 

a pedagogických materiálov 

 vybavenie školy kvalitnými učebnými 

materiálmi 

 nastavenie systému hodnotenia 

a klasifikácie ţiakov  

 zvýšenie kvalifikovanosti učiteľov 

v oblasti akreditácie UCIE 

 zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov 

internými kurzami, školeniami, 

prednáškami 

 voliteľné predmety zamerať na prax – 

včasný prieskum poţiadaviek 

zamestnávateľov a dopytu po absolventoch 

konkrétnych vysokých škôl 

 

 (2) 

Voľnočasové aktivity školy  

V školskom roku 2014/2015 sa ţiaci zapájali do voľnočasových aktivít organizovaných 

Súkromnou základnou školou BESST v Trnave. SBG BESST pre nízky počet ţiakov túto 

oblasť nerozvíjalo. 

 

Spolupráca školy s rodičmi  
Vianočný večierok 

Opekačka pre rodičov 

Sobotné zdobenie školy k Vianociam 

Sobotné zdobenie školy – jarná výzdoba 

Výstup na Čachtický hrad 

Výstup na Tematín 

Výstup na Slavkovský štít 

Ples pre rodičov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

ZÁVER  

  

Riaditeľka školy vyjadruje všetkým pedagogickým zamestnancom školy úprimné 

poďakovanie za prácu v školskom roku 2014/2015.  

  

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006, § 3, k dňu 15.10.2015, po predchádzajúcom 

prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 22.09.2015, predkladá riaditeľka školy Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2014/2015 zriaďovateľovi školy.   

 

 

 

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

   riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

      Vyjadrenie Rady školy:  

      Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

         BESST, s.r.o. 

      s c h v á l i ť  

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, 

Limbová 3, Trnava za školský rok 2014/2015 

 

      Ing. Roman Hirner     

predseda Rady školy pri SBG BESST v Trnave 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

BESST, s.r.o. 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, 

Limbová 3, Trnava za školský rok 2014/2015 

 

 

 

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

   za zriaďovateľa  

 

 


