
Materiálne a priestorovo-technické podmienky školy 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v dvoch budovách gymnázia - hlavnej a 

vedľajšej.  

V hlavnej budove je 8 klasických tried a vo vedľajšej budove 7 klasických tried. V hlavnej 

budove je 5 odborných učební, dve multimediálne učebne, telocvičňa, dve malé posilňovne. 

Vo vedľajšej budove je jedna deliaca učebňa na cudzie jazyky a jedna multimediálna učebňa.  

Spoločenská miestnosť (klubovňa) má kapacitu asi 80 miest, tu sa organizujú najmä 

prednášky, besedy, spoločensko-kultúrne podujatia a mimoškolská činnosť žiakov, v prípade 

potreby aj vyučovanie. Každá predmetová komisia má svoj kabinet, v hlavnej budove je 8 

kabinetov, vo vedľajšej budove tri kabinety. Žiakom, učiteľom, ale aj verejnosti je k 

dispozícii školská knižnica, ktorej fond každoročne mierne dopĺňame.  

V hlavnej budove máme 1 veľkú zborovňu a vo vedľajšej budove 1 malú zborovňu. Vo 

vedľajšej budove sa nachádza aj školská kuchyňa a školská jedáleň. K škole patrí aj školský 

dvor, školské ihrisko a školský športový areál, v ktorom je vytvorený priestor aj pre 

ekologické vyučovanie. 

V roku 2017 sa v rámci bežnej údržby a opráv opravili stropy a vymaľovali steny v klubovni, 

zborovni, v šatniach, na chodbách, v učebni nemeckého jazyka, vymenila sa podlahová 

krytina a radiátory v týchto priestoroch, zakúpil sa nábytok do zborovne školy a vymenili sa 

dvere v telocvični školy v celkovej výške 57 058.- €.  

V roku 2017 boli pridelené kapitálové finančné prostriedky vo výške 190 000.-€ na výmenu 

okien 1. nadzemného podlažia a suterénu vo vedľajšej budove a zateplenie obvodového 

plášťa. V rámci tejto investičnej akcie sa zrealizovala projektová dokumentácia, časť výkonu 

stavebného dozoru a samotné práce v celkovej výške 68 285,03 €. Ostatné práce a časť 

výkonu stavebného dozoru sa bude vykonávať v roku 2018. 

Škola je veľmi dobre vybavená modernou technikou a informačno-komunikačnými 

technológiami. Každá z multimediálnych učební (dve sú v hlavnej budove a jedna vo 

vedľajšej, spolu tri) je vybavená počítačmi. Počítače sú aj v odbornej učebni fyziky, biológie, 

chémie, cudzích jazykov, geografie a dejepisu, v oboch zborovniach a v jednotlivých 

kabinetoch, v knižnici, v každej učebni v oboch budovách, na ekonomickom úseku a v 

kanceláriách školy. Spolu je v škole 152 (výkaz stavu k 31. 12. 2017) počítačov, z toho 56 

notebookov a 20 tabletov. Všetky sú pripojené na internet. V roku 2018 bola zakúpený 1 

dataprojektor, K 30. 6. 2018 máme spolu 145 počítačov. Vo vyučovacom procese sa 

využíva 140 počítačov. 
Na vyučovací proces a na rôzne prezentácie slúži aj 23 dataprojektorov s príslušenstvom, 

3 digitálne fotoaparáty, 1 digitálna kamera, 15 tlačiarní, 2 skenery, 8 multifunkčných 

zariadení, 8 interaktívnych tabúľ a 2 kopírovacie stroje. 

 
 

Starostlivosť o žiakov a zamestnancov začína vytvorením vhodných pracovných a 

životných podmienok, pretože práve v škole prežijú najproduktívnejšiu časť dňa.  Aby sme sa 

v škole cítili príjemne, je veľmi dôležité vytvárať priaznivú klímu v škole. Klíma je určujúcim 

faktorom, ktorý podáva obraz o medziľudských vzťahoch v kolektíve školy, medzi žiakmi 

navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, ako aj medzi zamestnancami školy navzájom. Dobrá 

atmosféra v škole je predpokladom vyrovnaných pracovných vzťahov, pomáha dosahovať  

kvalitné výchovno-vzdelávacie ciele a nesporne má podiel na celkových výsledkoch 

a úspechoch školy.  

 Škola ako životný priestor je príťažlivá aj vtedy, keď je jej interiér a exteriér upravený 

a estetický. Preto sa výzdoba oboch budov školy robí s citom a vkusom, pravidelne sa 

aktualizuje a obmieňa, informačné tabule poskytujú aktuálne informácie. Obe budovy školy 

stoja uprostred zelene, ktorá sa pravidelne udržiava. Obe budovy školy prešli rozsiahlou 



rekonštrukciou interiéru – učební, odborných učební, spoločných priestorov, zrekonštruovaná 

je aj fasáda na oboch budovách. 

 


