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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 2015/2016. 

 
 
 
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 2015/2016. 
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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 2015/2016. 

 
 

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, že Rada školy pri Súkromnom bilingválnom 
gymnáziu BESST, Limbová 3, Trnava bude mať 5 priamo nominovaných 
členov v zložení 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 1 zástupca 
rodičov, 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Mgr. Lucia Kuklišová, 
zástupkyňa nepedagogických zamestnancov ukončila na Súkromnom 
bilingválnom gymnáziu BESST, Limbová 3, Trnava pracovný pomer 
k 30.6.2016, zriaďovateľ školy priamo nominoval za zástupcu 
nepedagogických zamestnancov Ing. Janu Repčíkovú.  

 
Členovia rady školy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016 
Rada školy sa vyjadrovala k otázkam, ktoré súviseli predovšetkým s/so: 

- plánom práce na školský rok, vnútorným poriadkom školy, školským 
vzdelávacím programom 

- normatívom prijímaných žiakov na štúdium do 1.ročníka a kritériám 
prijímacích skúšok, 

- návrhom  inovovaného školského vzdelávacieho programu, 

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 do 

30.6.2016 
Zástupca nepedag. zamestnancov 

5. Ing. Jana Repčíková Od 1.7.2016 Zástupca nepedag. zamestnancov 
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- informáciami o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Rada školy v priebehu celého školského roku vyjadrovala podporu všetkým 
aspektom života školy. Počas celého obdobia nenastali žiadne zásadne odlišné 
názory na otázky výchovy a vzdelávania a ďalšieho rozvoja školy. 

 
Rada školy zasadala celkovo 3-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 8- krát za rok  v súlade s ročným plánom, 

- prijímacia komisia, ktorú tvorili zväčša piati pedagogickí zamestnanci 
školy, (podľa typu prijímacej skúšky). Pracovala priebežne a zasadala 
podľa aktuálnosti úloh počas celého školského roka, predsedom prij. 
komisie bola Mgr. Ľubica Srnáková, ďalší členovia boli menovaní 
priebežne podľa typu skúšky a potreby. 

- riaditeľka školy zastrešovala metodické združenie triednych učiteľov, 
predmetové komisie.  

 
Rodičovská rada a žiacka rada v školskom roku 2015/2016 nebola ustanovená 
z dôvodu nízkeho počtu žiakov a iba druhého roku činnosti školy. Riaditeľka 
školy aktívne komunikovala s rodičmi, s triednymi učiteľmi aj so žiakmi na 
dennej báze.  

 
Iniciatívnym orgánom zriaďovateľa bola gremiálna rada zriaďovateľa, ktorú 
tvorili zástupca zriaďovateľa, manažérka škôl v pôsobnosti zriaďovateľa, 
riaditeľky škôl v pôsobnosti zriaďovateľa: riaditeľka SBG BESST (RŠ), riaditeľka 
SZŠ BESST, riaditeľka SMŠ BESST. Gremiálna rada zriaďovateľa rokovala 
pravidelne 1-krát mesačne. 

 
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 žiakoch školy za školský rok 2015/2016  

 
 

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

Trieda  
 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integrovaných Trieda  Počet 

žiakov 
Z toho 

Integrovaných 
1. I.A 12 2 I.A 11 2 
2. II.A 12 2 II.A 12 2 

Spolu 2 24 4 2 23 4 
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c) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzača na prijatie  
 

I. termín   II. termín 
Počet  doručených prihlášok   21    5 
Počet zúčastnených na prij. skúškach  20    5 
Počet zúčastnených v náhradnom termíne   0               0 
Počet nezúčastnených      1    0 
 
 
Prijímaciu skúšku vykonali úspešne  20    5 
Prijímaciu skúšku vykonali neúspešne    0    0 
 
Vyhoveli – prijatí     20    5 
Vyhoveli – neprijatí       0    0 
Nevyhoveli – neprijatí      0    0 
Počet zapísaných do 1. ročníka   16    5 

z toho postup do vyššieho ročníka    4    0 
   
Pozn.: Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí v školskom roku 2015/2016 ukončili deviaty 
ročník na SZŠ BESST si v súlade so ŠkVP odsúhlaseným MŠVVaŠ SR môžu 
požiadať o prestup do vyššieho ročníka strednej školy. 
 
V školskom roku 2016/2017 SBG BESST otvorí jednu triedu prvého ročníka 
s počtom žiakov 19 (12 žiakov prijatých v prvom kole, 5 žiakov prijatých 
v druhom kole, 1 žiak prestup z inej SŠ, 1 žiak opakovanie ročníka povolené 
riaditeľkou školy na základe zdravotných problémov v školskom roku 2015/2016) 

 
d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.   
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za školský rok 2015/ 2016 
 
ROČNÍK      prvý  druhý 
počet tried      1  1 
 
Prospech: 
Počet žiakov celkom:     11  12 
 z toho prospeli spolu    10  12 
   v tom  s vyznamenaním 1  6 
    veľmi dobre  3  3 
    ostatní   6  3 
  neprospeli spolu   0  0 
   v tom z 1 predmetu  0  0 
    z 2 predmetov  0  0 
    z 3 predmetov  0  0 
  neklasifikovaný   1  0 
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Dochádzka: 
    ROČNÍK prvý  druhý 
Počet vymeškaných hodín spolu   1642  1771 

-priemer   149,27  147,67 
 z toho neospravedlnené hodiny  0  1 
 
Štatistika udelených pochvál a výchovných opatrení: 
    ROČNÍK  prvý  druhý 
 Písomná pochvala TU:   3  4 
 Písomná pochvala RŠ:   1  9 
 Napomenutie TU:    2  3 

Pokarhanie TU:    0  0 
Pokarhanie RŠ:    0  0 

 Znížená známka zo správania stupeň 2: 0  0 
 
 
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa predmetov a ročníkov: 
 
Predmet:    Trieda I.A    Trieda II.A  

1. polrok: 2. polrok 1. polrok: 2. polrok 
Anglický jazyk   2,1  2,2  1,67  1,58 
Biológia    2,6  2,2  1,75  2 
Dejepis    2,3  2,6  1,58  1,67 
Fyzika     2,4  2,2  1,92  1,92 
Geografia    1,7  2,5  1,58  1,42 
Chémia    2,3  2,4  1,67  1,75 
Informatika    2,1  1,1  1,25  1,5 
Matematika    2,6  2,4  2,08  1,83 
Nemecký jazyk   1,7  2  1,58  1,33 
Občianska náuka   1,9  1,8  1,83  1,83 
Slovenský jazyk a literatúra  2,2  2,5  1,75  2,08 
Telesná a športová výchova  1  1  1  1,25 
Umenia a kultúra   1  1  1  1,08 
Účtovníctvo         1,5  1,5 
Globálne perspektívy       1,6  1,5 
 
 
Medzinárodne uznávané certifikáty 
Jedným z výchovno-vzdelávacích cieľov školy je pripraviť žiakov na získanie medzinárodne 
uznávaných certifikátov Univerzity pre cambridgeské medzinárodné skúšky. V školskom 
roku 2015/2016 sa skúšky úrovne IGCSE a AS Level zúčastnila 1 žiačka, skúšky robila 
z troch predmetov: 

IGCSE English First Language Extended: hodnotenie C 
AS Level Mathematics: hodnotenie U 
AS Level Business: hodnotenie U 

 
e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2015/2016  
    študijný odbor: gymnázium 7902 J 74 bilingválne štúdium 
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Pre žiakov druhého ročníka (trieda II.A) 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 . 
Pre žiakov prvého ročníka (trieda I.A) škola uplatňuje rámcový učebný plán pre 
gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne gymnáziá s päťročným štúdiom) 
pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 schválený MŠVVaŠ SR 20. 03. 2015 
s platnosťou od 1. 9. 2015.   
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 k 15.9.2015 a  plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy   
      

 Počet fyzický Prepočítaný počet 
zamestnanci  školy 12 4,64 
Z toho pedagogickí zamestnanci 11 3,64 

 
Odbornosť vyučovania: 
Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňali kvalifikačné predpoklady podľa zákona 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre 
pedagogických zamestnancov.   
  
Kvalifikovanosť vyučovania predmetov na SBG BESST 80,30 %.  
 

 
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 TEDx Príspevky žiakov na tému čokoláda 

a detská práca, požiare v Kanade 
prezentované rodičom v rámci podujatia 
My pre Vás 

Máj 2016 

Read a Book Day Gymnazisti čítajú škôlkárom 4.9.2015 
Swap Ideas Day Výmena dobrých nápadov v študentskej 

a učiteľskej komunite 
10.9.2015 

Deň monitorovania vody Ako plytvanie vodou ohrozuje náš život – 
tematické spracovanie informácií na 
nástenkách 

18.9.2015 

Virus Appreciation Day Analýza tvorby vírusovej infekcie 
a jednotlivých štádií choroby od nakazenia 
po evakuáciu 

2.10.2015 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 
ukončilo pokračovalo začalo 

IKT vzdelávanie 11  4 7 
anglický jazyk 4 1 1 3 

akreditácia (UICE) 2 1  2 
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Svetový deň úsmevu Endorfíny, správne vyslovovanie hlások 
vďaka úsmevom 

2.10.2015 

Curious Events Day Škôlkári, žiaci aj učitelia kládli otázky, na 
ktoré  nevedeli odpoveď (9.10.2015). 
Gymnazisti odpovedali škôlkárom na ich 
otázky „PREČO?“(28.10.2015) 

9.10.2015 – 
28.10. 2015 

Prednáška o BratMUN Sl. Nastaran Motlagh vysvetľuje, čo je 
BratMUN 

12.10.2015 

Svetový deň matematiky Logické, netradičné úlohy – aj taká je 
matematika 

14.10.2015 

Svetový deň chrbtice Cviky na spevnenie chrbtice počas hodiny 
TV pri príležitosti celosvetovej akcie 
organizovanej Svetovou spoločnosťou pre 
zdravú chrbticu 

16.10.2015 

SmartCity 360° Propagácia školy počas summitu v 
Bratislave 

13. – 16.11. 
2015 

Súťaž o najdlhšiu jablkovú 
šupku pri  príležitosti Dňa jablka 

Príborovým nožíkom ošúpať jablko, 
vytvoriť najdlhšiu jablkovú šupku a potom 
jablko zjesť – aktivita pri príležitosti  

22.10.2015 

Deň bielej palice – prednáška Pracovníčky UNSS v TT  prednášali 
o živote nevidiacich, priniesli pomôcky, 
ktoré nevidiaci využívajú 

15.10.2015 

Návšteva univerzitného rádia 
Aetter a FMK TV. 

Žiaci účastníkmi nahrávania v rádiu, tvorby 
spravodajstva 

28.10.2015 

Halloweenska noc v škole vs 
Ludevit Štúr 

Escape rooms, scénka s Adelou 
Ostrolúckou a Ludevítom Štúrom 

28.10.2015 

Imatrikulácia prvákov  6.11.2015 
Medzinárodný deň jazykolamov Anglické jazykolamy – zlepšenie 

výslovnosti 
10.11.2015 

Deň origami Príbeh Sadako a 644 vtáčikov origami 11.11.2015 
Svetový deň dobrosrdečnosti Urob dobrý skutok 13.11.2015 
Take a hike Day – Choď na 
túru! 

Zabehni extra kilometer – proste choď 
a urob niečo nad svoje limity 

16.11.2015 

Aj Ty v IT Deň venovaný zapojeniu žien do štúdia IT 19.11.2015 
Beseda s prednášateľom TEDx Účastníčka TEDx Bratislava 2015 Pavla 

Geschwandtnerová prednáša o svojich 
skúsenostiach 

30.11.2015 

Chemická show Pokusy s ohňom a výbuchmi objasňujú 
poznatky z chémie 

2.12.2016 

Medzin. deň dobrovoľníkov – 
Mikulášske podujatie pre žiakov 
MŠ BESST 

Žiaci SBG pripravujú mikulášsky program 
pre žiakov SZŠ 

4.12.2015 

DOD Prezentácia gymnázia žiakom ZŠ 10.12.2016 
Tanečný poldeň Návšteva tanečného štúdia 22.12.2015 
Rande s vedou Prírodovedné pokusy pre žiakov SZŠ, 

prezentácia pokusiv z BIO, CHE, FYZ 
21.01.2016 

Deň bieleho trička Vyjadrenie solidarity so štrajkujúcimi 
učiteľmi a spomienka na štrajk 
zamestnancov automobilky General Motors 

11.2.2016 

Movie Night Kino v škole – iniciatíva študentskej rady 12.2.2016 
Voľby v SBG BESST Imitované voľby, výchova k občianstvu 29.2.2016 
Deň ružového trička Vyjadrenie nesúhlasu v otázke šikanovania 1.3.2016 
Deň modrého trička - 
CYBERBULLY DAY 

Osvetový deň proti šikanovaniu cez internet 4.3.2016 
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Planetárium Interaktívne podujatie na podporu výučby 
fyziky 

15.3.2016 

Zazeleninkuj si! Podujatie k zdravému životnému štýlu, 
vyrezávanie umeleckých diel zo zeleniny 
a následná konzumácia diel 

7.4.2016 

Metodický poldeň na SBG 
BESST 

Metodický poldeň pre pozvaných riaditeľov 
SŠ v rámci podujatia Konferencia asociácie 
SŠ   

14.4.2016 

MAJÁLES Prvý ročník spoločenského podujatia pre 
žiakov organizovaný študentskou radou 

29.4.2016 

Pamätný deň holokaustu Informácie o holokauste pred poznávacím 
zájazdom do Oswiencimu 

5.5.2016 

Prednáška o detskej práci Hosť: junior ambasadorka z UNICEFu 5.5.2016 
Svetový deň „Pohybom  ku 
zdraviu“ 

Športové aktivity žiakov – podpora 
fyzického a duševného zdravia, tímovej 
spolupráce, fair play 

10.5.2016 

Tento víkend navštívim – deň 
rodiny 

Žiaci cez víkend navštívili starých rodičov, 
niekoho z rodiny 

20. – 21. 5. 
2016 

MY PRE VÁS Podujatie pre rodičov s cieľom ukázať, čo 
robia žiaci na hodinách, ako zlepšili svoje 
schopnosti vyjadrovať sa, povedať príhovor 
v anglickom jszxku 

26.5.2016 

Beseda o dobrovoľníctve  Hostia z INEX 1.6.2016 
Športový vyzývací deň Vyzývanie študentov k vzájomnej športovej 

aktivite – kto je skúsenejší, zdatnejší 
1.6.2016 

Šermiarska noc v škole Prespatie v škole spojené s ukážkami 
historického šermu a remesiel 

10.6.2016 

Svetový deň darcov krvi Žiaci prišli oblečení v červených tričkách, 
vyjadrili túžbu darovať krv v dospelosti 

14.6.2016 

BESST jarmok Netradičné disciplíny na pobavenie žiakov 
II. stupňa SZŠ BESST, zorganizované 
gymnazistami 

22.6.2016 

 
Tematické dni – budovanie 

pozitívnej klímy v škole 
Popis Realizácia 

International Dot Day Kreatívne bodkované oblečenie 16.9.2015 
Gombíky Gymnazisti prišli do školy oblečení tak, aby 

mali na sebe najviac gombíkov 
21.10.2015 

Deň vianočnej čiapky Gymnazisti prišli do školy vo vianočnej 
čiapke 

4.12.2015 

Deň gumennej kačičky Gymnazisti prišli do školy s gumenou 
kačičkou 

10.12.2015 

Deň vianočného svetra Gymnazisti prišli do školy oblečení vo 
vianočných svetroch 

11.12.2015 

Námornícky deň Príprava na exkurziu TITANIC do BA 18.12.2015 
Medzinárodný deň objatia Objatie má liečivé účinky.... 21.1.2016 
Umbrella Day Gymnazisti si do školy priniesli dáždniky, 

aj keď vonku nepršalo 
10.2.2016 

Open Your Umbrella Indoors 
Day 

Gymnazisti chodili po škole s roztvorenými 
dáždnikmi 

14.3.2016 

 Pyjama and Sunglasses Party Prvoaprílové podujatie 1.4.2016 
Two Different Coloured Socks 
Day 

Gymnazisti prišli do školy obutí v rôznych 
ponožkách 

18.4.2016 



 10

Lost Sock Memorial Day Gymnazisti si do školy priniesli ponožku, 
ku ktorej nenašli pár 

19.4.2016 

Deň slnka Žlté tričká, optimizmus v tirede a škole 4.5. 2016 
Deň slamených klobúkov Gymnazisti privolávajú leto 11.5.2015 
Deň tulipánov Pestrofarebné tulipány na oblečení, 

pozitívna atmosféra v škole 
13.5.2016 

Deň korytnačiek Gymanzisti si do školy priniesli plyšovú 
korytnačku, hračku alebo korytnačku na 
oblečení 

23.5.2016 

Happy Best Friends Day Gymanzisti sa objímali a usmievali 8.6.2016 
Flip-flop day Gymnazisti prišli do školy obutí v žabkách, 

privolávali leto 
17.6.2016 

Hippe Day – deň hudby a 
kvetov 

Gymnazisti sa majú dobre 21.6.2016 

 
h.1) Výchovno – vzdelávacie exkurzie 

- adaptačný kurz pre žiakov prvého ročníka 
- exkurzia do vysokoškolského rádia AETTER a vysielacieho štúdia 
- exkurzia Titanic v Bratislave – poznávacia exkurzia pre žiakov I.A a II.A 
- divadelné predstavenie „Kým kohút nezaspieva“ pre žiakov I. a II. ročníka 
- lyžiarsky kurz na Donovaloch pre žiakov I. a II. ročníka 
- medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto 

v Bratislave – podujatie pre žiakov I. a II. ročníka 
- divadelné predstavenie v BA v anglickom jazyku „Kukucheers“ pre žiakov 

I. a II. ročníka  
- poznávací zájazd do Poľska (Oswiencim, Wieliczka, Krakow) pre žiakov I. 

a II. ročníka 
 

h.2) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

Názov súťaže Typ súťaže Umiestnenie 

Dni šporu Memoriál M. Zavarskej 4.miesto 

FLL 
Celoslovenské 
kvalifikačné kolo 3.miesto 

FLL 
Finále pre strednú 
Európu 20.miesto 

Festival vedy a techniky 
Malokarpatský festival 
vedy a techniky 1.miesto 

Olympiáda v AJ Okresné kolo 2. miesto 
Školské kolo chemickej olympiády  školské kolo úspešný riešiteľ 
Krajské kolo chemickej olympiády krajské kolo 24. miesto 
 
 
 

i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená, alebo ktoré organizovala 
škola 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Ultimate English Month September 2015 Jún 2016 úspešne 
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Tréning s iPADmi (II.A) September 2016 September 2015 úspešne 
Projektové poldni (každý 
mesiac bol venovaný 
jednej z osobností Ľ. Štúr, 
S. Jobs, Pytagoras, 
Leonardo da Vinci, G. 
Galilei, Aristoteles, S. 
Hawking, Hippokrates, B. 
Franklin) 

September 2015 Jún 2016 úspešne 

Velki Rujen (aktivity 
k 200. výročiu narodenia 
Ľ. Štúra) 

Október 2015 Október 2015 Vedomostný 
kvíz, 
Narodeninová 
Halloween party 
venovaná Ľ. 
Štúrovi  

BratMUN 19.11. 2015 22.11.2015 úspešne 
O CHLP: zber plastových 
vrchnáčikov na pomoc 
opusteným zvieratám 

12.12.2015  12.1.2016 úspešne 

Deň narcisov 15. 4. 2016 15. 4 .2016 úspešne 
Zber papiera 18. 4. 2016 29. 4. 2016 559 kg papiera 
Týždeň bez čokolády 2.5.2016 6.5.2016 Iniciatíva 

gymnazistov na 
zvýšenie 
povedomia 
o detskej práci 
na kakaových 
plantážach 

 
j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole  
V školskom roku 2015/2016 bola v škole vykonaná komplexná inšpekcia. Štátna školská 
inšpekcia bola vykonaná dňa 22.04.2016. Výsledky a zistenia inšpekčnej činnosti sú 
zachytené v Správe o výsledkoch školskej inšpekcie. Inšpekcia Cambridge bola vykonaná 
16.05.2016. Sejf bol presunutý do samostatnej miestnosti. Inšpekcia Cambridge dňa 
15.9.2016 potvrdila, že všetky požiadavky boli splnené.  
 
 
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 využívalo :  
  

 Počet kmeňových tried:                4  
 Počet odborných učební:      1  
 Počet telocviční:        2  
              Sociálne zariadenia zrekonštruované:  6    
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 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.   

  
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  

09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 
12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 4 14 

 
 

II. Informácie o príjmoch školy:  
   

1. Prehľad príjmov za vlastné výkony a tovar  

Charakter príjmu Bežné účtovné obdobie 1-12/2015 (v eur) 

Príjmy z poskytovania služieb – predaj šk. učebníc 2.315,22,- 

Prijaté príspevky od FO - školné 45.171,64- 

Prijaté príspevky od FO - zápisné 750,- 

Prijaté príspevky od FO – ostatné – adaptačný klub 1.457,- 

Prijaté príspevky od FO- doučovanie 288,- 

Prijaté nepeňažné dary - 
Prijaté príspevky od PO - 
Ostatné príjmy (úroky, ... ) 1,49- 
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Účtovná jednotka nemá žiadne tržby z podnikateľskej činnosti, všetky výnosy súvisia s jej 
hlavnou činnosťou.  

  
 

2.Prehľad dotácií a grantov, ktoré SBG BESST prijala v priebehu bežného účtovného 
obdobia – za 1-12/2015 

Prehľad dotácií a grantov Suma v eur 
Normatívy na  bežné výdavky z OÚ Trnava 26.267,-  

  
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 2015 v sume 26.267,- eur na obdobie od  1-12/2015, 
na bežné výdavky v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Tieto prostriedky boli 
všetky použité na mzdy a odvody (26.267,- eur).  
Ostatné náklady pre zabezpečenie plynulej prevádzky SBG BESST, t.j. náklady na nájomné, 
učebné pomôcky, prevádzkové náklady, materiál, komunikácie, rôzne služby 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 položiek nákladov  

Náklady Bežné  účtovné obdobie 1-12/2015 (v eur) 

Spotreba materiálu  3.515,74,-  
Náklady na služby spolu:  19.517,25,- 
-  Z toho nájom súboru hnut. a nehnuteľných 

vecí  
2.376,- 

-  Z toho náklady na školenia zamestnancov  143,64,-  

-  Z toho náklady na reklamu a propagáciu  11.067,06,-  

-  Náklady na prepravu žiakov  -  
-  Náklady na reprezentáciu a občerstvenie  106,79,-  

- Náklady na výlety, akcie, podujatia, súťaže  1.360,- 
 

-  Z toho náklady na ostatné služby  
-     Inzeráty na prácu 

 

1.518.45,-  
2.945,31,- 

Osobné náklady (mzdy, SP, 
ZP,zák.soc.náklady)  

45.852,73,-  

Dane a poplatky 50,- 
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Odpisy majetku a opravné položky  -  
Osobitné náklady, registrácie, súťaže a 
olympiády 

606,61,- 

Ostatné náklady   100,42,- 
 
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 žiť spoločne, poznávať 
a dorozumievať sa, realizovať sa v zamestnaní, plnohodnotne žiť svoj vlastný život 
a chce sa naďalej sebarozvíjať.  
REALIZÁCIA: rozdelenie jednotlivých  projektových úloh do ročníkov päťročného štúdia, 
kontrola plnenia projektov pre jednotlivé ročníky. Priebežné 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 žiakov a efektívneho učenia sa v rámci projektu 
Aj učiť sa treba učiť (splnené) 
- 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 TEDx (splnené v rámci vianočného večierka a prezentácií žiakov pre 
svojich rodičov) 
- CIA mornings (čiastočne splnené formou poobedných prednášok) 
- Školské RTV BESST(nesplnené, zatiaľ nízky záujem zo strany žiakov) 
- Červené stužky (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  

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
� záujem žiakov o štúdium cudzích jazykov 
� skúsený native speaker, skúsenosti 

s debatným klubom 
� Centrum Cambridge univerzity pre 

medzinárodné skúšky využiť na budovanie 
dobrého mena školy 

� novovytvorený pedagogický zbor – možnosť 
vybudovania dobrých vzťahov a nastavenia 
pravidiel efektívnej práce 

� odbornosť vyučovania ťažiskových predmetov 
� individuálna práca so žiakmi vďaka malému 

počtu žiakov v triede 
� práca s talentovanými žiakmi, zapájanie žiakov 

do vedomostných predmetových súťaží 

� vysoká zaťaženosť učiteľov vyučovacími 
a mimovyučovacími aktivitami a povinnosťami 

� aktivizujúce metódy, PADy, nové predmety – 
náročnosť prípravy na vyučovací proces 

� predimenzovanosť školských a mimoškolských 
aktivít na úkor riadne odučených hodín 

� slabá autoevaluácia od učiteľov a chýbajúca 
spätná väzba učiteľ – žiak môže spôsobiť 
stagnáciu 

� zmeny v legislatívnych procesoch pri prijímaní 
do 1. ročníka bilingválneho štúdia 

� finančná náročnosť rekonštrukcie priestorov, 
nákupu IKT, učebníc a pomôcok pre 
novovznikajúce triedy 
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� spolupráca so špeciálnym pedagógom pri 
práci so žiakmi s ŠVVP 

� zapájanie žiakov do života školy (žiacka 
školská rada, žiacke 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 – zavedenie iPADov do 
vyučovacieho procesu 

� mobility študentov, zapájanie sa do 
medzinárodných projektov 

� nastavenie procesu kvalitnej archivácie 
materiálov, vytvorenie databázy učebných 
a pedagogických materiálov 

� zvýšenie kvalifikovanosti učiteľov v oblasti 
akreditácie UCIE 

� zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov internými 
kurzami, školeniami, prednáškami 

� voliteľné predmety zamerať na prax – včasný 
prieskum požiadaviek zamestnávateľov 
a dopytu po absolventoch konkrétnych 
vysokých škôl 

� noví učitelia so skúsenosťami z gymnázia – 
zavedenie efektívnych procesov pri budovaní 
a etablovaní gymnázia v Trnave 

� inovovaný školský vzdelávací program pre 
prvákov  

� schválenie triedy s medzinárodným 
programom 

� nerovnomerné rozdelenie mimovyučovacích 
povinností medzi učiteľov 

� nízky záujem žiakov o mimoškolské aktivity 
z dôvodu dochádzania 

� odkúpenie budovy a rekonštrukcia ďalších 
priestorov 

� vybavenie odborných učební na laboratórne 
práce 

� vyučovanie nemeckého jazyka interaktívnymi 
a aktivizujúcimi metódami, aby sa zvýšila 
atraktivita tohto jazyka medzi žiakmi 

� zriadenie bilingválnej triedy na gymnáziu 
Hollého v Trnave – pokles záujmu o naše 
gymnázium 

 
 (2) 
Voľnočasové aktivity školy  
V školskom roku 2015/2016 sa žiaci zapájali do voľnočasových aktivít organizovaných 
Súkromnou základnou školou BESST v Trnave. SBG BESST pre nízky počet žiakov túto 
oblasť nerozvíjalo. 
 
Spolupráca školy s rodičmi  
Vianočný večierok – 17.12.2015 
Opekačka pre rodičov 
Sobotné zdobenie školy k Vianociam 
Sobotné zdobenie školy – jarná výzdoba 
Turistika: výstup na Volovské vrchy 
Turistika: výstup  na Zobor 
Turistika: výstup na Mohylu M.R.Štefánika 
Turistika: Výstup na Rysy 
Lyžovačka: Stuhleck 
Ples pre rodičov 
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ZÁVER  
  
Riaditeľka školy vyjadruje všetkým pedagogickým zamestnancom školy úprimné 

poďakovanie za prácu v školskom roku 2015/2016.  
  
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006, §3, k dňu 15.10.2016, po predchádzajúcom 

prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.09.2016, predkladá riaditeľka školy Správu o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 
2015/2016 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 2015/2016 

 
      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 2015/2016 
 

 
 
 

................................................................                
   za zriaďovateľa  

 
 


