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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 2016/2017. 

 
 
 
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 2016/17 
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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 2016/2017. 

 
 

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.  

 
Členovia rady školy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 
Rada školy sa vyjadrovala k otázkam, ktoré súviseli predovšetkým s/so: 

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

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

- informáciami o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

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. 

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. Ing. Jana Repčíková Od 1.7.2016 Zástupca nepedag. zamestnancov 
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Rada školy zasadala celkovo 4-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 9- krát za rok  v súlade s ročným plánom, 

- 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 žiacka rada v školskom roku 2016/2017 nebola ustanovená 
z dôvodu nízkeho počtu ţiakov a iba tretieho roku činnosti školy. Riaditeľka školy 
aktívne komunikovala s rodičmi, s triednymi učiteľmi aj so ţiakmi 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. 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 2016/2017 

 
 

 Ročník 
Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2016 

Trieda  
 

Počet 
ţiakov 

Z toho 
Integrovaných Trieda  Počet 

ţiakov 
Z toho 

Integrovaných 
1. I.A 18 2 I.A 18 2 
2. II.A 17 4 II.A 17 4 
3. III.A 13 2 III.A 13 2 

Spolu 3 48 8 3 48 8 
 

c) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzača na prijatie  
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I. termín   II. termín 
Počet  doručených prihlášok   28    2 
Počet zúčastnených na prij. skúškach  25    2 
Počet zúčastnených v náhradnom termíne  0    0 
Počet nezúčastnených     3    0 
 
 
Prijímaciu skúšku vykonali úspešne  23    1 
Prijímaciu skúšku vykonali neúspešne    2    1 
 
Vyhoveli – prijatí     23    1 
Vyhoveli – neprijatí       0    0 
Nevyhoveli – neprijatí      2    1 
Počet zapísaných do 1. ročníka   17    1 

z toho postup do vyššieho ročníka    9    0 
   
Pozn.: Zákonní zástupcovia ţiakov, ktorí v školskom roku 2016/2017 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 2017/2018 SBG BESST otvorí jednu triedu prvého ročníka 
s počtom žiakov 9 (8 žiakov prijatých v prvom kole, 1 žiačka prijatá v druhom 
kole) 

 
d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.   
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov za školský rok 2016/ 2017 
 
ROČNÍK      prvý  druhý  tretí 
počet tried      1  1  1 
 
Prospech: 
Počet ţiakov celkom:     18  17  13 
 z toho prospeli spolu    18  17  12* 
   v tom  s vyznamenaním 6  2  6 
    veľmi dobre  2  5  5 
    ostatní   10  10  1 
  neprospeli spolu   0  0  0 
   v tom z 1 predmetu  0  0  0 
    z 2 predmetov  0  0  0 
    z 3 predmetov  0  0  0 
 
*1 žiačka prestúpila počas roka na inú školu 
 
Dochádzka: 
ROČNÍK      prvý  druhý  tretí  
 
Počet vymeškaných hodín spolu   1740,75 1434,75 616,75  

priemer      96,71  84,4  56,07 
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 z toho neospravedlnené hodiny  0  0  0 
 
Štatistika udelených pochvál a výchovných opatrení:   
ROČNÍK      prvý  druhý  tretí  
 Písomná pochvala TU:   4  2  1 
 Písomná pochvala RŠ:   3  2  4 
 Napomenutie TU:    0  0  0 

Pokarhanie TU:    0  1  0 
Pokarhanie RŠ:    1  0  0 

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

I. polrok: II. polrok  I. polrok: II. polrok  I. polrok: II. polrok  
Anglický jazyk  2,22 2,17  1,35 1,41  1,5 1,64 
Biológia   1,5 2,44  1,41 2,24  1,42 1,64 
Dejepis   - -  2,41 2,06  1,67 1,73 
Fyzika   2,17 2,17  2,29 2,24  1,75 1,64 
Geografia   - -  1,18 1,06  1,33 1,45 
Chémia   - -  2,41 2,35  1,33 1,55 
Informatika  - -  1,94 1,82  1,58 1,27 
Matematika  2,28 2,22  2,29 2,59  2,33 2,18 
Nemecký jazyk  1,89 2,22  2,12 2,18  2,08 2,09 
Občianska náuka  - -  2,24 2,12  1,83 1,73 
Slovenský jazyk a lit.  2,67 2,67  2,47 3,06  2,08 2 
Telesná a športová vých. 1 1,06  1 1,06  1 1 
Umenia a kultúra  1 1,22  - -  1 1 
Podnikanie  - -  1,88 2,24  - - 
Globálne perspektívy  - -  1,42 1,08  1,4 1 
Programovanie  - -  1 1,8  - - 
Účtovníctvo  - -  - -  1,5 1,5 
 
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 2016/2017 sa skúšky úrovne IGCSE a AS Level zúčastnilo 11 ţiakov, skúšky robili 
z piatich predmetov: 

IGCSE German: hodnotenie: 1x A 
IGCSE First Language English: hodnotenie: 2x A*, 4x B, 2x C, 1x D, 2x E 
IGCSE Mathematics: hodnotenie: 1x A, 4x B, 2x C, 1x D. 
IGCSE Geography: hodnotenie: 1x C 
IGCSE Biology: hodnotenie: 1x D 
AS Mathematics: hodnotenie: 1x A 

 
e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2016/2017 
    študijný odbor: gymnázium 7902 J 74 bilingválne štúdium 

Pre ţiakov tretieho ročníka (trieda III.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 ţiakov druhého a prvého ročníka (trieda II.A, 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.  

 



 7 

f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov k 15.9.2016 a  plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy   
      

 Počet fyzický Prepočítaný počet 
zamestnanci  školy 16 7,23 
Z toho pedagogickí zamestnanci 15 6,23 

 
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 92,96 %.  
 

 
g)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 
 
h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

Aktivita Popis Realizácia 
Orientačný deň Deň zameraný na zorientovanie sa a začlenenie 

žiakov do skupín z Aj, Nj 
5.9.2016 

Elipsy Zavedenie ranných elíps – stretnutí žiakov s triednym 
učiteľom, zamerané na stanovenie cieľov týždňa, 
vyhodnotenie posledného týždňa 

 

Strom predsavzatí Každý žiak v tento deň napísal „I will be proud of 
myself after I....“ a v priebehu mesiaca september 
toto splnil, prinesol o tom doklad (ocenenie do 
motivačného systému)  

6.9.2016 

Medzinárodný deň 
gramotnosti 

 26.9.2016 

Európsky deň 
recyklácie batérií 

Zbierka starých batérií = ochrana životného 
prostredia 

9.9.2016 – 
30.9.2016 

Deň pozitívneho 
myslenia 

Každý žiak dostal 1 motivačnú myšlienku a za úlohu 
mal použiť ju aspoň raz za každú hodinu. 

12.9.2016 

Projektový poldeň 
(gramotnosť 
tradičného jazyka) + 
Svetový deň jazykov 

Čitateľská, matematická, zdravotná, finančná, 
mediálna, jazyková, počítačová, sociálna gramotnosť 
– čo ktorá znamená? Som gramotný? 
Svetové jazyky nemčina, nórština, angličtina, ....  

26.9.2016 

Deň úsmevu 
(Svetový deň zvierat 

Nie je nič jednoduchšie – predstavenie projektu  
Usmev pre strom , prispejeme asponmalicko 

7.10.2016 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 
ukončilo pokračovalo začalo 

IKT vzdelávanie 15  9 6 
LEAF (mentorké 

školenie pre učiteľov) 1 1 0 1 

anglický jazyk 2 0 0 2 
školenia (UICE) 3 3  3 
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a úsmevu) (podporíme produkty z recyklovaného papiera, 
zavedieme krabice na recyklaciu papiera ) 

Deň porozumenia 
koktavým 

Prednáška logopedičky v SBG BESST 22.10.2016. 

IMATRIKUACIE 
prvákov 

 16.11.2016 

Deň komplimentov Každý učiteľ aj žiak mal na stene papier so svojím 
menom a ostatní mu naň písali komplimenty. Na 
konci dňa bola chodba pekne vyzdobená, žiaci aj 
učitelia nadšení a spokojní. 

24.1.2017 

Zdravotná 
gramotnosť: 
Svetový deň lepry, 
Deň boja proti 
rakovine zdravou 
stravou 

Prednáška lekárky a meranie cukru v hladine krvi, 
prednášky o populačných chorobách, význame 
zdravej stravy ako prevencie pred civilizačnými 
ochoreniami 

30.1.2017 

Mediálna 
gramotnosť + Deň 
bez mobilov 

Vyhľadanie čo najviac informácií o spolužiakovi 
z internetu. Bezpečnosť na sociálnych sieťach. 
Prejavy propagandy počas Slovenského štátu, 
obdobia komunizmu aj v súčasnosti.   

6.2.2017 

Kritická a informačná 
gramotnosť 

Ako nás ovládajú informácie v médiách   

Deň osamelých Deň práce v tímoch alebo vo dvojiciach (povinnosť 
pohybovať a po škole iba vo dvojiciach) 

15.2.2017 

Deň paniky „Naliehavý test“ z ministerstva – vyvolať paniku bolo 
celkom jednoduché. Učili sme žiakov, ako sa 
vyrovnávať so stresom a aké dôsledky môže mať 
stres na zdravie 

9.3.2017 

Deň lesov Žiaci sa rozhodli vysadiť stromčeky v areáli školy, 
pohrabať lístie, vykonať jarnú „údržbu“ 

21.3.2017 

Svetový deň lesov Každá trieda si vysadí svoj stromček v areáli školy. 21.3.2017 
Svetový deň tuleňov Žiaci vzdelávajú žiakov - prezentácia o ohrozených 

druhich tuleňov, prečo a ako začali zanikať. 
22.3.2017 

Deň divadla Improliga – súťaž tímov v improvizácii počas hodín 
slovenského jazyka 

27.3.2017 

Deň matematickej 
gramotnosti 

Finančná odysea ako prostriedok nadobudnutia 
finančných kompetencií pri rozhodovaní o vhodnosti 
investícií, zhodnocovaní, dôležitosti poitení a 
zábezpeky 

31.3.2017 

Deň Zeme Palacinkáreň Žoržus, život bez produkcie odpadu, 40-
dňová výzva na vytvorenie ekologického návyku, 
prednáška majiteľky second-handu NOSENE 

22.4.2017 

Deň oceánu Žiaci v útrobách beštie žraloka (rovnako ako životné 
prostredie, treba chrániť aj slané nebo) 

8.6.2017 

Deň proti detskej 
práci 

Projektový poldeň – žiaci II.A pripravili pre 
spolužiakov zjednodušené verzie prác, ktoré robia 
deti (pre prvákov nosenie 18kg vriec plných ryže po 
chodbách školy, pre tretiakov trhanie buriny v areáli 
školy) 

12.6.2017 

EKO deň Triedy premenené na oceán plný plastu, smogové 
mesto, amazonský prales. Zážitkový projekt si 

18.6.2017 
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vyskúšali nielen žiaci gymnázia, ale aj žiaci materskej 
a základnej školy BESST  

Prednáška 
o kritickom myslení 

Demagog.sk v SBG BESST 23.6.2017 

Prednáška o biznise Mr Gordon F. van der Veen z viedenskej pobočky 
Webster University St. Louis USA prezentoval základy 
ekonomiky a správneho podnikania 

26.6.2017 

Prednáška 
o bezpečnom 
športovaní 

Dr. Micah Rafajdus z Katedry verejného zdravia TU 
varoval študentov SBG BESST pred škodou 
spôsobenou nevhodným cvičením a kombináciou 
športov 

27.7.2017 

Svetový deň jogy Precvičovanie jogy s diskusiou 21.6.2017 
BESST JARMOK Druháci gymnazisti pripravujú v rámci posledných dní 

školského roka zábavné hry a športové, vedomostné 
disciplíny pre žiakov základnej školy  

27.6.2017 

 
TEMATICKÉ DNI V ŠKOLE TERMÍN 
Námornícky deň 28.9.2016 
Deň cestovín 25.10.2016 
Halloween  27.10.2016 
Deň vianočnej čapice, Deň vianočného svetra December 2016 
Valentín 14.2.2017 
Deň osamelých (hneď po dni lásky) 15.2.2017 
Deň šťastia 20.3.2017 
Rozprávkový karneval – prespatie v škole 31.3.2017 
Deň slnka  

 
h.1) Výchovno – vzdelávacie exkurzie 

- adaptačný kurz pre ţiakov prvého a druhého ročníka 
- lyţiarsky kurz v Stuehleck pre ţiakov I., II. a III. ročníka 
- survival trip KOČAP pre ţiakov III.A 
- Goetheho inštitút v Bratislave + prehliadky historickej Bratislavy 

s výkladom v nemeckom jazyku 
- exkurzia Súd v Trnave 
- exkurzia NRSR (7.4.2017) 
- exkurzia vo Švajčiarskom CERN (10.5. – 14.5.2017) 
- Deň v koţi vysokoškoláka – cyklus prednášok na pôde Univerzity 

Komenského v Bratislave 
- anglické divadelné predstavenie a výstava KOZMOS v Bratislave 
- divadelné predstavenie ŤAPÁKOVCI 
 

 
h.2) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

Názov súťaže Typ súťaže Umiestnenie 

FLL 
Celoslovenské 
kvalifikačné kolo Postup do semifinále 

Olympiáda z Aj Krajské kolo 4. miesto 

FLL Semifinále krajín V4 Postup do finále 

FLL 
Finále pre strednú 
Európu 

10.miesto, postup do 
celosvetovej prehliadky v 
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Austrálii 

 
 
 

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

 
Názov projektu Termín 

začatia 
realizácie 
projektu 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Výsledky 

Tréning s iPADmi (II.A) September 
2016 

September 
2016 

úspešne 

DofE Október 
2016 

Stále 
pokračuje 

19 zapojených ţiakov 

Projektové poldni: kaţdý mesiac 
bol venovaný jednému druhu 
gramotnosti ( gramotnosti 
všeobecne, finančná 
a ekonomická gramotnosť, 
spoločenská gramotnosť, 
zdravotná gramotnosť, mediálna 
gramotnosť, kritická 
a informačná gramotnosť, 
zdravotná gramotnosť, finančná 
gramotnosť 

September 
2016 

Jún 2017 úspešne 

Verejná zbierka BIELA 
PASTELKA 

23.9.2016 23.9.2016 Úspešne, diplom 
ţiakom SBG BESST za 
druhý najvyšší 
vyzbieraný príspevok 
(241,15€) spomedzi 
všetkých miest v TT 
6 ţiakov dobrovoľne 
zbierali príspevky 
v uliciach Trnavy; 
Ţiaci v škole sa pokúsili 
o rekord v chôdzi 
s bielou palicou  
 

KNIŢNIČNÝ KÚTIK október 2016 december 
2016 

Aktivity ţiakov 
smerujúce 
k vyzbieraniu financií 
na vytvorenie 
oddychovej zóny 
v škole (Deň mafinov 
10.10.2016 – ţiaci 
svojpomocne upiekli 
mafiny, výťaţok dali na 
konto zbierky,...)  
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Zbierka oblečenia pre NOSENÉ 2.5.2017 5.5.2017 Úspešne, iniciatíva 
ţiačky III.A. Vyzbierali 
sme a odovzdali do 
NOSENÉ 320 kg 
oblečenia 

Zber papiera 2.5.2017 12.5.2017 úspešne, 11 737 kg 
papiera 

Zbierka Týţdeň modrého 
gombíka 

15.5.2017 21.5.2017 Úspešne, ţiaci SBG 
BESST vyzbierali 
188,19€ 

Zber plastových vrchnáčikov na 
pomoc Tomáškovi L. získať 
invalidný vozík 

19.6.2017  26.6.2017 Úspešne – iniciatíva 
ţiačky II.A, 
vyzbieraných viac ako 
1500 vrchnáčikov 

 
j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole  
V školskom roku 2016/2017 nebola v škole vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
 
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.   

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

09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 

 
 

II. Informácie o príjmoch školy:  
   

1. Prehľad príjmov za vlastné výkony a tovar  

Charakter príjmu Bežné účtovné obdobie 1-12/2016 (v eur) 

Príjmy z poskytovania sluţieb – predaj šk. učebníc 4.275,- 

Prijaté príspevky od FO - školné 95 528,21 

Prijaté príspevky od FO - zápisné 1 200,- 

Prijaté príspevky od FO – ostatné – adaptačný 
klub, preukazy ISIC 3 013,- 

Prijaté príspevky od FO- doučovanie 0,- 

Prijaté nepeňaţné dary - 
Prijaté príspevky od PO - 
Osobitné výnosy – lyţiarsky výcvik, výlety 3 310,- 
Ostatné príjmy (úroky, ... ) 3,- 
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 bežného účtovného 
obdobia – za 1-12/2016 

Prehľad dotácií a grantov Suma v eur 
Normatívy na  beţné výdavky z OÚ Trnava 62 020,-  
Nenormatívne fin. prostriedky – lyţiarsky výcvik 2 100,- 

  
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: .  

a) Normatívne finančné prostriedky na rok 2016 v sume 62.020,- eur na obdobie 
od  1-12/2016, na beţné výdavky v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
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neskorších predpisov. Tieto prostriedky boli všetky pouţité na mzdy (62.020,- 
eur).  

b) Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2016 v sume 2.100,- eur na obdobie od              
1-12/2016, účelovo určené na kurz pohybových aktivít – lyţiarsky výcvik. Tieto účelovo 
určené prostriedky sa pouţili na pokrytie beţných výdavkov vo výške 2.100,- eur ako 
ubytovanie, strava, skipasy, doprava). 
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).  
 

Z rozpočtu Mesta Trnava v zmysle NV SR č.668/2004 Z.z , Súkromné bilingválne 
gymnázium BESST prijalo za rok  2016 dotáciu na originálne kompetencie celkovo v sume 
1.858,- eur z podielových daní určených pre školskú jedáleň na prípravu stravy pre deti do 15 
rokov. Ďalej prijalo dotáciu z príspevkov z vlastných príjmov TTSK v zmysle VZN TTSK č. 
27/2013 na beţné výdavky pre školskú jedáleň pre deti gymnázia nad 15 r. veku  na obdobie 
01-12/2016 v sume 1.967,- eur. Súkromné bilingválne gymnázium BESST má podpísanú 
zmluvu o poskytovaní stravy so Súkromnou základnou školou BESST, ktorej súčasťou je 
školské zariadenie - súkromná školská jedáleň BESST. Touto zmluvou je zabezpečené 
stravovanie pre deti gymnázia podľa noriem školského stravovania a z tohto titulu sa tieto 
dotácie pouţili na mzdy zamestnancov školskej jedálne. 
 

  
III. Informácie o výdajoch školy  

  
1.Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov  

Náklady Bežné  účtovné obdobie 1-12/2016  (v eur) 

Spotreba materiálu  5 435,29 
Spotreba energie 462,75 
Náklady na sluţby spolu:  39 694,72 
-  z toho nájom súboru hnut. a nehnuteľných 
vecí  

10 782 

-  z toho náklady na školenia zamestnancov  873,22  

-  z toho náklady na reklamu a propagáciu  5 169,26  

-  z toho náklady na externých učiteľov 2 175 

-  z toho náklady na finančné záruky 7 500,-  

-  z toho náklady na pracovné cesty 589,10 

-  z toho náklady na inzeráty na prácu  1 189,07  

-   z toho náklady na reprezentáciu a 
občerstvenie  

33,35  

-  z toho náklady na výlety, akcie, podujatia, 
súťaţe  

5 939,80 
 

-  z toho náklady na ostatné sluţby  6 033,02  
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Osobné náklady (mzdy, SP, 
ZP,zák.soc.náklady)  

108 891,35  

Odpisy majetku a opravné poloţky  -  
Ostatné náklady   5 036,66 
-  z toho náklady na lyţiarsky výcvik 2 590,15 
-  z toho náklady na registráciu Cambridge 1 780,91 
 
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. Priebeţné vyhodnocovanie, prijímanie 
opatrení na zlepšenie a efektivitu. 
 
 
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 
� ambiciózni žiaci so záujmom o kvalitné 

vzdelanie 
� Centrum Univerzity pre cambridgeské 

medzinárodné skúšky využiť na budovanie 
dobrého mena školy 

� program Duke of Edinburgh   
� pedagogický zbor – budovanie dobrých 

vzťahov a nastavenie pravidiel efektívnej 
práce 

� odbornosť učiteľov ťažiskových predmetov 
využiť pre zvýšenie kvality vyučovania 

� delenie predmetov matematika, anglický 
jazyk, nemecký jazyk na skupiny 

� práca s talentovanými žiakmi 
� spolupráca so špeciálnym pedagógom pri 

práci so žiakmi s ŠVVP, žiakov s nadaním 
� zapájanie žiakov do života školy 
� kurz na prežitie organizovaný pre žiakov 

tretieho ročníka 
� esteticky a moderne zrekonštruované 

prostredie školy s ohľadom na bezbariérovosť  
� vybavenie učební interaktívnymi tabuľami, 

modernou technikou pre digitálnu integráciu 
� budovanie a propagovanie iPADov na škole 
� mobility študentov, zapájanie sa do 

medzinárodných projektov 
� nastavenie procesu kvalitnej archivácie 

materiálov, vytvorenie databázy učebných 

� 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 

� 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 

� fluktuácia učiteľov 
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a pedagogických materiálov 
� zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov internými 

kurzami, školeniami, prednáškami 
� voliteľné predmety zamerať na prax – včasný 

prieskum požiadaviek zamestnávateľov 
a dopytu po absolventoch konkrétnych 
vysokých škôl 

� trieda s medzinárodným programom od 
2017/18 

 
 (2) 
Voľnočasové aktivity školy  
V školskom roku 2016/2017 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 – 15.12.2016 
My pre vás – program ţiakov II.A pre svojich rodičov – 25.5.2017 
Opekačka pre rodičov 
Turistika: Bobria hrádza 
Turistika: výstup  na Plavecký hrad 
Turistika: Výstup na Kriváň 
Ples pre rodičov 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVER  
  
Riaditeľka školy vyjadruje všetkým pedagogickým zamestnancom školy úprimné 

poďakovanie za prácu v školskom roku 2016/2017.  
  
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006, §3, k dňu 15.10.2016, po predchádzajúcom 

prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 21.11.2017, predkladá riaditeľka školy Správu o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 
2016/2017 zriaďovateľovi školy.   

 
 
 

................................................................                
   riaditeľka školy  

 
 
 
 
 




