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Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 10. októbra 2013. 

 

 

V Košiciach, 10. 10. 2013     Ing. Mgr. Júlia Lukáčová 

        poverená vedením školy 

 

 

 

 

Rada školy na svojom zasadnutí 14. októbra 2013 prerokovala správu bez pripomienok. 

 

 

 

V Košiciach, 14. 10. 2013     Zuzana Istvánová 

        predseda rady školy  
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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
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Poverená vedením 
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PK dejepisu a občianskej náuky PhDr. Juraj Schmidt 

PK telesnej výchovy Mgr. Eva Evelleyová 
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I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
Silné stránky: 
-kvalifikovanosť pedagogického zboru a jeho 
ochota vzdelávať sa 
- tímový duch školy, zomknutosť 
pedagogického zboru 
-pretrvávajúce dlhoročné partnerstvá so 
školami v zahraničí, organizovanie 
výmenných pobytov 
-vysoká úspešnosť absolventov pri prijímaní 
na VŠ 
-skúsenosti s úspešnou implementáciou 
projektov /Comenius, ACES, JL / 
-34 ročná tradícia 
-humanistický prístup ku žiakom a priateľská 
atmosféra 
-triedy s rozšíreným vyučovaním anglického 
a nemeckého jazyka a z toho vyplývajúca 
možnosť získať certifikáty DSD I a IIstupňa 
a FCE 
-lektori nemeckého a anglického jazyka 
- možnosť bilingválneho štúdia 
-vysoká zapojenosť žiakov do záujmovej 
činnosti 
-tradícia školských a mimoškolských akcií 
- nebrzdíme rozvoj žiakov, dávame im 
priestor pre kreativitu a možnosť 
spolurozhodovať  
-novovybudované jazykové laboratórium,  a 
učebne IKT  

Slabé stránky: 
-poloha školy 
--nedostatok finančných prostriedkov na 
nákup nových IKT a didaktických pomôcok 
-chýbajúce učebnice a pomôcky pre výučbu  
-nevyhovujúca úroveň infraštruktúry školy 
-vyše 50 ročné budovy jednotlivých 
pavilónov si vyžadujú vysoké finančné 
investície 

Príležitosti: 
-profilácia gymnázia 
- spolupráca s COV v obasti vyučovania 
predmetov v oblasti sieťových technológií 
-možnosť získať finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov a grantov 
-získavanie sponzorov 
-možnosti výmeny pedagogických skúseností 
v rámci mobilít pg. zamestnancov 
-zvýšenie podpory rodičov a verejnosti 

Ohrozenie: 
-vysoká konkurencia v regióne, veľký počet 
gymnázií v meste 
-nepriaznivý demografický vývoj 
-osemročné gymnáziá spôsobujú odliv 
nadpriemerných žiakov zo ZŠ 
-klesajúce vedomosti žiakov prichádzajúcich 
zo ZŠ 
- nepostačujúci normatív pre gymnázia 
- nedostatok finančných prostriedkov na 
investície 
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Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7 je štvorročné gymnázium s vyše tridsaťročnou tradíciou. 
V školskom roku 2012/13 sme požiadali o zaradenie MŠVVaŠ o zriadenie päťročného 
bilingválneho odboru. Naša žiadosť bola schválená. v decembri 2012.  

V šk. roku 2012/13 v každom ročníku máme skupinu žiakov s rozšírenou výukou nemeckého 
jazyka pre získanie jazykového diplomu DSD I. a II. stupňa. Táto rozšírená výuka NJ vznikla na 
základe dohody o kultúrnych stykoch medzi SRN a SR a na základe tejto dohody pôsobí u nás 
nemecký učiteľ, ktorý spolu so slovenskými učiteľmi NJ učí v týchto skupinách. Jazykový diplom 
DSD II. stupňa /Sprachdiplom/ je medzinárodne uznávaný certifikát a vyhláškou MŠ SR je 
získanie tohto diplomu uznané za absolvovanie maturitnej skúšky z NJ úrovne B2.  

• Skúšku na nemecký jazykový certifikát  Deutsches Sprachdiplom Stufe II / KMK 
absolvovalo 14 žiakov. 
Skúšku na nemecký jazykový certifikát  Deutsches Sprachdiplom Stufe I / KMK 
absolvovalo 15 žiakov. 

P. Tóth z 4.A triedy bol ako jeden z mála na Slovensku ocenený veľvyslancom SRN knižnou 
odmenou za výsledok v DSD II skúške – získal viac ako 90% bodového hodnotenia. 

V každom ročníku fungovala aj trieda s rozšírenou výukou anglického jazyka. Osemnásti  žiaci 4. 
ročníka získali Certifikát FCE  alebo City and Guilds z  anglického jazyka, ktorý im nahradil 
maturitnú skúšku z AJ. 

Naše gymnázium má hlavne svojou stabilne kvalitnou prípravou na vysokoškolské štúdium 
i vytváraním vhodnej klímy pre štúdium v rámci Košíc dobré meno a zaradilo sa medzi tradičné 
košické gymnázia. Túto pozíciu chceme aj do budúcna obhájiť a naďalej kvalitne pripravovať 
našich žiakov najmä pre vysokoškolské štúdium.   Škola sa aktívne zapája do rôznych akcií 
poriadaných vzdelávacími inštitúciami MŠ SR, medzinárodných meraní kvality, projektov a pod. 
Do budúcnosti sa budeme prioritne snažiť o to, aby: 

- naši žiaci získali kvalitné vedomosti a potrebné zručnosti a aby ich vedeli vždy správne 
použiť, 

- sme počas stredoškolského štúdia pripravili z našich žiakov ľudí rozhľadených, vytrvalých, 
schopných kooperovať a pracovať v tíme, 

- sme podporovali talentovaných žiakov, 
- sme formovali pozitívnym smerom životný štýl našich žiakov, rozvíjali ich emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.  
   V spolupráci s rodičmi sa budeme snažiť vychovávať z našich žiakov ľudsky dobrých, morálne 
vyspelých a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu byť tolerantní voči iným. Voči svojmu okoliu budú 
pri správnej miere vlastného sebavedomia a pri uplatňovaní humanistických princípov vo svojom 
konaní dostatočne kritickí. 

   Na základe analýzy prospechu jednotlivých tried a ročníkov, zapájania sa žiakov do rôznych 
súťaží i skúsenosti, ktoré učitelia našej školy mali so žiakmi v šk. r. 2012/2013 v porovnaní 
s predchádzajúcimi školskými rokmi, môžeme konštatovať, že 

- talentovaným žiakom sa venovali učitelia väčšinou individuálne, najmä pri príprave na 
rôzne súťaže, ale venovali sa im aj v rámci krúžkovej činnosti, 

- vedomosti žiakov prichádzajúcich zo ZŠ sa zhoršujú, zväčšujú sa rozdiely medzi najlepšími 
a najslabšími žiakmi a dlhšiu dobu než v minulosti trvá aklimatizácia na stredoškolský 
systém štúdia, 

- pretrváva veľká ospravedlnená absencia žiakov (ospravedlnená lekárom alebo rodičom), 
u viacerých rodičov je pri ospravedlňovaní neprítomnosti žiaka v škole značná 
benevolencia, 

 

Poslanie školy: 
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  Školský vzdelávací program nášho gymnázia je zameraný na prípravu žiakov na štúdium na 
vysokých školách rôzneho typu. Absolventi našej školy sú zároveň schopní vykonávať povolanie 
vyžadujúce si po krátkom odbornom zaškolení široké všeobecné vzdelanie. 

   Špecifický záujem našich žiakov o niektorý predmet, resp. oblasť predmetov, sa môže uplatniť 
v treťom a najmä v štvrtom ročníku výberom voliteľných predmetov. Profilové vlastnosti 
absolventa nášho gymnázia podrobne charakterizujeme v školskom vzdelávacom programe našej 
školy: 

• Má široký vzdelanostný základ. Osvojené znalosti a schopnosti mu umožňujú 
štúdium na vysokej škole.  

• Je schopný samostatne a sústavne sa vzdelávať. Dokáže vyhľadávať, triediť 
a spracovávať nové informácie a používať ich v nových situáciách. 

•  Ovláda spôsoby argumentácie a dokazovania, je tvorivý. 
• Dokáže sa správne a presne vyjadrovať v materinskom jazyku, je schopný 

vystupovať na verejnosti. 
• Je schopný komunikovať v dvoch svetových jazykoch. 
• Chápe komplexnosť vzťahov medzi ľudskou činnosťou a prírodou a význam 

a rozsah rozvoja moderných technológií v živote človeka a spoločnosti. 
• Dokáže prijímať nové poznatky a podnety, uplatňuje pritom vlastný úsudok 

a kritické myslenie. 
• Je schopný pracovať samostatne i v tíme. 
• Rešpektuje postoje, presvedčenie a záujmy iných ľudí, je citlivý k problémom 

jednotlivcov a skupín. Dokáže otvorene vyjadrovať svoje názory, postoje a pocity. 
• Uznáva všeobecne platné morálne zásady, chápe zmysel mravných i právnych 

noriem a dokáže ich prijímať vo vzťahu k vlastnému konaniu. 
• Dokáže zmyslovo vnímať umenie rôzneho druhu. 
• Je schopný dobre sa orientovať v svete práce. 
• Dokáže v dostatočnej miere dbať o svoje zdravie, telesnú a psychickú zdatnosť. 

. 

   Keďže hlavnými „zákazníkmi“ našej školy sú vysoké školy, snažíme sa o úzku spoluprácu najmä 
s vysokými školami na východnom Slovensku. Študentom UPJŠ a Prešovskej univerzity 
umožňujeme pedagogickú prax na našom gymnáziu. Výchovná poradkyňa školy p. Palaiová 
zabezpečuje informovanosť žiakov tretieho a štvrtého ročníka o možnostiach vysokoškolského 
štúdia, kritériách na prijatie na VŠ a organizuje besedy s vysokoškolskými pedagógmi. 

   Môžeme konštatovať, že základné poslanie školy – výchova a poskytovanie vzdelávania 
a rozširovanie vedomostí pre 21. storočie sa nám aj v školskom roku 2012/2013 darilo. Rezervy 
vidíme v lepšej motivácii niektorých žiakov získať čo najlepší prospech. Túto motiváciu znižuje 
čoraz jednoduchšie prijímanie na vysoké školy, ktoré súvisí s demografickým vývojom 
a zvyšujúcim sa počtom vysokých škôl. 

 

Zámery: 

 

   Pedagogický kolektív školy chce, aby naše gymnázium bolo modernou a úspešnou školou, 
rešpektujúcou potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov. Tomuto zámeru podriaďujeme 
pedagogické stratégie, ktoré majú viesť k utváraniu a rozvíjaniu  kľúčových kompetencií našich 
žiakov. 

   Úzko spolupracujeme s rodičmi. Rodičov novoprijatých žiakov riaditeľstvo školy pozýva v 2. 
polovici júna na tzv. nulté rodičovské združenie. Na tomto stretnutí riaditeľ a zástupcovia riaditeľa 
podrobne vysvetľujú systém štúdia na škole a hovoria o všetkom tom, čo by mali rodičia pri vstupe 
ich detí na našu školu vedieť. S rodičmi komunikujú neskôr hlavne triedni učitelia. 4x ročne sa 
uskutočňujú triedne zasadnutia združenia rodičov, raz za školský rok plenárna schôdza ZR. Na 
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zasadnutiach rodičovskej rady sa riešia problémy žiakov, zisťujú sa požiadavky a želania rodičov. 
Na týchto zasadnutiach sa zúčastňuje riaditeľ školy. 

   Moderné gymnázium potrebuje vytvárať aj sociálny komfort pre svojich žiakov i pracovníkov. 
V školskom roku 2012/2013 začala rekonštrukcia kotolne školy. Zrekonštruovali sme aj učebňu 
dejepisu.  

 

Ciele v školskom roku 2012/2013: 

 

Plán práce Gymnázia v Košiciach, Opatovská 7 uvádza 13 hlavných cieľov v oblasti výchovy 
a vzdelávania v šk.r. 2012/2013. Plnenie týchto cieľov  kontrolujeme na zasadnutiach 
predmetových komisií, na gremiálnych poradách riaditeľa školy, na operatívnych poradách 
pedagogického zboru i na pedagogických radách. V šk. roku 2012/2013 sme  zrealizovali vopred 
plánované aktivity a akcie PK, v niekoľkých prípadoch došlo k zmene termínu konania akcie, 
plánovaná exkurzia do Veľkej Británie sa neuskutočnila, kvôli malému záujmu žiakov. 

 

Za úspešné považujeme: 

- uplatňovanie demokratických princípov vo vzťahoch učitelia - žiaci, učitelia - rodičia 
žiakov, vo vzájomných vzťahoch v pedagogickom kolektíve a v žiackych kolektívoch 
jednotlivých tried 

- prípravu žiakov na maturitné skúšky, priebeh konania externých i interných maturitných 
skúšok, ich veľmi dobrú organizáciu i celkovú úspešnosť našich žiakov pri externých 
i interných maturitných skúškach, 

- prácu s talentovanými žiakmi, bohatú mimoškolskú činnosť a organizáciu tradičných akcií  

- medzinárodnú spoluprácu školy i propagáciu školy na verejnosti 

- realizáciu environmentálnej výchovy 

- prostredníctvom  školského koordinátora prevencie sa podieľame v spolupráci s centrom 
pedagogického – psychologického poradenstva a prevencie na plnení úloh, ktoré pre školy 
a školské zariadenia vyplývajú z Národného programu boja proti drogám. V zmysle 
stratégie prevencie kriminality realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie 
rizikového správania, delikvencie a kriminality. 

- zvýšenú pozornosť sme venovali výučbe cudzích jazykov, presadzujeme nové 
formy výučby, využívame skúsenosti získané z medzinárodných kontaktov učiteľov 
i žiakov. Na hodinách cudzích jazykov používame Európske jazykové portfólio ako 
nástroj autoevalvácie a učenia sa cudzích jazykov.  

 
- Problémy pociťujeme najmä vo veľkej absencii žiakov a zhoršení prospechu žiakov. 

V školskom roku 2012/2013 došlo k zhoršeniu študijných výsledkov žiakov 
a nárastu počtu vymeškaných hodín. S dosiahnutým počtom vymeškaných hodín 
nemôžeme byť spokojní. V úsilí o zamedzenie vysokej absencie budeme viac 
spolupracovať s rodičmi a upravíme vnútorný poriadok školy. 

 
 
 
II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
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 Počet žiakov školy spolu 478 
 Z toho dievčat 284 
 Počet tried spolu 18 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 478 
 Z toho dievčat 284 
 Počet tried denného štúdia 18 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  - 
 Z toho dievčat - 
 Počet tried nadstavbového štúdia - 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  - 
 Z toho dievčat - 
 Počet tried pomaturitného štúdia - 
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia - 
 Z toho dievčat - 
 Počet tried v externej forme štúdia - 
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia - 
 Z toho dievčat - 
 Počet tried večernej formy štúdia - 
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 
 Z toho dievčat - 
 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 
dievčat 

- 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 
počtu žiakov/ z toho dievčat 

- 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 6/1 
f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia - 
 Z toho dievčat  - 
 Počet tried v dištančnej  forme štúdia - 
g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení - 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 9 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 8 
k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 
5 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium - 
m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 
predmetov  

- 

n) Iný dôvod zmeny - 
 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
 
Kritériá pre štúdium v odbore 7920 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium: 
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    Do tejto triedy sme prijímali žiakov z 8. a 9. ročníka základnej školy. Podmienkou pre 
prijatie bolo absolvovanie prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností 
a nadania na cudzie jazyky. Prijímacie skúšky sa uskutočnili formou testu.  
     Okrem výsledkov testu sme brali do úvahy aj známky zo základnej školy za 6. – 8. 
ročníka. K bodom zo základnej školy sme pripočítali bodovú bonifikáciu za úspešné 
predmetové olympiády a súťaže.  
 
Kritériá pre štúdium v odbore 7920J 74 gymnázium: 
Prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného štúdia pozostávali z testov zo slovenského 
jazyka a literatúry a z matematiky. Žiaci, ktorí si vybrali štúdium v triede s rozšírenou výukou 
anglického jazyka absolvovali aj overovací test z anglického jazyka. V úvahu sme brali aj 
prospech zo ZŠ v 6.-9. ročníku uvedený v prihláške na SŠ, pričom sme brali do úvahy iba 
známky za l cudzí jazyk (s lepším prospechom) a nebodovali sme tzv. výchovné predmety. 
Žiak mohol za prospech zo ZŠ získať  maximálne 30 bodov. K bodom zo základnej školy sme 
pripočítali bodovú bonifikáciu za úspešné predmetové olympiády a súťaže.  
 
 
 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 
Stav k 

15.9.2012 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 
7902 J gymnázium 85 125 85 2 2 50 49 
7902J74 gymnázium-

bilingválne 
štúdium 

30 24 22   16 16 

         
         
         
Spolu  115 149 107 2 2 66 65 
 
V budúcom šk. roku plánujeme otvoriť triedu bilingválneho zamerania, v ktorej bude 
polovica triedy zameraná na nemecký jazyk a druhá polovica na anglický jazyk. 
 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Priemerný prospech za 
školu: 
 

1,88 1,91 1,86 1,93 1,99 

Priemerný počet 
vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

119,49 124,16 126,25 116,74 138,14 

Priemerný počet 
neospravedlnených 
vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

2,24 2,03 3,24 1,98 2,63 

Priemerný počet 
ospravedlnených 

117,25 122,13 123,01 114,76 135,49 
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vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 
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Dochádzka žiakov sa v porovnaní s dochádzkou v predchádzajúcich školských rokoch 
zhoršila tak v počte vymeškaných ospravedlnených ako aj v počte neospravedlnených hodín 
na žiaka.  
Priemerný počet vymeškaných hodín je vysoký, čo súvisí nárastom chorobnosti 
u žiakov (chrípkové epidémie), a s možnosťou ospravedlniť žiaka rodičom. Ďalšou z príčin 
bola  dlhodobá hospitalizácia u niekoľkých žiakov. 
Nárast neospravedlnených hodín je spôsobený častým meškaním žiakov do školy. 
 
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013 
 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
 

prospech 
počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 
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Študijné odbory 

roční
k 

Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 

Poče
t 

žiako
v 

% 

Po
č
et

 h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
č
et

 h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  100 17 17 28 28 52 52 1 1 10664 106,64 96 0,96 
2.  155 28 18,1 54 34,8 68 43,9 2 2 22976 148,23 472 3,05 
3.  98 16 16,3 32 32,7 48 49 1 1 16128 164,57 516 5,27 
4.   125 40 32 37 29,6 46 36,8 2 1,6 15243 121,94 177 1,52 
Spolu 478 101 21,1 151 31,6 214 44,8 6 1,3 65011 136,01 1361 2,64 
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6. Výsledky maturitných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013 
 
6.1 Celkové hodnotenie 

Kód 
odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
79025 Gymnázium 123 - - - 123 - 
 
Výsledky maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013 

– september 2013 
 
6.2 Celkové hodnotenie 

Kód 
odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
79025 Gymnázium 1 - - - 1 - 
 
 
 
 
 
6.2 Externá časť MS  
 
Predmet Počet žiakov % 
Anglický jazyk 75 56,35 
Nemecký jazyk 29 48,68 
Slovenský jazyk 125 68,89 
Matematika 39 58,03 
   
 
6.3 Interná časť MS   
Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Anglický jazyk 75 63,93 
Nemecký jazyk 29 57,76 
Slovenský jazyk 125 73,62 
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6.4 Interná časť MS  
- ústna časť  

Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 1 

Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Anglický 
jazyk 

24 24 19 9 - 2,17 

Biológia 8 5 4 1 - 1,89 
Dejepis 18 16 2 - - 1,56 
Ekonomika 10 10 5 1 - 1,88 
Geografia 18 11 5 - - 1,62 
Chémia 11 7 1 - - 1,47 
Informatika 11 2 3 - - 1,50 
Matematika 9 15 11 4 - 2,26 
Nemecký 
jazyk 

10 13 6 2 - 2,00 

Občianska 
náuka 

26 20 6 1 - 1,66 

Ruský 
jazyk 

4 - - - - 1,00 

Slovenský 
jazyk 

63 36 23 2 - 1,71 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy 
Školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2012/2013 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium 
/SOŠ-kategória 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR 

resp. ŠVP 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

79025 ŠVP   6 155 4 98 4 125 14 378 

7902 J ŠVP 4 100         

            

            

            

            

Celkom 4 100 6 155 4 98 4 125 18 478 
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2012/2013 podiel absolventov na trhu 
práce  
 pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2013 

nezamestnaní 
k 30.9.2013 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

108 - - 9 7 124 

 
počet žiakov 
v učebných  
odboroch 

–––––      

 
spolu 

počet žiakov       

 

 
 
 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2012/2013 

Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2013 

Nezamestnaní 
k 30.9.2013 

celkom 

7902 5 107 - 9 8 124 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 61-65 
Nad 
66 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 2 11 6 16 4 - 39 47,1 
z toho žien: 2 6 6 11 2 - 27  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov:  

z toho externých 4 
kvalifikovaných 39 

nekvalifikovaných - 
doplňujúcich si kvalifikáciu - 

s 1. kvalifikačnou skúškou 23 
s 2. kvalifikačnou skúškou 1 

s vedecko-akademickou hodnosťou - 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 13 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  
vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

 
 
2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2012/2013  
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37 - - - 2 - - - - - 
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3. Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: - 2 9 5 2 - 18 50,5 

z toho žien: - 2 8 4 2 - 16 50 

 
Počet nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním 5 

  
4. Odbornosť odučených hodín 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

232 219 94,4 13 5,6 

Cudzí jazyk 266 266 100 0 0 
Prírodovedné  299 299 100 0 0 
Odborné  -     
Spolu  
 

797 786 98,4 13 1,6 
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VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
 
  
Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, 

certifikátu 
Počet učiteľov 

inovačné MPC Cabri geometria 1 
aktualizačné Súkromné CPPaP, 

Medická 2, KE 
Podpora 
duševného zdravia 
v školskom 
prostredí 

7 

aktualizačné Nova Training, 
s.r.o 

Rozvoj 
komunikačných 
zručností vo 
vyučovacom 
procese 

7 

aktualizačné MPC Rozvíjanie 
emocionálnej 
inteligencie 
a komunikačných 
zručností 

6 

špecializačné UIPŠ Modernizácia 
vzdelávacieho 
procesu na SŠ 

2 

inovačné MPC Metodika výučby 
ANJ na SŠ 

3 

aktualizačné MPC Problematika 
počúvania 
s porozumením v 
ANJ 

3 

inovačné MPC Tvorivé techniky 
vo výučbe  

2 

 
Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 
zamestnancami  
 
Počet ped. 
zamestnancov , 
ktorí ešte nezískali 
kredity  

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov 
 do 30 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
 30 (priznaný 6% 
kreditný príplatok) 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
do 60 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
60 (priznaný 12% 
kreditný príplatok)  

21 1 11 - 2 
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 
Škola sa prezentuje na verejnosti zapájaním talentovaných žiakov do predmetových        
olympiád, rôznych súťaží a pod. 
    Konkrétna prezentácia sa prejavila: 

- Zapájanie žiakov do dobročinných aktivít, akými boli „Deň narcisov“, „Modrá 
nezábudka“, „Študentská kvapka krvi“, „Liga proti rakovine“ 

- Spolupráca so slovenským Červeným krížom pri zabezpečení darcovstva krvi 
žiakov 3. a 4. ročníka  

- Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ 
- V rámci rozvoja partnerských vzťahov sa v septembri 2012 uskutočnil 10 dňový 

výmenný pobyt  žiakov z  Wuppertálu u nás.  
- Žiaci našej školy sa zapojili do projektov v oblasti fyziky organizovaných 

Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach 
- Účasť žiakov školy na rôznych športových aktivitách, pretek 

och, organizácia Veľkonočného turnaja stredných škôl vo volejbale dievčat a pod. 
- Súťaž gymnázií Košíc o histórii Košíc organizovaná v spolupráci s KSK 

a Východoslovenským múzeom (máj 2013) 
- Workshop: Prezentácia stredných škôl 
- Účasť žiakov a učiteľov na Dňoch otvorených dverí vysokých škôl v Košiciach 
- Besedy so zástupcami vysokých škôl 
- Návšteva žiakov 3. ročníka na úrade vlády, v parlamente, v Prezidentskom paláci  
- Exkurzie žiakov v Ríme, v Bratislave. 
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súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka 
a trieda 

súťaž konaná 
dňa 

krajská 
úroveň 

Celos
loven
ská 
úrove
ň 

medziná
rodná 
úroveň 

1. Olympiáda v NJ Peter Tóth, 4.A 
okres. kolo 1. 

m 3.miesto   

2. SOČ - chémia 
Martin Tkáč, M. Garayová 

– 2.B 2.miesto účasť   
3. Nohejbal chlapci 3. miesto   
4. Bedminton dievčatá Hajdučeková, 2.C 6. miesto   
5. Bedminton chlapci Navrátil, 3.D 13.miesto   
6. Olympiáda V ANJ Radoslav Pavlinský, 4.A okr. kolo 4.m   
7. Basketbal chlapcov Družstvo chlapcov ok. kolo 3.m   
8. Futbal dievčatá Družstvo dievčat  5. miesto   

9. 
Kraj.kolo v – 

orientačnom behu družstvo chlapcov  1. miesto   

10. 
Majstrovstvá Slovenska 

v orientačnom behu Martin Masaryk, 3.C  

5. 
miest

o  

11. 
Krajské kolo v atletike 

– vrh guľou Zuzana Méhnová, 4.D  1.miesto   

12. 
Krajské kolo v atletike 

– beh na 800m Matúš Monyok, 2.A  1.miesto   

13. 
Majstrovstvá Slovenska 
v atletike – vrh guľou Zuzana Méhnová, 4.D  

6. 
miest

o  

14. 

Majstrovstvá Slovenska 
v atletike – beh na 800 

m Matúš Monyok, 2.A  
4.mie

sto  

15. Basketbal dievčat Družstvo dievčat 
okr. kolo 
3.miesto 5. miesto   

16. Hádzaná dievčat Družstvo dievčat 
okr. kolo 
3.miesto   

17. Rečnícka súťaž Cicero školské kolo 22.11.12 účasť   
18. Hviezdoslavov Kubín školské kolo 14.1.13 3.miesto   

19. Volejbal chlapcov Družstvo chlapcov 
semifinálové 

kolo    

20. Futsal chlapcov Družstvo chlapcov 
semifinálové 

kolo    
21. Cezpoľný beh - chlapci Garay, 3.B 3.miesto   
22. Cezpoľný beh - chlapci Rybár, 2.B 10. miesto   

23. Cezpoľný beh - dievčatá 
Hudáková, Čalfová, 

Trávničková 
9.-15. 
miesto   

24. Aerobic dievčatá Kozáková, 3.A 3.miesto   

25. 
Krajské kolo v atletike 

– beh 1500m Rybár, 2.B 5.miesto   

26. 
Krajské kolo v atletike 

– skok do výšky Brna, 1.A 7. miesto   

27. 
Krajské kolo v atletike 

– vrh guľou Čop, 1.A 5. miesto   
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Iné súťaže  

P.Č 
Názov súťaže pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 

súťaž 
konaná 
dňa 

krajská 
úroveň Celoslovenská úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 
Literárna súťaž 
„Môže jeden človek zmeniť svet? R. Pavlinský, 4.A užší výber 

2. 
MS Olympia – bodybuilding a 
fitness M. Roháčová, 4.B 

11.10.20
12 6.miesto 

3. 
13.roč.súťaže gymnazistov „Košice 
včera a dnes“ družstvo školy 6.5.2013 

4.mies
to 

4. Matematický klokan 43 žiakov 
25.3.201
3 

4 žiaci – veľký 
diplom úsp. riešiteľa 

5. Matematický viacboj 3 žiaci 
apríl. 
2013 

6. Súťaž Expert 10 študentov 

7. 
Medzinárodná ekologická súťaž 
(Rumunsko) 

2. miesto 
3. miesto 

8. Matematická súťaž PANGEA 4 žiaci 
20.03.20
13 účasť 

9. Súťaž Matematika hrou 3žiaci 
05.06.20
13 

10. Košický matboj 8 žiaci 
19.10.20
12 

11. ME vo futsale do 21 rokov 2 žiaci 
december 
2012 3.miesto 

12. Beh starostu MČ Juh - chlapci 
Kolcun, Ilavský, 
Kažimír 

1.,4.,6. 
miesto 

13. Beh starostu MČ Juh - dievčatá Boňková, Hudáková 
4. ,6. 
miesto 

14. 
 
 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy  
P.Č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiach, účasť na 
konferenciách, 
výstavách) 

Počet zúčastnených  

1. Prezentácia 
možností štúdia 
na SŠ 

14.-15. 12. 2012 účasť na workshope 7 

2. Deň otvorených 
dverí 

7. 12. 2012  115 

3. PRO EDUCO 18.-20. 11. 2012 účasť na workshope,  120 
4.  Vianočné trhy a 

burza 
18.12.2012 prezentácia, výstava 20 

5. Deň narcisov apríl 2012 organizovanie zbierka 60 žiakov 

6. Deň  Zeme 22.4.2012 aktivity 150 žiakov 

7. Imatrikulácia október 2012 médiá 240 detí 

8. prezentácia 
štúdia nemčiny 

január 2013 Karpatenblatt  

 
Všetky aktivity súvisiace s prezentáciou školy sú uvedené na webovej stránke školy. 
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X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 
 
 
Názov 
projektu 

Číslo projektu Celkový finančný 
príspevok 

Príspevok školy 
(ak bol) 

Poznámka 

Modernizácia 
vzdelávacieho 
procesu na 
stredných 
školách 

 9 138,605  € -  8 počítačov 
3 notebooky 
1 dataprojektor  

ACES  1600€ -  
EPPOG (PF 
UPJŠ) 

  -  

 
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2012/2013.  
V školskom roku 2012/2013 sa v našej škole neuskutočnila inšpekcia Štátnej školskej 
inšpekcie. 
 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
V rámci zvyšovania využívania prostriedkov IKT  boli doplnené 4 notebooky do 
počítačových učební.  
V rámci modernizácie  priestorov školy bola zrekonštruovaná učebňa dejepisu, vymenili sa 
v nej okná, zakúpil sa dataprojektor, nové umývadlo, naniesla sa nová maľovka.  
S pomocou žiakov i rodičov bola vybudovaná relaxačná miestnosť pre žiakov, kde môžu 
tráviť prípadné voľné hodiny. 
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XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
 

Vybraný ukazovateľ r. 2012   

Normatívna dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov 
642.741 € 

                 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 
a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 
aktivít 

13.221,76 € 
(z toho na odmeny a odvody:  

4.168,58€+1.456,94€ 
na uč. pomôcky  všeob. 
materiál  5.625,52€ 
 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo 
zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít 

0 
  učebné pomôcky  

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných 
predpisov 

 Z nájmu a iných zmlúv:     
         6.896,68 € 
Použité na: energie 6.397€ 
údržbu školy a nákup materiálu 
347,88 € 
 

Z podielových daní -  na kapitálové výdavky od KSK 0 

Z podielových daní  - na bežné výdavky od KSK 0 

 
 
Správa o hospodárení školy za r. 2012 

 
 Finančné prostriedky normatívne na žiaka sme použili na mzdy, odvody z miezd 
v celkovej hodnote 552.769,70  €. Náhrady mzdy v roku 2012 boli vyplatené v hodnote 
901,07 €. Finančné prostriedky na cestovné náhrady činili 146,02 €, na úhradu energií a médií 
činili 40.405,20 €, na všeobecný materiál 2.357,47 €, na údržbu výpočtovej techniky, strojov, 
prístrojov a budov 30.154,78 €. V kapitole služby stravovanie, prídel do soc. fondu, náklady 
na školenia, kurzy,  propagáciu a reklamu, revízie, odvoz odpadu a pod. v hodnote  16.006,76 
€. Použité boli aj ušetrené peniaze z roku 2011 v sume 365,38 € na úhradu vodného 
a stočného. 
 V kalendárnom roku 2012 škola neušetrila žiadne finančné prostriedky a do roku 2013 
vstúpila s dlhom 28.834,70€ použitým na mzdy.  
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

 
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK  
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

DOD TUKE október 
2012 

TUKE p. Palaiová 60 pomoc pri 
výbere VŠ 

DOD UPJŠ október 
2012 

UPJŠ p. Palaiová 90 pomoc pri 
výbere VŠ  

beseda so 
zástupcami 
medzinár. 
agentúry 

október 
2012 

Gymnázium 
Opatovská 7 

  možnosti 
cestovať 
a vzdelávať sa 
v zahr. 

Exkurzia 
v technickom 
múzeu – 
Hutníctvo a 
metalurgia 

11.01.2013 Technické 
múzeum KE 

 30 zaujímavá veda 

Noc 
výskumníkov 

28.09.2013 Optima KE p. Krajkovič 15 zaujímavá 
fyzika a 
chémia 

DOD SAV november 
2012 

   záujem 
o výskum v 
laboratóriach 

Výstava The 
Human Body 

19.10.2012 Bratislava p. Sidorová 20 populárna veda 

prednášky 
zamerané na 
Finančnú 
gramotnosť 

16.-
20.5.2013 

Gymnázium 
Opatovská 7 

 88 rozvoj 
finančnej 
gramotnosti 

Návšteva 
prírodovedného 
múzea 

marec 201  p. 
Szaniszlová 

22 regionálna 
a environmentálna 
výchova 

Kurz prvej 
pomoci pre 
žiakov 

máj 2013 Gymnázium 
Opatovská 7 

p. Palaiová 42  

Beseda 
o financovaní 
podniku 

december Gymnázium 
Opatovská 7 

p. Lukáčová 20 rozvoj poznatkov 
žiakov z ekonómie 
a ekonomiky 
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V súlade s koncepciou rozvoja odborného vzdelávania: 
• umožňujeme a vytvárame optimálne podmienky  pre pedagógov na  získanie kompetencií 

v oblasti IKT, 
• spolupracujeme s vysokými školami,  
• organizujeme exkurzie do podnikov. 
 
 
Koncepcia rozvoja športu 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

Nohejbal 
chlapci 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Bedminton 
dievčatá 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Bedminton 
chlapci 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Basketbal 
dievčatá 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Basketbal 
chlapci 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Hádzaná 
dievčatá 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Florbal 
chlapci 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Futsal 
chlapci 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Florbal 
dievčatá 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Hádzaná 
chlapci 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Volejbal 
dievčatá 

október 
2012 –máj 
2013 

Telocvične 
stredných 
škôl KE 

KSK – CVČ 
Hlavná KE 

12 podpora 
kolektívnej 
hry, fair play 

Štvorylka 20.5. 2013   180 reprezentácia 
školy na 
verejnosti 

Karička na 
Hlavnej 

26.6.2013 KE, Hlavná Communication 
House Železiar 

24 tradície 
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V súlade s koncepciou rozvoja športu: 

• dopĺňame povinné formy vyučovania telesnej výchovy o hodiny záujmovej telesnej 
výchovy, 

• organizujeme športové aktivity : 
- Športový deň - medzitriedne súťaže v netradičných športových disciplínach 
- Florbalový medzitriedny turnaj – Deň pohybu – 17.5.2013 
- Veľkonočný volejbalový turnaj 

 
Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 
Aj v tomto šk. roku sa naša škola zapojila do projektu dlhodobých športových súťaží 
stredných škôl, pod záštitou Košického samosprávneho kraja a Regionálneho centra voľného 
času Košice 
- naša škola sa zúčastnila dlhodobých súťaží v športových odvetviach – basketbal chlapci aj  
dievčatá,  florbal chlapci aj dievčatá, futsal chlapci aj dievčatá, nohejbal chlapci, atletika 
chlapci aj dievčatá, hádzaná chlapci a dievčatá, bedminton chlapci a dievčatá. 
 
Dlhodobé športové súťaže : 
 
Krajská olympiáda     

1. Futsal dievčatá 1. miesto  
2. Nohejbal chlapci 3. miesto 
3. Bedminton dievčatá 5. miesto 
4. Bedminton chlapci 10. miesto 

 
Regionálne finále 

1. Basketbal dievčatá 3. miesto 
2. Basketbal chlapci 3. miesto 
3. Hádzaná dievčatá 3. miesto 

 
Nepostupová účasť 

1. Florbal chlapci  
2. Futsal chlapci  
3. Florbal dievčatá 
4. Hádzaná chlapci  
5. Volejbal dievčatá 

V celkovom  poradí sme obsadili 7.miesto. 
 
 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

Literárno-
historická 
exkurzia - 
Kežmarok 

21.9.2012 Kežmarok PK SJL 42 výchova 
k národnej 
hrdosti 

Pozorovanie 24.04.2013 CVČ Domino CVČ Domino 3 zvýšenie 
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slnečnej 
fotosféry 
a večernej 
oblohy 

záujmu o vedu 

Div. 
Predstavenie 
Zločin a trest 

19.9.2012 ŠD Košice  20 rozvoj 
osobnosti 

Internetový 
dobrovoľnícky 
časopis 

september 
2012 

 PK SJL a ANJ 12 reprezentácia 
školy na 
verejnosti 

Svetový deň 
zvierat – 
finančná 
zbierka 

4.10.2012 Gymnázium, 
Opatovská 7 

p. Szaniszlová 20 budovanie 
pozitívneho 
vzťahu 
k zvieratám, 
env. výchova 

Kick off 
meeting ACES 
Slovinsko 

24.-
27.9.2012 

Laško, 
Slovinsko 

p. Soós 2 tímová 
súdržnosť 

Exkurzia do 
Bratislavy – 
návšteva 
Parlamentu SR 

19.10.2012 Bratislava p. Pytliaková 20  
Spoznávanie 
histórie 

Imatrikulácia 
prvákov 

24.10.2012 KSC Jánošík p. Lukáčová 120 prijatie žiakov 1. 
ročníka 

Beseda so 
psychologičkou 
– vplyv médií 
na mladého 
človeka 

13.11.2012 Gymnázium, 
Opatovská 7 

p. Kaduková 25 prevencia 

Návšteva 
partnerskej 
školy 
v Maďarsku - 
ACES 

5.-8.11.2012 Debrecen p.Gáspár, 
p.Fričová 

6 poznávanie 
susedných 
krajín 

Beseda so 
spisovateľkou 

28.2.2013 Gymnázium, 
Opatovská 7 

p. Sedláčková 20 budovanie 
vzťahu 
k umeleckým 
prejavom 
človeka 

Návšteva 
z partnerskej 
školy vo 
Wuppertale 

september 
2012 

Gymnázium, 
Opatovská 7 

p. Mikolajová, 
p. Soós 

35 poznávanie 
nemeckých 
partnerov 

prednáška 
Virtuálne resp. 
reálne vzťahy 

marec 2013 Gymnázium, 
Opatovská 7 

p. Kaduková 25 prevencia 
závislostí 

Výmenný 
pobyt v Alba 
Iulii 

11.-
14.2.2013 

Alba Iulia, 
Rumunsko 

p. Kaduková 
 p. Soós 

8 spoznávanie part. 
Školy, rozvoj 
prezentačných 
zručností a 
tvorivosti 

prednášky 
Mládež na 
prahu života 

16.-
20.5.2013 

Gymnázium, 
Opatovská 7 

FOCUS 72 získanie nových 
informácií, 
výchova k 
tolerancii 
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Návšteva zahr. 
Študentov z 
USA 

27.3.2013 Gymnázium, 
Opatovská 7 

 45 výchova 
k humanizmu, 
tolerancii 

Beseda s tebou 
o tebe 

september 
2012 

Gymnázium, 
Opatovská 7 

p. Tóthová 45 prevencia 

Exkurzia do 
RTV 

marec 2013 Slovenský 
rozhlas 

 25 rozvoj 
poznatkov 
žiakov 

      
 
Vzdelávacie a kultúrne poukazy  
 
Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúžkov 
 481 360 17 
 

P. č 

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov 

1. Bicyklom okolo Košíc p. Krajkovič 12 

2. Časopisecký krúžok p. Istvánová 25 

3. Dramatický v anglickom jazyku p. Gáspár 19 

4. Krúžok aerobiku p. Fehérová 12 

5. Krúžok biologický  p. Tóthová 23 

6. Krúžok filozofický 1 p. Pytliaková 30 

7. Krúžok filozofický 2 p. Pytliaková 30 

8. Krúžok chemický  p. Halászová 20 

9. Krúžok kondičnej kulturistiky p. Evelleyová 21 

10. Krúžok kultúrno - dejepisný  p. Hubáčeková 15 

11. Krúžok loptových hier  p. Evelleyová 25 

12. Krúžok matematický  1 p. Peržeľ 27 

13. Krúžok matematický  2 p. Peržeľ 24 

14. Krúžok matematický  3 p. Fehérová 25 

15. Krúžok matematický  4 p. Krajkovič 22 

16. Krúžok volejbalový p. Peržeľ 18 

17. Krúžok z matematiky pre EČ MS p.Kohut 12 

spolu     360 

 
Vyhodnotenie úspešnosti krúžkov: 

– Najaktívnejší bol časopisecký krúžok, ktorý v rámci projektu ACES spolupracoval so 
školami v Maďarsku aj Rumunsku pri vydávaní časopisu v slovenskej aj anglickej 
verzii. 

– Úspešne nás reprezentovali športové krúžky ( krúžok aerobiku, volejbalový krúžok, 
krúžok kondičnej kulturistiky a 2 krúžky loptových hier), pod vedením p. Evelleyovej, 
p. Peržeľa,  p. Fehérovej, ktoré sa aktívne zúčastňovali množstva športových akcií aj 
sami zorganizovali športové súťaže. 
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– Žiaci krúžku Bicyklom okolo Košíc spoznávali okolie Košíc po cyklistických 
chodníkoch a lesných cestách.  

– Veľa žiakov si vybralo matematické krúžky, ktoré fungovali pre rozvoj talentov 
v matematických súťažiach (Klokan, Maks), ale aj ako priestor pre doučovanie žiakov 
z matematiky. 

– V rámci chemického krúžku žiak vypracoval SOČ úspešnú v celoslovenskom kole. 
Vedúci záujmových útvarov vynaložili úsilie na to, aby obsahová náplň a jej realizácia bola  
pre žiakov zaujímavá a pútavá. 
 
Kultúrne poukazy sme použili na úhradu vstupného na predstavenie Štátneho divadla, na 
výchovný vianočný koncert a výchovný koncert s protidrogovou tematikou.  
Vedenie školy vytvorilo priestor pre žiacku samosprávu, poslaním ktorej je demokraticky 
ovplyvňovať dianie v škole a participovať na ňom.  
Žiacka rada sa v školskom roku 2012/2013 vyjadrovala k návrhom a opatreniam školy 
v oblasti výchovy a vzdelávania, podávala návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia 
a vytvorila oddychovú zónu pre žiakov v učebni E1. 


