
Z histórie našej školy 



 
1968 – zrod  školy  

 
 • 1.9.1968  vznikla Stredná škola ekonomiky služieb, 

ktorá sa postupne presťahovala  na Opatovskú cestu  
č.25 v Košiciach  (pri neskoršom prečíslovaní došlo k 
zmene na č. 7)  

• Zameranie školy  

• 4 ročné odbory ekonomika obchodu a služieb, 
ekonomika spojov       

• 2 ročné nadstavbové štúdium 

 



• Škola  prežila ťažké začiatky, musela sa 
vyrovnať so zmenami v spoločnosti 
i s problémami  každej začínajúcej školy,  

– slabá vybavenosť učební 

– nedostatok učebných pomôcok 

– nedostatok učebníc 

– nedostatok priestorov  

– sťahovanie do nových priestorov 



• Tieto ťažkosti  SEŠ čoskoro prekonala 

• Pavilóny sa postupne  dostavali a  v roku 1979 
pribudla aj spojovacia chodba a odborné 
učebne 

• SEŠ bola na svoju dobu moderne vybavená, 
mala aj jazykové laboratórium   

 



Moderné jazykové laboratórium 



1970 - UNESCO 

• 1970 SEŠ bola prijatá medzi pridružené školy 
UNESCO ako jediná odborná škola v ČSSR 

• 1975  začiatok spolupráce s pridruženou 
školou UNESCO vo Fínsku – Stredná škola 
v Espoo (20 km od Helsínk), jej riaditeľ navšívil 
Košice i SEŠ 

 

 

 



 



Školský časopis, ktorý slávil úspechy na 
celoslovenských súťažiach 

 
 



Aktivity  

• Študentky školy sa zúčastňovali rôznych súťaží 
ako napr. aj  v strojopise, stenografii, kaligrafii 
alebo krasopise, nacvičovali spartakiádu, 
pracovali v rôznych krúžkoch, zúčastňovali sa 
exkurzií, kládli vence pri rôznych pamätníkoch, 
absolvovali sa povinných manifestácií na  1. 
mája, pomáhali národnému hospodárstvu 
zberom rôznych plodín, najmä zemiakov. 



Manifestácia na 1. mája 



Slávnostná akadémia pri príležitosti tzv. 
Víťazného februára 



 



Nácvik spartakiády 

 



Zemiaková brigáda 
 



 



Hodina strojopisu a hodina 
mechanizácie 

 



„Akt vďaky“  na Námestí osloboditeľov pri 
príležitosti odovzdávania maturitných stužiek 

 



Krúžok šitia a 
vyšívania 

Ateistický krúžok 



Exkurzia v čistiarni 

 



Branné cvičenie 



Pretek brannej všestrannosti 

 



Lyžiarsky výcvik 



1980 - zrod gymnázia 

• V roku 1979 sa rozhodlo o  transformácii SEŠ 
na  gymnázium, v poradí piate  v Košiciach 

 



Gymnázium  

• v školskom roku 1980 /1981 boli prijatí prví  
študenti gymnázia s ekonomickým , chemickým  
alebo stavebným zameraním 

• V školskom roku 1983/84 malo gymnázium 16 
tried a prvých absolventov 

• Škola v týchto rokoch prešla ďalšími zmenami 
personálnymi i materiálnymi 

• Pokračovalo sa v modernizácii, prestavbe učební , 
pribudlo videocentrum, laboratórium pre 
výpočtovú techniku, došlo k úprave areálu školy 



Čas prijímacích pohovorov 

 



Prvý profesorský zbor gymnázia 

 



6 

 



 



Prvá učebňa informatiky 

 



Videocentrum 

 



Brána jazykom otvorená 
• Škola sa zapojila do Projektu pridružených škôl 

Unesco s dôrazom na výučbu cudzích jazykov 

• Študenti  mali možnosť zúčastniť sa výmenných 
pobytov v zahraničí vo Fínsku, Švajčiarsku a NSR  
ešte v čase neslobody – pred novembrom 1989  

• 1986 na  naše gymnázium nastúpil Tony Carlen 
– prvý americký lektor učiaci na strednej škole v 
ČSSR 

• 1988 gymnázium nadviazalo spoluprácu so 
školou v NDR 

 



1987 – zmena názvu 

• V uvedenom roku sme získali  čestný titul 

Gymnázium Obrancov mieru 



1989 prelom 

• 1989 zmena v spoločnosti, ktorá sa odrazila  i 
v personálnych a koncepčných zmenách školy 

• 1991 spolupráca s Gymnáziom CARLA 
DUISBERGA vo Wuppertale  

• Príchod nemeckých lektorov,  skúšky KMK na 
získanie medzinárodne uznávaného certifikátu 
DSD – Deutsches Sprachdiplom 

 



• 2007/2008 otvorenie triedy s rozšíreným 
vyučovaním anglického jazyka, príprava 
študentov na získanie medzinárodne 
uznávaného certifikátu z anglického jazyka  
(FCE - First Certificate in English)  

• 2011/2012 príchod anglického lektora 

• 2013/2014 otvorenie bilingválnej nemeckej 
triedy 



Gymnázium, Opatovská 7 v Košiciach  je tu už 
32 rokov pre Vás ! 


