
 Gymnázium je jedinou strednou školou tohto druhu v meste a regióne a už z jej poslania 

vyplýva vytváranie vhodných podmienok na rozvoj vzdelania, kultúry, športu aj 

spoločenského života. 

 Škola má dve budovy, ktoré sa nachádzajú nad centrom mesta v peknom prostredí 

uprostred zelene. Má výhodnú geografickú polohu, ktorá umožňuje bezproblémovú dopravnú 

komunikáciu, železničnú aj cestnú, s okolitými obcami. Priestorové a materiálne vybavenie 

školy je na veľmi dobrej úrovni a vytvára dobré podmienky na realizáciu kvalitného 

výchovnovzdelávacieho procesu.   

 Gymnázium, Komenského 13, Lipany je všeobecnovzdelávacia škola, ktorá pripravuje 

žiakov vo štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné 

všeobecné vzdelanie. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na 

prípravu pre štúdium na vysokých školách, ale pripravuje aj na výkon niektorých činností, 

ktoré ponúka trh práce v oblasti verejnej správy, kultúry či podnikaní. V školskom roku 

2007/2008 bol dobudovaný model školy 2 + 1, teda dve triedy gymnázia so štvorročným 

vzdelávacím programom a jedna trieda gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. 

Záujem o štúdium na našom gymnáziu je v posledných rokoch stabilizovaný, každoročne je 

vyšší počet záujemcov o štúdium, ako bolo možné prijať. Preto aj počet žiakov školy 

postupne narastal a v súčasnosti je v škole 382 žiakov (v školskom roku 2007/2008 - 542 

žiakov). Počet žiakov v jednotlivých triedach sa pohybuje od 26 - 34 naplnenosť, v súčasnosti 

je priemer približne 23,9 žiakov na jednu triedu. Postupne v zmysle nového školského zákona 

bude počet žiakov v triede najviac 30, čím sa aj zníži celkový počet žiakov školy. 
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1. Charakteristika žiakov  

 

 

 

 

 

Žiakmi Gymnázia, Komenského 13, Lipany nie sú len deti a mládež z mesta Lipany (25%), 

ale aj z približne 40 obcí okresu Sabinov aj Stará Ľubovňa (75%).  

 

 

Veková štruktúra žiakov sa teraz pohybuje od jedenásť do devätnásť rokov, keďže v 

škole študujú žiaci so štvorročným aj osemročným vzdelávacím programom. Do prvého 

ročníka štvorročného vzdelávacieho programu sa prijímajú žiaci po absolvovaní 9. ročníka 

základnej školy. Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu sú prijímaní žiaci,  

ktorí získali primárne vzdelanie a úspešne ukončili piaty ročník základnej školy v príslušnom 

školskom roku.  
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Z celkového počtu žiakov školy v posledných rokoch vyplýva, a predpokladáme, že 

podobne to bude aj v najbližšom období, že pomer chlapcov  a dievčat je približne 35% : 

65%.  

 

 

 
 

Nasledujúce grafy zachytávajú prehľad vekového zloženia žiakov gymnázia. 
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Z analýzy predchádzajúcich rokov vyplýva, že v našej škole študuje 0,8 % žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v najbližších rokoch očakávame mierny 

nárast. Na túto skutočnosť je škola pripravená na personálnej aj materiálno-technickej úrovni. 

Pre túto skupinu žiakov je škola schopná vytvoriť optimálne študijné podmienky. 

 

 

2 Charakteristika pedagogického zboru 
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Pedagogický zbor na gymnáziu je stabilizovaný, počet vyučujúcich sa dlhodobo pohybuje 

okolo počtu 34 učiteľov. Priemerný vek členov pedagogického zboru je 46,9 rokov, čo sa 

ukazuje ako optimálne, postupne sa pedagogický zbor z hľadiska vekovej štruktúry obmieňa. 

V posledných rokoch je zloženie zboru v pomere 80% žien a 20% mužov. 

 

 

 

 

 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní, spĺňajú kvalifikačné predpoklady na 

vyučovanie predmetu. Zo všetkých vyučovacích hodín sa menej ako 3% sa vyučuje 

neodborne. 

 

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy, ktorého na základe výberového konania 

a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho 

kraja. Pedagogický zástupca zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v škole a zastupuje 

riaditeľa školy v jeho neprítomnosti. Výchovný poradca poskytuje odbornú pomoc žiakom 
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v oblasti kariérového poradenstva, venuje pozornosť žiakom, ktorí majú problémy v učení či 

správaní, koordinuje prácu so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

Koordinátor protidrogových prevencií a iných sociálno-patologických javov iniciuje 

preventívne aktivity v tejto oblasti, monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje 

preventívnu protidrogovú výchovu. Koordinátor informatizácie zabezpečuje činnosť školy 

v oblasti softvérového vybavenia školy, vzdelávania učiteľov v oblasti IKT a koordinuje 

súťaže  a aktivity žiakov v tejto oblasti. V škole pracuje aj koordinátor environmentálnej 

výchovy, ktorý zabezpečuje prípravu a realizáciu rôznych environmentálnych činností v 

škole aj mimoškolské environmentálne aktivity. Je zriadená aj pozícia koordinátorov 

Zelenej školy, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu a koordinátor 

finančnej gramotnosti. 

Gestor pre stredoškolskú odbornú činnosť získava informácie o organizácii, 

aktuálnych témach a termínoch SOČ, koordinuje prácu učiteľov a žiakov, ktorí pripravujú 

práce v rámci SOČ. Gestor pre granty a projekty sleduje jednotlivé grantové výzvy, do 

ktorých sa môže škola zapojiť, vypracúva projekty, resp. usmerňuje ostatných učiteľov či 

žiakov pri písaní projektov.   

V škole sú vytvorené podmienky na podporu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v rôznych formách. Ďalšie vzdelávanie je právom, ale i povinnosťou 

pedagogických aj odborných zamestnancov školy, každý má možnosť ďalšieho vzdelávania 

za rovnakých podmienok. 

 

Dlhodobé projekty 

V minulých školských rokoch sme mali dlhodobé projekty: Small is beautiful (Malé je 

krásne), ktorý bol podporený z programu Socrates/Comenius. Bol to medzinárodný projekt 

zameraný na výmenu žiakov. V školskom roku 2006/2007 bol projekt ukončený záverečným 

stretnutím všetkých účastníkov projektu v Belgicku. V šk. rokoch 2009/2010 a 2010/2011 

bola naša škola zapojená do dvojročného medzinárodného projektu v rámci programu 

Celoživotného vzdelávania Comenius – Partnerstvá škôl s názvom Vädnúce šesťdesiate roky 

s projektovými partnermi z Belgicka a Grécka. Škola sa naďalej bude zapájať do programu 

Celoživotného vzdelávania – Erazmus+, ako aj rozvojových projektov MŠVVaŠ. Od šk roku 

2010/2011 sa škola zapája do certifikovaného projektu Zelená škola – certifikát a vlajku 

Zelenej školy sme do šk. roku 2018/2019 obhájili už štyrikrát. V rokoch 2014 a 2015 škola 

bola zapojená do projektu Operačného programu Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na 

modernú pod názvom Vzdelanie v našich rukách, ktorý bol úspešne zrealizovaný v októbri 

2015.   

 Z krátkodobých projektov sa uchádzame o granty, ktorých vyhlasovateľmi sú 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, napr. Enviroprojekt, Finančná gramotnosť, 

Vybavenie telocviční, ako aj rôznych nadácií a grantových programov mesta Lipany. 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca s rodičmi  

Spolupráca medzi rodičmi a školou sa formálne realizuje najmä prostredníctvom aktívov 

rodičovských združení. Raz v roku sa uskutočňuje plenárne rodičovské združenie a najmenej 

trikrát v roku sa uskutočňujú v jednotlivých triedach triedne rodičovské združenia. Rodičia 

majú možnosť využívať konzultácie s vedením školy, vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, 



výchovným poradcom či koordinátorom protidrogových prevencií a iných sociálno-

patologických javov. 

V neformálnej oblasti spolupracujeme s rodičmi pri organizovaní rôznych podujatí 

v škole aj mimo školy. K najvýznamnejším patria tieto podujatia: 

 Deň otvorených dverí; 

 Katarínsky benefičný ples; 

 stužkové slávnosti; 

 elektronická žiacka knižka a komunikácia s rodičmi prostredníctvom internetu; 

 kultúrne vystúpenia pre rodičov a širokú verejnosť, ktoré pripravia žiaci spolu 

s učiteľmi školy; 

 rodičia sa podieľajú na podpore materiálno-technického vybavenia školy, ako aj na 

odmeňovaní úspešných žiakov v rôznych súťažiach na konci školského roka; 

 škola poskytuje rodičom a verejnosti možnosť využívať služby školskej knižnice; 

 rodičia participujú na projektoch organizovaných školou.  

Rada školy pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany je samosprávnym orgánom 

školy, má 11 členov. Na svojich zasadaniach prejednáva koncepčné materiály školy, k akým 

patrí školský vzdelávací program, plán výkonov, kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka, 

správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy a správu o hospodárení školy. Voľby do 

rady školy sa uskutočňujú raz za 4 roky. Členmi rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia 

pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, traja zvolení 

zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, jeden zvolený zástupca žiakov a štyria 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

Poradné orgány školy 

Rada rodičov pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany – tvoria ju zástupcovia 

rodičov v jednotlivých triedach. Rada rodičov aktívne spolupracuje s vedením školy a podieľa 

sa na príprave a organizovaní celoškolských podujatí. 

Gremiálna rada riaditeľky školy pripravuje pracovné porady a zasadania 

pedagogických rád, organizáciu prijímacích a maturitných skúšok. Zaoberá sa hospodársko-

ekonomickým hodnotením školy a školskej jedálne, prerokúva plán údržby a opráv v škole či 

nákup učebných pomôcok. 

Žiacka rada sa skladá z volených zástupcov žiakov. Podieľa sa na tvorbe vnútorného 

školského poriadku, spolupracuje s vedením školy pri tvorení kalendára podujatí počas 

školského roka, organizuje rôzne podujatia v rámci školy, mesta aj regiónu. 

Predmetové komisie ako metodické orgány školy odborne aj metodicky riadia 

vyučovanie jednotlivých predmetov, ktoré patria do príslušných predmetových komisií. 

V škole je zriadených 8 predmetových komisií, ktoré každoročne vypracúvajú plány činnosti 

svojej predmetovej komisie. 

Spolupráca s inými subjektmi 

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít našej školy je aj jej prezentácia na verejnosti, 

organizovanie rôznych podujatí a aktivít, ktoré majú nielen miestny, ale aj regionálny 

charakter. V tejto oblasti sme spolupracovali aj s rôznymi inštitúciami a organizáciami v 

meste a regióne na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach: 

 so zriaďovateľom, Prešovským samosprávnym krajom a  jeho jednotlivými 

odbormi, najmä Odborom školstva PSK; 

 s Odborom školstva OÚ v Prešove; 



s Metodicko-pedagogickým centrom, r. p. Prešov; 

 s projektovými partnermi; 

 so školami, ktoré sú v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja;   

 s Mestským úradom v Lipanoch a miestnou samosprávou, ako aj obecnými úradmi  

a samosprávou okolitých obcí; 

 so základnými školami v meste aj v regióne; 

 s vysokými školami; 

 Centrom protidrogových prevencií v Prešove; 

 s políciou, prokuratúrou a Armádou SR ; 

 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny; 

 s Komunitnou nadáciou Modrá Torysa v Lipanoch; 

 s Klubom slovenských turistov v Lipanoch; 

 s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove; 

 s Ligou proti rakovine; 

 s Ligou za duševné zdravie; 

 s UNICEF – om. 

Tradičné podujatia, do ktorých sa škola zapája alebo ktoré škola organizuje: 

o Dni nezábudiek - v spolupráci s Ligou za duševné zdravie; 

o Európsky deň jazykov – každoročne učitelia cudzích jazykov spolu so žiakmi 

pripravia tematicky zameraný kultúrno-vzdelávací program v cudzích jazykoch, ktoré 

sa v našej škole vyučujú -  anglický, nemecký, ruský, španielsky, program je určený 

pre žiakov základných škôl v meste a okolí, ako aj pre žiakov našej školy;  

o Mesiac úcty k starším - vystúpenie žiakov školy pre starších občanov mesta; 

o  22 ročníkov katarínskeho plesu; 
o  Mikuláš v škole – toto podujatie organizuje žiacka školská rada pre žiakov školy; 

o  Výjazdový odber krvi v škole – realizuje sa pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj 

rodičov a ostaných občanov dvakrát v roku v rámci kampaní Študentská kvapka krvi, 

Valentínska kvapka krvi; 

o  predvianočný volejbalový turnaj žiakov a učiteľov – organizuje sa v spolupráci so 

žiackou radou a je vždy tematicky zameraný; 

o vianočný program pre žiakov a učiteľov školy pripravujú žiaci a učitelia školy v 

mestskej galérii; 

o  Deň otvorených dverí – organizuje sa koncom januára a je určený pre končiacich 

žiakov základných škôl, ich učiteľov  a rodičov; 

o študentský valentínsky ples - túto výnimočnú spoločenskú udalosť pre žiakov školy 

aj ostatnú mládež v meste a okolí pripravujú študentská spoločnosť v rámci 

aplikovanej, stretá sa s pozitívnym ohlasom aj u rodičov, ktorí oceňujú najmä kultúrny 

a naozaj spoločenský priebeh podujatia; 

o  Deň vody – v tento deň sa konajú rôzne aktivity tematicky zamerané na vodu; 

o  Deň Zeme – ekologické aktivity sa realizujú v areáli školy aj mimo nej, npr. na 

Minčole alebo na Kamenickom hrade; 

o Deň narcisov - žiaci školy spolupracujú s Ligou proti rakovine už niekoľko rokov,  

toto podujatie má veľký ohlas v meste a okolí; 

o Dni prírodovedcov – na už tradičnej akcii sa zúčastňujú žiaci, ktorí reprezentujú 

školu v rôznych prírodovedných podujatiach a učitelia prírodovedných predmetov; 

o VZLET – školský časopis vychádza pravidelne 2x počas školského roka, informuje o 

živote školy, podujatiach v škole a v meste, už niekoľko rokov patrí k úspešným 



časopisom v rámci celoslovenskej súťaže Štúrovo pero, ako aj regionálnej súťaže, 

ktorú vyhlasuje Prešovský samosprávny kraj. 

o Deň ľudovej kultúry – organizovanie prehliadky folklóru nášho regiónu. 

  



 

Gymnázium Lipany – škola poskytujúca kvalitné vzdelanie 

Za všetky vyššie uvedené fakty hovorí prehľad, ktorý ponúkame v nasledujúcom grafe 

a hovorí o postavení školy v rámci hodnotenia INEKO. 
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