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Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s Metodickým usmernením 

Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 

1./ ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
(podľa § 2 ods. 1, písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z. o štruktúre a obsahu 

správ výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení) 

 
Názov školy:  Gymnázium 

Adresa školy:   Park mládeže 5, 040 01 Košice 

Telefónne číslo:   055/6335470 

Fax:  - 

Webová stránka:  www.gpm.sk   

Mail:  riaditeľstvo@gpm.sk  

  skola@gpm.sk 

  office@gpm.sk  

Zriaďovateľ školy:  Okresný úrad Košice,  

  Komenského 52, 041 26 Košice 

Riaditeľ školy:  Mgr. Milan Marinčák od 1. 12.2019 

  RNDr. Alena Bobáková do 30. 11. 2019 

Zástupca riaditeľa: RNDr. Zuzana Furárová    zástupca pre výchovno-vzdelávaciu   

                                                                                          činnosť                                           

  Mgr. Zuzana Krajcárová    zástupca pre technicko-ekonomickú 

   činnosť, 

                                              zástupca pre výchovno-vzdelávaciu                                                                                               

                                                                                          činnosť 

Rada školy: Mgr. Iveta Nemcová predseda, zástupca pedagogických

  zamestnancov 

 Ing. Albín Sakal zástupca pedagogických  

  zamestnancov 

 Soňa Briškárová  zástupca nepedagogických 

zamestnancov 

 Daniel Kuchár zástupca žiakov 

JUDr. Martin Balčík         zástupca rodičov 

Mgr. Peter Jeník         zástupca rodičov 

Ing. Zuzana Kalináčová         zástupca rodičov 

 Ing. Viera Kováčová zástupca zriaďovateľa 

 Mgr. Ivica Moyzesová zástupca zriaďovateľa 

 RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA., LL.M.  zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Magdaléna Vitkovičová zástupca zriaďovateľa 

 

 

 

http://www.gpm.sk/
mailto:riaditeľstvo@gpm.sk
mailto:skola@gpm.sk
mailto:office@gpm.sk
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Poradné orgány školy: 

 Poradný zbor riaditeľa školy – je zložený z vedúcich funkcionárov školy 

a vedúcich predmetových komisií 

 Pedagogická rada 

 Predmetové komisie – metodický orgán:  v školskom roku 2019/2020 pracovalo 

na škole 5 predmetových komisií (PK) pod vedením vedúceho predmetovej 

komisie. Členmi predmetovej komisie sú učitelia, ktorí vyučujú rovnaké alebo 

príbuzné predmety takto: 

1. PK humanitných predmetov, vedúci ‒ Mgr. Eva Lacková, (7 členov, do januára 

2020 bolo 8 členov – 1 členka nastúpila ako zástupkyňa riaditeľa) – zabezpečujú 

vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky, umenia 

a kultúry, etickej a náboženskej výchovy, 

2. PK matematiky, informatiky, geografie a telesnej výchovy, vedúci ‒  

RNDr. Františka Tarabčáková, (12 členov, 1 členka bola na dlhodobej PN a 1 

členka nastúpila vo februári 2020 po rodičovskej dovolenke) – zabezpečujú 

vyučovanie matematiky, informatiky, geografie, telesnej a športovej výchovy, 

účelové cvičenia, kurz ochrany života a zdravia, lyžiarsky kurz a plavecký kurz, 

3. PK cudzích jazykov, vedúci ‒ Mgr. Viera Kišeľáková, (10 učiteľov a 1 anglický 

lektor) ‒ zabezpečujú vyučovanie anglického, francúzskeho, nemeckého 

a ruského jazyka, 

4. PK prírodovedných predmetov, vedúci ‒ Mgr. Iveta Nemcová, (5 členov) ‒ 

zabezpečujú vyučovanie biológie, fyziky a chémie, 

5. PK španielskeho jazyka a predmetov vyučovaných v španielskom jazyku, vedúci- 

Mgr.  Martina Töröková, (10 členov, jeden člen bol dlhodobo PN do 17. marca 

2020) ‒ zabezpečujú vyučovanie španielskeho jazyka, španielskeho jazyka a 

literatúry a prírodovedných predmetov v španielskom jazyku 

 Výchovný poradca: Mgr. Martina Didnianská (do 31. 12. 2020 Mgr. Zuzana 

Krajcárová) 

 Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Viola Pastrnáková 

 Koordinátor protidrogovej prevencie: Mgr. Viera Kišeľáková 

 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Viera Kišeľáková 

 Koordinátor informatizácie: Ing. Albín Sakal 

2./ ZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 (podľa § 2 ods. 1, písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 

Stav k 15. 9. 2019 

SPOLU ZA ŠKOLU 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 5 5 5 5 2 22 

Počet žiakov v ročníku 134 157 149 139 44 623 

Z toho počet žiakov 

so  SVVP 
0 2 1 3 0 6 

 



 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  
za školský rok 2019/2020 

 

 

 

4 

Z uvedeného počtu malo sedem žiakov povolené absolvovať časť štúdia na škole 

v zahraničí počas celého školského roka. Päť  žiakov študovalo v zahraničí v 1. polroku 

a v 2. polroku pokračovalo v štúdiu na našej škole. 

Dvaja  žiaci  študovali podľa individuálneho učebného plánu počas celého školského roka 

a jedna žiačka v 2. polroku.  

Štyria žiaci prestúpili z nášho gymnázia na inú školu a dvaja žiaci pristúpili na našu školu. 

 

 

Stav k 31. 8. 2020 

 
Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 3 9 

Počet žiakov v ročníku 59 66 67 96 288 

Z toho počet žiakov 

so SVVP 
0 2 1 2 5 

 

 

Študijný odbor: 7902 J 74 bilingválne štúdium (slovensko-španielske) 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 2 2 10 

Počet žiakov v ročníku 48 63 52 43 44 250 

Z toho počet žiakov 

so SVVP 
1 0 0 1 0 2 

 

 

Študijný odbor: 7902 J 74 bilingválne štúdium (slovensko-anglické) 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 1 1 0 0 3 

Počet žiakov v ročníku 24 28 31 0 0 83 

Z toho počet žiakov 

so SVVP 
0 0 0 0 0 0 

 

 

SPOLU ZA ŠKOLU 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 5 5 5 5 2 22 

Počet žiakov v ročníku 131 157 150 139 44 621 

Z toho počet žiakov so 

SVVP 
1 2 1 3 0 7 
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3./ ÚDAJE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH 
 (podľa § 2 ods. 1, písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 
 

Do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa prihlásilo 444 žiakov ZŠ do obidvoch študijných 

odborov, prijatých bolo 142 žiakov. 

 

- 162 žiakov ZŠ sa prihlásilo na študijný odbor 7902 J 74 – bilingválne štúdium 

(slovensko-anglické) 

 z toho 162 vyhovelo kritériám prijímacieho konania 

 z toho 26 bolo prijatých do 1 triedy, 

 

- 108 žiakov ZŠ sa prihlásilo na študijný odbor 7902 J 74 – bilingválne štúdium 

(slovensko-španielske) 

 z toho 108 vyhovelo kritériám prijímacieho konania 

 z toho 58 bolo prijatých do 2 tried, 

 

- 174 žiakov ZŠ sa prihlásilo na študijný odbor 7902 J  

 z toho 174 vyhovelo kritériám prijímacieho konania 

 z toho 58 bolo prijatých do 2 tried.  

 

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť 6 tried (2 triedy štvorročného štúdia, 2 triedy 

bilingválneho slovensko-španielskeho a 2 triedy bilingválneho slovensko-anglického  

štúdia). 

 

 

4./ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY v školskom roku 

2019/2020  
 (podľa § 2 ods. 1, písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

PROSPECH k 31. 8. 2020 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu za školu 

Počet žiakov v ročníku 131 157 150 139 44 621 

Počet tried  ročníku 5 5 5 2 2 22 

Počet žiakov, ktorí PSV 

Počet žiakov, ktorí PVD 

Počet žiakov, ktorí P 

44 

54 

33 

66 

58 

33 

63 

60 

25 

68 

43 

27 

21 

14 

9 

262 

229 

127 

Celkový počet žiakov, ktorí prospeli 131 157 148 138 44 618 

Počet neprospievajúcich žiakov 0 0 2 0 0 2 

Počet neklasifikovaných žiakov 0 0 0 1 0 1 

Počet žiakov, ktorí budú konať 

skúšku v náhradnom termíne 
0 0 0 0 0 0 

Študijný priemer 1,73 1,64 1,55 1,62 1,67 1,63 

 

 



 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  
za školský rok 2019/2020 

 

 

 

6 

Priemerná známka z jednotlivých predmetov za 2. polrok 

Povinné predmety 

 

PREDMET Ø 

Slovenský jazyk a literatúra 1,82 

Anglický jazyk 1,37 

Francúzsky jazyk 1,78 

Nemecký jazyk 1,33 

Ruský jazyk 1,29 

Španielsky jazyk 1,48 

Španielsky jazyk a literatúra 1,81 

Dejepis 1,42 

Občianska náuka 1,23 

Matematika 1,93 

Informatika 1,39 

Fyzika 1,97 

Chémia 2,03 

Biológia 1,90 

Geografia 1,45 

Umenie a kultúra 1,34 

Telesná a športová výchova Abs. 

Anglická literatúra  1,27 

Anglické reálie  1,25 

 

Voliteľné predmety 

PREDMET Ø 

Konverzácia v anglickom jazyku 1,22 

Konverzácia v španielskom jazyku 1,52 

Seminár z dejepisu 1,23 

Spoločenskovedný seminár 1,45 

Seminár z matematiky v špan. jaz. 1,55 

Cvičenia z matematiky 2,52 

Programovanie 1,78 

Cvičenia z chémie 1,83 

Seminár z biológie 2,19 

Seminár z geografie 2,25 

Dejiny umenia 1,58 

 

MATURITNÁ SKÚŠKA 

V školskom roku 2019/2020 sa na maturitnú skúšku prihlásilo 139 žiakov (95 žiakov 

4. ročníka štvorročného štúdia a 44 žiakov 5. ročníka päťročného bilingválneho štúdia). 
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Okrem toho sa na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry prihlásilo 43 žiakov 4. 

ročníka päťročného bilingválneho štúdia.  

 

Opatrením MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 3. 2020 boli písomné maturitné skúšky (EČ a PFIČ MS) 

zrušené.  Dňa 23. 4. 2020 vydal minister školstva Rozhodnutie o termínoch a organizácii 

internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.  

Na základe uvedeného rozhodnutia hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky 

sa získalo ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov (daný predmet a príbuzné 

predmety), do ktorých sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 

známky z posledných dvoch ročníkov štúdia (v triedach IV. A, IV. B, IV. C, IV. SA, IV. SB 

koncoročné známky z 1. a 2. ročníka a polročné a koncoročné známky z 3. a 4. ročníka, 

v triedach V. SA, V. SB koncoročné známky z 1., 2. a 3. ročníka a polročné a koncoročné 

známky zo 4. a 5. ročníka) 

Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré boli súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, 

výsledná známka sa vypočítala iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal 

hodnotenie z tohto predmetu alebo predmetov.  

Aritmetický priemer sa zaokrúhlil na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1; 2,5 sa 

zaokrúhlilo na 2; 3,5 sa zaokrúhlilo na 3 a 4,5 sa zaokrúhlilo na 4; t. j. stupeň prospechu 

vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhlilo na celé číslo smerom nadol a nad 

0,50 sa zaokrúhlilo na celé číslo smerom nahor. 

 Príbuzné predmety k maturitným predmetom, ktoré boli započítané, sú uvedené v tabuľke: 

MATURITNÝ PREDMET PRÍBUZNÉ PREDMETY 

anglický jazyk konverzácia v anglickom jazyku 

španielsky jazyk, literatúra a kultúra španielsky jazyk a literatúra, konverzácia 
v španielskom jazyku, umenie a kultúra, geografia 
(geografia len 5. ročník) 

španielsky jazyk konverzácia v španielskom jazyku 

ruský jazyk - 

matematika cvičenia z matematiky 

matematika v špan. jazyku seminár z matematiky 

informatika programovanie 

chémia cvičenia z chémie 

biológia seminár z biológie 

dejepis seminár z dejepisu 

občianska náuka spoločenskovedný seminár 

geografia seminár z geografie 

dejiny umenia - 

 

Žiaci sa oboznámili s klasifikáciou za jednotlivé maturitné predmety podľa vypočítanej 

priemernej známky v Edupage do 12. 5. 2020, kde do 15. 5. 2020 následne známky 

odsúhlasili alebo požiadali školu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.  
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Dvaja žiaci, ktorí boli  nespokojní so známkou vypočítanou na základe priemerov známok, 

požiadali vedenie školy o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

z jednotlivých predmetov do 15. 5. 2020. Bolo to z predmetov slovenský jazyka literatúra (1 

žiak) a anglický jazyk (1 žiak) 

ÚFIČ MS na našej škole sa konala 27. 5. 2020 a okrem uvedených žiakov konala dobrovoľnú 

skúšku jedna žiačka z predmetu anglický jazyk. 

Ostatní žiaci, ktorí si volili dobrovoľnú MS požiadali o jej zrušenie. 

Všetci žiaci, ktorí boli v školskom roku 2019/2020 prihlásení na maturitnú skúšku ju 

absolvovali, vyššie uvedeným spôsobom, úspešne. 

 

Okrem toho v 7. 9. 2020 konala jedna žiačka opravnú skúšku z EČ MS z matematiky (2. 

opravný termín), pretože ju nemohla konať v riadnom termíne (marec 2020) z dôvodu 

zrušenia písomných maturitných skúšok. 

 

 

Výsledky externej časti MS – nekonala sa 
 

Výsledky písomnej formy internej časti MS – nekonala sa 
 

Výsledky MS 

 

Predmet Úroveň Počet maturantov Priemerná známka 

Anglický jazyk 
B1 0 - 

1,50 
B2 110+1d 1,50 

Biológia - 36 1,83 2,00 

Biológia v španielskom 

jazyku 
- 3 1,67 1,67 

Dejepis - 26 1,35 1,35 

Dejiny umenia - 24 1,50 1,50 

Geografia - 8 1,88 1,88 

Chémia - 31 1,61 1,61 

Informatika - 25 1,44 1,44 

Matematika - 30 2,13 2,13 

Matematika v španielskom 

jazyku 
- 12 1,92 1,92 

Občianska náuka - 53 1,38 1,38 
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Predmet Úroveň Počet maturantov Priemerná známka 

Slovenský jazyk a literatúra - 138 1,80 1,80 

Ruský jazyk 
B1 3 1,00 

1,00 
B2 0 - 

Španielsky jazyk 
B1 8 1,50 

1,33 
B2 4 1,00 

Španielsky jazyk, literatúra 

a kultúra 
C1 44 1,68 1,68 

 

V riadnom skúšobnom období úspešne absolvovalo MS 139 žiakov, 43 žiakov bilingválneho 

štúdia maturovalo v 4. ročníku v riadnom termíne len zo slovenského jazyka a literatúry. 

 

Priemerná známka z ÚFIČ MS na škole  bola 1,63. 

V správe o priebehu a celkovej úrovni maturitných skúšok predsedníčky školskej maturitnej 

komisie uviedli, organizačné zabezpečenie, vypracovanie harmonogramu MS bolo 

v poriadku. Učebňa boli vhodne upravená. Maturitná dokumentácia bola pripravená v súlade 

s platnou legislatívou. Všetky tlačivá  pre PŠMK a PPMK boli dodané včas a v poriadku. 

SPRÁVANIE  

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu za školu za 1. a 2. 

polrok 

Znížená známka zo správania 

 stupeň 2 

 stupeň 3 

 stupeň 4 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

1 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

1 

0 

Vylúčenie zo štúdia 0 0 0 0 0 0 

 

V 1. polroku školského roka 2019/2020 mal  jeden žiak zníženú známku zo správania na 

stupeň 3 za 22 neospravedlnených hodín. 

 

Pokarhanie riaditeľom školy bolo udelené 2 žiakom, 1 za neospravedlnené hodiny 

a svojvoľné odchody zo školy bez priepustky a vedomia triednej učiteľky a 1 za použitie 

mobilu na písomke. 

 

Triedni učitelia udelili 1 pokarhanie žiakom za používanie mobilu na hodine a 2 pokarhania 

za porušenie vnútorného poriadku školy (opustenie školy bez priepustky a fajčenie v areáli 

školy počas vyučovacieho procesu). 

 

V 1. polroku školského roka pochvalu triednym učiteľom dostali 14 žiaci školy: 3 žiaci 

za výborný prospech v priemere 1,0, 2 žiaci za výborný prospech a dochádzku, 9 žiakov za 

reprezentáciu školy v rôznych súťažiach.  
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V 2. polroku školského roka 2019/2020 nemal žiaden žiak zníženú známku zo správania. 

Jednému žiakovi bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom za porušenie školského 

poriadku a neplnenie  pokynov včas. 

 

Pochvalu riaditeľom školy dostali 34 žiaci. 27 žiakom štvrtého a piateho ročníka bola udelená 

pochvala riaditeľom školy za  výborný prospech počas celého štúdia. Ich úsilie bolo ocenené 

aj finančnou odmenou. Za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom a celoslovenskom kole 

SOČ bola pochvala riaditeľom školy udelená 6 žiakom a 1 žiačke bola udelená pochvala 

riaditeľom školy za reprezentáciu školy v rámci debatnej ligy. 

 

Triedni učitelia udelili pochvalu 13 žiakom a to za výborný prospech a reprezentáciu školy 

v rôznych súťažiach. 

 

Plaketu školy a finančnú odmenu dostalo 11 žiakov končiacich ročníkov (Enrico Krebes,    

Kamil Schreiber, Hilda Mikulová – IV. A, Marianna Kušnierová, Erik Mišinský, Erika 

Vargová – IV. C, Róbert Helcmanovský, Filip Miroslav Kucka, Nina Majorošová, Rebeka 

Malecká – V. SA a Terézia Kirilová – V. SB). 

 

 

DOCHÁDZKA za školský rok 2019/2020 

 

 Škola 

Počet vymeškaných hodín spolu 42328 

z toho ospravedlnených 42124 

Zameškané ospr. hodiny na žiaka 67,83 

Počet neospravedlnených hodín 204 

Neospravedlnené hodiny na žiaka 0,33 

 

5./ ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 
 (podľa § 2 ods. 1, písm. f) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 
Gymnázium, Park mládeže 5, v Košiciach v školskom roku 2019/2020 zabezpečovalo 

výchovu a vzdelávanie v dvoch študijných odboroch:  

 

1. študijný odbor: 7902 J  gymnázium: 

- 1., 2., 3. a 4. ročník štvorročného štúdia 

- v školskom roku 2019/2020 sa vyučovalo v triedach 1., 2., 3. a 4. ročníka podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu GPM, ktorý bol vypracovaný 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A pre vyššie sekundárne 

vzdelávanie. 

 

2. študijný odbor a zameranie: 7902 J 74 bilingválne štúdium (slovensko-španielske): 

- 1., 2., 3., 4. a 5. ročník päťročného štúdia, 

- v školskom roku 2019/2020 sa vyučovalo v triedach 1., 2., 3., 4. a  5. ročníka 

podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu GPM, ktorý bol 

vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A pre vyššie 

sekundárne vzdelávanie. 
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3. študijný odbor a zameranie: 7902 J 74 bilingválne štúdium (slovensko-anglické): 

- 1., 2.  a 3. ročník päťročného štúdia, 

- v školskom roku 2019/2020 sa vyučovalo v triedach 1., 2. a 3. ročníka podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu GPM, ktorý bol vypracovaný 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A pre vyššie sekundárne 

vzdelávanie. 

 

6./ ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 (podľa § 2 ods. 1, písm. g) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 
 

V školskom roku 2019/2020  k 30. 6. 2020 pracovalo na škole 60 zamestnancov: 

 

- 45 pedagogických zamestnancov (z toho 7 na čiastočný úväzok) 

- 1 zamestnanec na čiastočný úväzok ako pedagogický zamestnanec 

a nepedagogický zamestnanec 

- 14 nepedagogických zamestnancov. 

 

Jedna učiteľka bola od 1. októbra 2019 dlhodobo práceneschopná. Okrem týchto 

zamestnancov bola jedna učiteľka na materskej dovolenke. 

 

Na škole pracovali na dohodu lektor anglického jazyka, učiteľka francúzskeho jazyka 

a učiteľka anglického jazyka. 

 
VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Vek do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 65 nad 66 
Spolu 

všetkých 
Priemerný vek 

Počet 3 10 16 11 6 0 46 47,87 

z toho žien 2 7 15 6 5 0 35  

 

KARIÉROVÝ STUPEŇ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 začínajúci 

učiteľ 

samostatný 

učiteľ 

učiteľ  

s 1. atestáciou 

učiteľ  

s 2. atestáciou 
Spolu 

Počet 1 14 9 22 46 

 

Takmer všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní pre vyučovanie jednotlivých 

predmetov v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 

predpisov.  

 

V triedach bilingválneho štúdia učili matematiku, biológiu, chémiu a fyziku v španielskom 

jazyku a španielsky jazyk  učitelia, ktorí pochádzajú priamo zo Španielska. Ich výber, 

na základe konkurzu, zabezpečuje Ministerstvo školstva a vedy Španielska. 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy sú  kvalifikovaní. 
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7./ ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGOGICKÝCH ZAMESTNAN-

COV (podľa § 2 ods. 1, písm. h) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 

V školskom roku 2019/2020 sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci na ďalšom vzdelávaní  

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

V 1.  polroku  školského roka 2019/2020 boli ukončené tieto vzdelávania:  

 Cambridge DELTA: formación profesores de inglés, módulo I (školenie učiteľa 

angličtiny) a Ministerio de Educación espaňol: „Evaluación por competencias“ 

(Ministerstvo školstva Španielska: „Hodnotenie podľa kompetencií) – 1 učiteľ, 

 on-line školenie e-Twinning so zámerom získania projektových partnerov – 1 učiteľ, 

 Doplňujúce pedagogické štúdium pre španielsky a francúzsky jazyk na Univerzite 

Mateja Bela v Banskej Bystrici – 1 učiteľ, 

 2. atestačná skúška – 1 učiteľ, 

 odovzdanie práce na 1. atestačnú skúšku a príprava sa na jej obhajobu a preskúšanie – 

1 učiteľ. 

 

V 2. polroku školského roka 2019/2020 učitelia absolvovali rôzne webináre:  

 

 ukončené adaptačné vzdelávanie – 1 učiteľ, 

 webinár k maturitným zadaniam – 1 učiteľ,  

 webinár z geografie – Plánovanie a realizácia turistického výletu na Slovensku 

(realizovaný cez projekt IT akadémia – 1 učiteľ, 

 webináre a online školenia– školenia k aplikácii Microsoft Teams a ako učiť online, 

ako aj k aplikácii Edupage a rôznym iným aplikáciám (Microsoft Whiteboard, 

Google disk, zborovňa.sk, Webex a iné.) – všetci učitelia, 

 IT akadémia – Programovanie mikroprocesorových systémov – 2 učitelia, 

 školenia: Globallogic Košice, IT akadémia – GIT – 1 učiteľ, 

 školenie administrátorov k projektu PISA 2021-2022 – 1 učiteľ, 

 pracovné stretnutie učiteľov ETV – SIR, Zastavme korupciu – 1 učiteľ, 

 Klub učiteľov informatiky 2020 – 1 učiteľ. 

 

 

8./ ÚSPECHY ŠKOLY DOSIAHNUTÉ v školskom roku 2019/2020 

 (podľa § 2 ods. 1, písm. i) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.)  

SOČ 

 

V školskom kole SOČ súťažilo 40 žiakov s 35 prácami v 14 súťažných odboroch. Do 

obvodného a krajského kola sa prebojovalo 25 žiakov s 22 prácami.  

 

V krajskom kole sa na medailových pozíciách umiestnilo 6 prác, pričom 5 prác postúpilo do 

celoslovenského kola (Peter Dubecký, III.B, Lea Turčaníková, III.B, Rebecca Miadoková, 

III.SA, Lívia Grešová a Viktória Podolínska, III.C, Katarína Janošková, III.SA, Klára 

Farkašovská, III.B. 
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Na celoslovenskom kole sa na 3. mieste umiestili dve práce troch našich žiačok:  

1. Lívia Grešová (III.C) a Viktória Podolínska (III.C) – odbor č. 07 (Pôdohospodárstvo 

(poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) s prácou Populárno-náučná 

publikácia Furmanstvo na Dolnom Spiši v okrese Gelnica. 

2. Katarína Janošková (III.SA) – odbor č. 08 (Cestovný ruch, hotelierstvo, 

gastronómia) s prácou Využitie folklóru v slovenskom cestovnom ruchu. 

 

Práce SOČ našich žiakov boli ocenené aj akademickou pôdou. 

 

Peter Dubecký z III.B, ktorý  postúpil do celoslovenského kola SOČ v odbore Matematika, 

fyzika a umiestnil sa na výbornom 4. mieste, ako autor práce na tému: Hľadanie vzťahov 

medzi atomárnou štruktúrou a magnetickými vlastnosťami kovových skiel na báze Fe  získal 

Cenu dekana PF UPJŠ. Taktiež vystúpil na Študentskej vedeckej konferencii, kde svoju 

prácu prezentoval. 

 

Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulty prírodných vied na Unverzite sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave udelila certifikát za účasť v súťaži „Zelený Andel 2020“ v oblasti Ochrany 

a obnovy životného prostredia, našim dvom študentkám Lívii Grešovej (III.C) a Viktórii 

Podolinskej (III.C), v rámci ktorej prezentovali svoju prácu s názvom „Populárno-náučná 

publikácia Furmanstvo na Dolnom Spiši v okrese Gelnica“. 

Olympiády 

V  školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do týchto olympiád: 

 

 olympiáda v anglickom jazyku 

 olympiáda v nemeckom jazyku 

 olympiáda vo francúzskom jazyku 

 olympiáda v španielskom jazyku 

 olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 

 dejepisná olympiáda 

 olympiáda ľudských práv 

 matematická olympiáda 

 fyzikálna olympiáda 

 ekonomická olympiáda 

 

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu súvisiacu s Covidom 19 sa vyššie kolá 

olympiád neuskutočnili. Najlepšie výsledky do vyhlásenia pandémie sme dosiahli 

v olympiáde v anglickom jazyku, kde v kategórii 2 C1 bola A. Hudáková (I. AA)                             

v  krajskom kole úspešnou riešiteľkou. 

 

V krajskom kole olympiády v španielskom jazyku, ktoré pravidelne organizuje naša škola, 

sa v kategórii A Júlia Ondriašová (II. B) umiestnila na 2. mieste, v kategórii B Samuel Sabol 

(III. B) na 3. mieste, v kategórii C  Paulína Kubinová (IV. C) na 2. mieste a Marianna 

Kušnierová (IV. C) na 3. mieste a v kategórii D sa umiestnili Natália Čižmárová (III. SA) na 

1. mieste a Jana Kopkášová (IV. SA) na 2. mieste. Celoslovenské kolo, na ktoré postúpila 

Natália Čižmárová, bolo zrušené.  

 

V krajskom kole sme mali aj úspešnú  riešiteľku olympiády v slovenskom jazyku 

a literatúre Barboru Gbúrovú (II. SB), ktorá získala 3. miesto. Na olympiáde ľudských 

https://www.ekokatedra.sk/
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práv nás v krajskom kole reprezentovala Ema Palčová (III.AA). Do krajského kola  

dejepisnej olympiády postúpili žiaci Matej Bakši (IV.SA) a Martin Lukáč (IV.SB. Dané kolo 

sa  nekonalo. 

 

Do fyzikálnej olympiády sa v kategórii D zapojili 2 žiaci z I. B a do kategórie C sa zapojil 1 

žiak z II. SB. Do matematickej olympiády sa zapojili: do kategórie A 1 žiak, do kategórie B 

5 žiakov, do kategórie C 1 žiak a do kategórie Z9 3 žiaci. Úspešní riešitelia okresného kola  

v kategórii Z9 boli Patrik Pecha a Radka Miškovičová z I. SB. V kategórii C Michal Almaši 

(I. C) postúpil do krajského kola, ktoré sa pre Covid 19 nekonalo. 

 

Do krajského kola ekonomickej olympiády postúpili Tomáš Nagy a Peter Dubecký (III. B). 

Tomáš Nagy sa na krajskom kole umiestnil na 5. mieste. 

 

Iné súťaže 

 

 Hviezdoslavov Kubín - tento školský rok sa uskutočnilo školské kolo. Na 

regionálnom kole nás mali reprezentovať Matúš Krajcár (I. AA) v kategórii próza a 

Daniel Šenkovič (I. C) v kategórii poézia, regionálne kolo sa nekonalo, všetci 

postúpili do krajského kola, ktoré by sa malo konať v septembri. 

 Simona Kallová (III. SA) obsadila 5. miesto v oceňovaní rečníkov na                                              

2. východoslovenskom regionálnom turnaji  Slovenskej debatnej ligy. 

 Matematický Klokan – do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže sa z našej 

školy zapojilo 15 žiakov, ktorí súťažili v troch rôznych kategóriách. Výsledky zatiaľ 

nie sú. 

 MAKS -  celoslovenská matematická súťaž. Zapojil sa Patrik Pecha (I. SB) a na 

Slovensku sa umiestnil na 24. mieste. 

 ON LINE kvíz AIDS a HIV -  absolvovali celoštátne kolo  - Nina Viznerová I.B, 

Laura Laubertová I.B, Ivo Rusinko I.B. 

 Súťaž „iBobor“ – V školskom roku 2019/20 sme za zapojili do súťaže iBobor                           

v kategórii Junior s 33 študentmi. 12 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi. Najlepšie 

výsledky dosiahli: Daniel Dzurík (II.B) – 444. – 540. miesto v SR, percentil 94, 

Dorota Zimová (II. SB) – 548. – 690. miesto v SR, percentil 93 a Soňa Suchá (II. SB) 

– 753. – 764. miesto, percentil 91.  

 Na škole prebehla v novembri 2019 súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku English 

Essay Competition . V kategórii Juniors 2. miesto obsadila Liliana Almašiová (II.SA) 

a Michaela Meňhértová (II. AA). 2. miesto v kategórii Seniors získali Roland 

Kapitančík (IV. SB) a Daniel Cieslar (III. AA). 

 V októbri 2019 prebehlo školské kolo súťaže Juvenes Translatores v španielskom 

jazyku. V kategórii začiatočník zvíťazil Sebastián Luczy (II.SB), v kategórii stredne 

pokročilý Dávid Guman (III. SB) a v kategórii pokročilý Roland Kapitančík  (IV.SB). 

V anglickom jazyku sa na 1. mieste umiestnil Matej Minarik (III. AA). 

 V októbri 2019 sa konalo aj školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku 

Shakespeare´s Memorial. V poézii zvíťazila Laura Genčúrová (II. B), v próze 

Martina Hrabovská (II. AA). Víťazky postúpili do krajského kola a Martina 

Hrabovská sa umiestnila na 2. mieste. Mgr. Crawley bola aj členkou poroty 

v krajskom kole. 
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 V novembri 2019 sa organizoval druhý ročník súťaže Festival španielskej poézie 

v Nitre. Našu školu reprezentovali Dávid Popovič (III.SA), Peter Kuko (V. SB) 

a Laura Aexandra Chomčová (III. SA). 

 V tomto školskom roku sme sa zapojili aj do súťaže Angličtinár roka. Najlepšie 

výsledky na našej škole dosiahli žiaci: Christián Feliks (III. AA) – 165. miesto 

v slovenskom rebríčku, Barbara Havrišová (IV. SB) a Patrik Varhoľák (II. AA). Naša 

škola sa umiestnila na 25. mieste v rámci Slovenska a na 4. mieste v kraji. 

Celosvetovo sme sa umiestnili na 158. mieste.  

 Naši študenti sa v januári 2020 zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo.  

V kategórii sólový spev sa na 1. miestne umiestnila Angelika Sofia Selepková (III. C) 

a postúpila do celoslovenského kola a v kategórii skupinový spev sa na 3. mieste 

umiestnili žiaci II. SA a II. SB Dávid Nagy, Daniel Jaroš a Viktor Takáč. 

 Festival španielskych divadiel – vo februári sa v Novom Meste nad Váhom konal 

divadelný festival španielskych bilingválnych sekcií. Naši žiaci  (Gbúrová –II. SB, 

Kurila – III. SB, Chomčová, Čižmárová – III. SA, Kuko – V. SB a 3 žiačky zo IV. 

SA) sa na ňom predstavili hrou, ktorá je založená na španielskych stredovekých 

románoch, príbehoch, ktoré poukazujú na morálne hodnoty. Prvýkrát sa žiaci 

predstavili aj pred žiakmi troch košických základných škôl, na ktorých sa vyučuje 

španielsky jazyk. 

 Turnaj mladých fyzikov – krajského kola sa zúčastnili Michal Almáši (I.C), 

Čemanová (II.SB), Ploščicová (II.AA), Bosnyáková S. a Bosnyáková B. (III.C), 

Dubecký (III.B). 

 

Marek Tej (II. AA) sa umiestnil na celoštátnom kole na 3. mieste (vytvorili sme 

spoločný tím s Gym. Alejová a Gym. Šrobárova) 

 V súťaži Fyzikálny náboj sa naši žiaci Onderišinová a Čemanová (II.SB), Knap 

(II.SA), Almáši (I.C), Pahulyi (III.SA) umiestnili na 42. mieste z 57 škôl v rámci SR. 

 súťaž organizovaná ku Dňu študentstva predmetovou komisiou M-I-G-TV - 

vedomostný kvíz z geografie. 

 V novembri naša škola organizovala súťaž k 150. výročiu periodického zákona pre                

II. A III. ročník. 

 Umelá inteligencia - elearningový kurz - Jeden z našich žiakov Daniel Dzurík 

z II.B, absolvoval tento kurz a získal certifikát z Helsinskej univerzity zo základov 

umelej inteligencie. Doposiaľ bol tento kurz sprístupnený len študentom Fínska. 

(Celková dĺžka kurzu predstavuje približne 6 týždňov a jednotlivé sekcie trvajú 5 až 

10 hodín. Pre používateľov sú k dispozícii krátke testy, ktoré pokrývajú celý rad tém, 

ktoré pomáhajú lepšie pochopiť umelej inteligencii. Okrem teórie sú však k 

dispozícii aj praktické príklady zo života. Po úspešnom absolvovaní kurzu je 

úspešným absolventom zaslaný aj oficiálny diplom z University of Helsinki.) 

 Žiaci našej školy sa pod vedením vyučujúcich telesnej výchovy aktívne zapájali 

do rôznych športových súťaží. K najvýznamnejším úspechom patrí: 

 13. miesto v regionálnom kole v bedmintone dievčat,  

 4. miesto v region. kole  a 3. miesto v  krajskom kole v bedmintone chlapcov,  

 účasť na regionálnom kole  vo florbale dievčat  a vo florbale chlapcov, 

 3. miesto v regionálnom kole  a postup do krajského kola v hádzanej dievčat,  

 účasť v regionálnom kole a 7. - 8. miesto v  krajskom kole vo futsale chlapcov, 

 3. miesto v regionálnom kole v stolnom tenise chlapcov, 
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 6. miesto v regionálnom kole v stolnom tenise dievčat, 

 2. miesto v regionálnom kole  a postup do krajského kola v nohejbale dievčat,   

 1. miesto v regionálnom kole a 2. miesto v krajskom kole cezpoľného behu – 

jednotlivci (Sandra Ivanková - III. C), 

 2. miesto v regionálnom kole a 3. miesto v krajskom kole cezpoľného behu – 

družstvo, 

 umiestnenie v prvej desiatke na krajskom kole a postup na MS Slovenska v 

aerobiku – Lucia Reisová (III. B).  

 

Okrem toho sa konal 13. ročník vianočného turnaja vo florbale o Putovný pohár riaditeľa 

školy a v rámci DŠK súťaž Netradičné športy. Už tradične sa naši žiaci a učitelia TSV 

pomáhali pri organizácii MMM. 

 

V 2. polroku školského roka 2019/2020 sa z dôvodu mimoriadnej situácie Covid 19 naši 

žiaci zúčastnili iba týchto súťaží: 

-      basketbal dievčat – 1. miesto v regionálnom kole, postup na kraj 

- basketbal chlapci –  3 miesto v regionálnom kole,  

     2. miesto v krajskom kole 

 hádzaná dievčatá – 3. miesto v regionálnom kole, postup na kraj. 

 

Pravidelne naši žiaci a učitelia pomáhajú pri príprave  MMM. 

 

Ďalšie aktivity: 

 

 aktivity v rámci 13. ročníka Dní španielskej kultúry – 2. 10. – 12. 10. 2019: 

o La Noche Espaňola – španielsky večer plný hudby, spevu a tanca – skupina 

Remedios, hovorené slovo. 

o Košická „La Rambla“ Barcelonská hlavná ulica na košickej Hlavnej v podaní 

študentov španielskeho gymnázia. 

o Španielska kinematografia - Premietanie španielskych filmov. 

o Poznaj regióny Španielska a Mexika - Študenti GPM sa predstavili ako 

sprievodcovia po španielskych a latinskoamerických regiónoch, priblížili ich 

kultúru, históriu a gastronómiu. 

o Svätá omša v španielčine v Dóme sv. Alžbety. 

o Fotografická súťaž Bol som v Španielsku - súťažná prehliadka fotografií a 

vernisáž výstavy najlepších fotografií. 

o Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole. 

 

 Projekt Erasmus+ - v školskom roku 2019/2020 pokračuje v práci na projekte 

Erasmus+: Strategické partnerstvá v sektore vzdelávania a odbornej prípravy, so 

súhlasom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu 

a Národnej agentúry pre program Erasmus+. V októbri 2019 naša škola organizovala 

tretie stretnutie partnerský škôl z Maďarska, Portugalska a Španielska. Aktuálne sa 

pripravuje posledné, štvrté stretnutie, ktoré sa bude konať v apríli 2020 

v Portugalsku. 

 Finančná zmrzlina -v septembri sa 30 žiakov tretieho ročníka zúčastnilo na podujatí  

Finančná zmrzlina. Je to podujatie na podporu finančnej gramotnosti, organizované 
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vďaka nadácii Partners Group SK. Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnom prostredí 

cukrárne „Robie“ na Mlynskej ulici v Košiciach. 

 Adaptácia na nové školské prostredie a študijné povinnosti – hodinová aktivita 

realizovaná vo všetkých prváckych triedach. 

 Ekotopfilm - v rámci environmentálnej výchovy sa žiaci 2.ročníka v októbri 

zúčastnili Ekotopfilm – Envirofilm festivalu v Kulturparku v Košiciach. 

 Finančná gramotnosť – v októbri sa naša škola zapojila do kvízu finančnej 

gramotnosti, ktorý usporiadala Národná banka Slovenska, v rámci „Dní finančnej 

gramotnosti“. Triedy III.B a III.C získali za úspešné zvládnutie tohto kvízu diplom 

od Národnej banky. 

 IT Show 2019 Datacomp - študenti Programovania sa v novembri zúčastnili už 

tretieho ročníka výstavy IT Show 2019 v OC Optima a CINEMAX Košice. 

 aktivity k 30. výročiu Nežnej revolúcie – zhromaždenie s programom – priblíženie 

si 17. 11. 1989 na školskom dvore, kvíz, súťaže, výstava. 

 Návšteva kubánskej veľvyslankyne - v novembri nás navštívila jej Excelencia 

veľvyslankyňa Kuby, pani Yamila Sonia Pita Montes. Naši žiaci ju pozdravili 

slovom, spevom i tancom. 

 Návšteva amerického diplomata Bradley Gardera – prebehla beseda s triedami             

II. AA a III. AA o poslaní diplomata. 

 v rámci krúžku Aplikovaná ekonómia študenti našej školy založili študentskú 

spoločnosť JA FIRMA – Ej Bysťu. Koncom novembra 2019 zorganizovali Valné 

zhromaždenie akcionárov firmy. V decembri zorganizovali charitatívnu  zbierku 

šatstva, hračiek a domácich potrieb pre sociálne odkázaných v spolupráci so Žiackou 

radou školy a Mgr. Fečkovou a pripravili Vianočnú lotériu (7. ročník) na škole. 

Pripravili web stránku firmy  v slovenskej a anglickej verzii. Veľtrh  JA firiem 

v Bratislave sa tento rok neuskutočnil z dôvodu Covid 19. 

 Imatrikulácia 

 Testovanie profesijnej orientácie – zabezpečenie testovania a individuálnych 

konzultácií pre žiakov III. B, III. C, IV. SA a IV. SB s pani psychologičkou Mgr. 

Vojtechovskou. 

 Deň otvorených dverí – 12. 10. 2019, 18. 1. 2020, 

 účasť na workshope na SOŠ Ostrovského (Správna voľba povolania - príležitosť k 

úspechu) a PRO EDUCO pre záujemcov o štúdium na SŠ (príprava posterov 

a prezentácie o škole). 

 Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) – na hodinách ANJ si  žiaci priblížili 

históriu a spôsob oslavovania tohto sviatku. 

 Návšteva veľvyslankyne USA Bridget Brink – stretnutie vedenia školy a žiakov 

s pani veľvyslankyňou a nadviazanie aktívnej spolupráce s americkou ambasádou.  

 PK cudzích jazykov už tradične zorganizovala súťaž Halloween Party pre žiakov                  

1. a 2. ročníka s cieľom priblížiť si tento sviatok anglicky hovoriacich krajín. Žiaci 

súťažili vo vyrezávaní tekvíc, napiekli haloweenske koláče a overili si svoje 

vedomosti o tradíciách Halloweenu prostredníctvom dotazníka.  

 Deň boja proti AIDS – 2. 12. 2019 (besedy, prednášky, výtvarná, literárna 

a vedomostná súťaž, návšteva filmu s protidrogovou tematikou) – KS – vedenie peer 

aktivistov. 

 stužkové slávnosti, 

 Mikuláš v Parku mládeže, 

http://misiones.minrex.gob.cu/es/eslovaquia/embajada-de-cuba-en-eslovaquia
http://misiones.minrex.gob.cu/es/eslovaquia/embajada-de-cuba-en-eslovaquia
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 Od Kataríny po advent – príprava a realizácia programu na Námestí J. Mathého 

(MČ Sever), 

 Vianočná besiedka – spoločné rozlúčenie sa so starým rokom v telocvični školy, 

krátky program, vianočná lotéria a príhovor riaditeľa školy. 

 Oddiel prvej pomoci – dievčatá a chlapci propagujú v škole odber krvi (Študentská 

a Valentínska kvapka krvi),  sú aktivisti pri ÚC pre prvý ročník (zdravotná výchova) 

a pripravujú sa na súťaž oddielov prvej pomoci v rámci mesta Košíc.  

 Peer aktivisti pripravili aj v školskom roku 2019/2020 Deň Valentína na našej škole. 

Tento deň sme si pripomenuli prostredníctvom valentínskych hliadok, ktoré 

rozdávali valentínsku poštu a sladkosti. 

 Predmetová komisia cudzích jazykov zorganizovala i napriek pandémii prehliadku 

prezentácií žiakov pod názvom  English Week, ktorá sa uskutočnila dištančnou 

formou. 

 Nábor na ZŠ a prezentácia našej školy na niektorých ZŠ – realizované priebežne 

počas roka. 

 Príprava a realizácia TVLK v Tatranskej Lomnici, hotel Morava pre 1. ročník – 

dva turnusy – 1. turnus 27. 1. – 31. 1. 2020 (I. B, I. C), 2. turnus 10. 2. – 14. 2. 2020 

(I. AA, I. SA, I. SB) 

 Vo februári sme realizovali Generálnu maturitnú skúšku EČ z maturitných 

predmetov, z ktorých sa píše EČ – slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, 

matematika a generálnu maturitnú skúšku zo španielskeho jazyka, literatúry 

a kultúry. 

 Vo februári sme spoluorganizovali seminár Mladí prekladatelia v spolupráci 

s Generálnou radou pre preklad Európskej komisie. Do seminára sa zapojili 3 žiaci – 

Minarik (III. AA), Dlugošová (II. AA), Dudjaková (III. B) pod vedením Kočiša. 

 V rámci aktivít v oblasti finančnej gramotnosti prebehla vo februári na hodine 

OBN simulačná hra, ktorú pre žiakov pripravil náš bývalý študent Viktor Šeňo. 

   Pravidelné vysielanie v školskom rozhlase, vnútornom  televíznom okruhu TOGY. 

   Medzinárodné skúšky IELTS (Elena Ivanovová, IV. B) a TOEFL (William 

Parkányi, IV. B). 

 V júni 2020 sme sa rozlúčili  so žiakmi končiacich tried.  Mladší spolužiaci pripravili       

pre maturantov netradičnú rozlúčku v podobe videí a tak sa online formou rozlúčili 

s našimi absolventmi. 

 Študenti našej školy v rámci záujmovej činnosti vydali dve čísla školského časopisu 

Párky a žemle. 

 

Exkurzie: 

o exkurzia na výstavu M. R. Štefánika, 

o návšteva židovskej synagógy v Košiciach, 

o návšteva výstavy venovanej 30. výročiu nežnej revolúcie, Knižnica J. 

Boccatia, 

o návšteva Galérie A. Eckerdta v Košiciach, 

o návšteva domu Jána Mathého – národnej kultúrnej pamiatky, 

o exkurzia – Solivar v Prešove v rámci Erasmus+, 

o exkurzia STM-hodinka s magnetizmom, 

o exkurzia Noc výskumníkov v OC Optima, 

o exkurzia vo Viedni – návšteva vianočných trhov a prehliadka mesta – žiaci, 

ktorí sa učia nemecký jazyk, 
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o konferencia BeREADY FOR THE FUTURE – účasť 18 žiakov na Technickej 

univerzite v Košiciach, 

o exkurzia na PF UPJŠ – práca v laboratóriách fakulty, 

o  exkurzia Východoslovenské múzeum v KE (Impresionisti v grafikách), 

o  exkurzia Kunsthalle v KE (Banksy a Poppy – streetart). 

 

 

Krúžková činnosť: 

 

Na škole pracuje v tomto školskom roku 24 krúžkov pod vedením 23 učiteľov. Do týchto 

útvarov záujmovej činnosti je zapísaných 404 členov. Práca v krúžkoch prebieha podľa 

vopred vypracovaného plánu. Od 9. 3. 2020 však činnosť záujmových útvarov bola prerušená 

z dôvodu prerušenia vyučovania z dôvodu opatrení súvisiacich so šírením Covid 19 na 

základe pokynov MŠVVaŠ SR. 

 

  

9./ PROJEKTY 
 (podľa § 2 ods. 1, písm. j) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 
V školskom roku 2019/2020 bolo naše gymnázium zapojené do týchto projektov: 

 

o   DNI ŠPANIELSKEJ KULTÚRY, ktoré naša škola realizovala už 14. rok.  

 

o Erasmus +  - strategické partnerstvá v sektore vzdelávania a odbornej prípravy, so 

súhlasom Slovenskej akademickej  asociácie pre medzinárodnú spoluprácu 

a Národnej agentúry pre program Erasmus+. V 2. polroku pokračovala príprava 

štvrtého, posledného stretnutia, ktoré sa malo konať v apríli 2020 v Portugalsku. 

Stretnutie bolo z dôvodu pandémie preložené na jeseň. 

o Mini Erasmus – projekt pre žiakov stredných škôl – 3 žiaci nášho gymnázia 

(IV.SA) sa v dňoch 18. 11. – 21. 11. 2019 stali študentmi VŠ (UMB Banská 

Bystrica, PEŠV Bratislava, UK Bratislava). Projekt umožňuje žiakom vidieť 

skutočné prednášky a semináre na VŠ, spoznať systém štúdia a prostredie, 

porozprávať sa s profesormi a študentmi VŠ.  

o Zvýšenie kvality vzdelávania na GPM – celoškolský projekt zameraný na podporu 

vzdelávania na GPM. 

o Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) – rozvojový program pre 

mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov, možnosť rozvinúť svoje schopnosti, naplniť 

potenciál a pomôcť uspieť v živote. V súvislosti s týmto programom sme vyškolili na 

škole dvoch vedúcich programu, jednu koordinátorku, jedného vedúceho expedičnej 

výpravy, jedného hodnotiteľa expedičnej výpravy. 5 žiakov pracuje na dosiahnutí 

nasledovných úrovní: 2 žiačky – Ema Palčová (III. AA) a Ľudmila Halušková (IV. 

SA) - strieborná úroveň a 3 žiačky – Alexandra Fekete (III. AA), Veronika Dugošová 

(II. AAň a Laura Genčúrová  (III. AA)  - bronzová úroveň. 

o DELE- príprava podkladov na možnosť získania španielskeho certifikátu DELE na 

našej škole. 

o PRE-TESTING – projekt realizovaný v spolupráci s Oxford University Press – je 

zameraný na testovanie žiakov našej školy vo všetkých štyroch zručnostiach na 

jazykovej úrovni B 1 (I. AA), B 2 (II. AA) a C 1 (III. A). Činnosť bola z dôvodu 

pandémie dočasne prerušená. 
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o IT akadémia – do projektu sú zapojení učitelia informatiky. 

o PISA 2020 – projekt zameraný na testovanie čitateľskej, prírodovednej a 

matematickej gramotnosti. 

o Dos extremos lejanos de Europa unidos por el lazo del plurilingüismo, la 

pluriculturalidad y el deseo de fortalecer sus relaciones para un futuro común 

(Dva vzdialené konce Európy spojené plurilingvizmom, multikulturalizmom 

a túžbou posilniť ich vzťahy pre spoločnú budúcnosť) – do projektu sú zapojené 

školy zo Slovenska, Španielska, Rumunska, Bulharska a Ruska (aktuálne je projekt 

podaný na schválenie).  

 

10./ VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠŠI 

NA ŠKOLE 
  (podľa § 2 ods. 1, písm. k) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 

Na škole bola vykonaná komplexná inšpekcia v čase od  5. 11. do 9. 11. 2001. 

Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2005/2006. 

 

Dňa 15. 3. 2012 bola na škole vykonaná inšpekcia, ktorej predmetom bola realizácia externej 

časti maturitnej skúšky z matematiky. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 

2011/2012. 

 

V dňoch 19. 5. 2014 a 20. 5. 2014 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia. Kontrolovaná 

bola ústna forma internej časti maturitných skúšok v študijnom odbore 7902 5 gymnázium. 

Pripravenosť, priebeh a organizácia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky bola 

sledovaná v predmetovej maturitnej komisii matematiky. Jej výsledky sú uvedené v správe 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za 

školský rok 2013/2014. 

 

Dňa 11. 02. 2016 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia. Predmetom školskej inšpekcie 

bolo zistiť úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie 

žiakov končiaceho ročníka gymnázia. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 

2015/2016. 

 

Dňa 13. 02. 2019 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia, ktorej predmetom bolo zistiť 

úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti – testovanie žiakov 

končiaceho ročníka gymnázia. V závere správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti je uvedené: 

„Dosiahnutá  66,11 % úspešnosť žiakov končiaceho ročníka kontrolovaného gymnázia v teste 

bola vyššia ako dosiahnutý národný priemer za Slovenskú republiku (62,1 %) a dosiahnutý 

priemer žiakov v teste v testovaných školách v Košickom kraji (62,38 %).“ 

 

V školskom roku 2019/2020 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia. 
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11./ PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPE-

ČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
  (podľa § 2 ods. 1, písm. l) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 
Vyučovanie na škole prebieha v 33 učebniach, z ktorých 22 je kmeňových učební. V škole sú 

tieto odborné učebne: učebňa fyziky, chémie, biológie, 2 učebne cudzích jazykov, 2 učebne 

informatiky. Od školského roka 2018/2019 sú odborná učebňa chémie a jedna z  jazykových 

učební kompletne zrekonštruované, zariadené novým nábytkom. Učebne na škole sú 

vybavené dataprojektorom a premietacím plátnom, v štyroch učebniach máme interaktívne 

tabule. V kmeňových učebniach jednotlivých tried je počítač pre potreby vyučujúcich. 

Odborné učebne sú vybavené didaktickou technikou, učebnými pomôckami, odbornou 

literatúrou, pričom neustále pracujeme na ich obnovovaní, dopĺňaní a modernizácii na základe 

požiadaviek jednotlivých predmetových komisií a vyučujúcich. V jazykových učebniach 

vyučujúci cudzích jazykov, ale aj iných predmetov, majú k dispozícii aj CD prehrávače a  

DVD prehrávače. Všetci učitelia využívajú na vyučovaní a na prípravu na výučbu notebooky, 

zapožičané školou. V kabinetoch a v zborovni im slúžia počítače napojené na internet, 

kopírovacie prístroje. Škola má k dispozícii aj 20 tabletov. 

 

Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa využíva okrem telocvične, posilňovne aj 

školský dvor so športovými ihriskami, ku ktorým patrí aj ihrisko na plážový volejbal. Školský 

dvor  poskytuje možnosti aj na atletické disciplíny. Od školského roka 2010/2011 je 

k dispozícii žiakom a učiteľom školy moderné relax-centrum, schopné privítať na svojich 

strojoch viac ako 30 ľudí súčasne. 

 

Škola disponuje aj veľkou zasadačkou, ktorá slúži na besedy, kultúrne a spoločenské akcie 

školy. V priestore pred vrátnicou a pred školským bufetom sú kopírovacie prístroje pre 

potreby žiakov. Žiaci, ale aj učitelia intenzívne využívajú knižnicu španielskej literatúry, 

príručné knižnice cudzích jazykov, fyziky, chémie, biológie, matematiky, geografie. 

V priestoroch školy majú žiaci a učitelia možnosť pripojiť sa na internet pomocou WIFI 

zariadenia. 

 

Od školského roka 2010/2011 sa môžeme chváliť aj školským rádiom a interným televíznym 

okruhom, ktoré sú v aktívnej prevádzke každý deň. Na ich vysielaní sa podieľajú naši žiaci. 

Na občerstvenie žiakov  a učiteľov slúži bufet. 

 

Našou snahou je budovanie príjemnej a pohodovej atmosféry pre študentov, aby sa v škole 

cítili ako doma. V čase prestávok, počas voľných hodín, môžu na oddych využívať sedacie 

súpravy v priestoroch budovy školy, ku ktorým pribudli v školskom roku 2016/2017 lavičky 

v átriu a altánok v parku pri budove školy.  

 

Všetky okná v budove školy sú vymenené za plastové, budova školy a priľahlej telocvične 

a jedálne sú zateplené. Od školského roka 2013/2014 je zavedené vykurovanie pomocou 

tepelného čerpadla voda-voda.  

 

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou 

školy. Jej priestory boli upravené a vybavené novým nábytkom v lete 2018. Denne tu vydajú 

viac ako 400 chutných obedov. 
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Aby sa žiaci, pedagógovia i návštevníci cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme veľký 

dôraz na upravené, čisté a estetické prostredie tried, chodieb a školského dvora. 

Zabezpečujeme priebežné maľovanie učební, výmenu poškodených podláh za nové, výmenu 

žalúzií na oknách a pod. 

 

 

12./ FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
  (podľa § 2 ods. 1, písm. m) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 

Správa o hospodárení k 31. 12. 2019 
 

1. Charakteristika organizácie 
 

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice je štátna rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou. Pôsobí v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov.  

 

V sieti škôl je zaradená ako škola s osobitnými podmienkami (bilingválne gymnázium). 

Zabezpečuje výučbu stredoškolskej mládeže v 8 triedach klasického 4-ročného 

gymnaziálneho štúdia , v 10 triedach 5-ročného bilingválneho slovensko-španielskeho štúdia, 

a v 3 triedach 5-ročného bilingválneho slovensko-anglického štúdia. 

 

Hospodárenie školy sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Použitie prostriedkov štátneho 

rozpočtu vychádzalo z programu 078 kapitoly Ministerstva školstva – Národný program 

výchovy, vzdelávania a mládeže, zámerom ktorého je kvalitný výchovno-vzdelávací program 

v základných a stredných školách a všestranný rozvoj osobnosti žiaka.  

  

Gymnázium je klientom Štátnej pokladnice v zmysle zákona 291/2002 Z. z. o Štátnej 

pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      

Na základe dohôd o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

podľa § 52a Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov nevykonávali na našom gymnáziu v období od 01 – 12/ 

2019 dobrovoľnícku službu žiadni uchádzači o zamestnanie. 

            

Na základe dohôd o absolventskej praxi  podľa § 51 ods.8 Zákona č. 5/2004 Z.z.               

vykonávali na našom gymnáziu  v období od 01 – 12 /2019  5 uchádzači o zamestnanie. 

           

Na základe dohody podľa §10 ods.3, ods.9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci 

v hmotnej  núdzi vykonával na našom gymnáziu v období od 01 – 12/2019  1 uchádzač 

o zamestnanie. 
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2. Rozpočet organizácie 
 

Rozpočet gymnázia na rok 2019 bol schválený zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) vo výške 

1.154998,00 € a vykonanými rozpočtovými opatreniami zo strany zriaďovateľa, Okresným 

úradom Košice, bol upravený na 1.409886,00 €. Finančné prostriedky boli použité na bežný 

chod gymnázia. Rozpočet bol čerpaný  na 99,99 %.  

 

    2.1 Príjmy organizácie v roku 2019 

2.1.1 Rozpočtové príjmy  

 

 Rozpočtovými príjmami v roku 2019 bol príjem za prenájom nebytového priestoru  v 

celkovej výške 1394,72 €. 

 

2.1.2 Mimorozpočtové príjmy  

 

 V roku 2019 boli Gymnáziu, Park mládeže 5 v Košiciach poskytnuté finančné 

prostriedky v celkovej výške 130,00 €: 

 

 130,00 € - príspevok na podporu telovýchovnej a športovej činnosti z Maratónskeho 

klubu.  

 

Správa o hospodárení za rok 2019 je k dispozícii na škole. 

 

 

13./ CIELE ŠKOLY A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA 
  (podľa § 2 ods. 1, písm. n) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 

1. Využiť všetky prostriedky, zdroje a možnosti z oblasti metodiky, pedagogiky, techniky 

a predchádzajúce skúsenosti na kvalitnú prípravu žiakov na EČ MS.  ‒ Cieľ čiastočne 

splnený ‒ O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svedčia kvantitatívne 

ukazovatele, ako sú priemerná známka školy, priemerná známka jednotlivých tried a 

jednotlivých predmetov. Vzhľadom na vniknutú epidemiologickú situáciu súvisiacu 

s Covidom 19 sa maturitná skúška uskutočnila administratívne a EČ ako aj PFIČ boli 

zrušené rozhodnutím MŠVVaŠ SR.  

 

2. Motivovať žiakov k vytvoreniu záujmu o mimoškolskú činnosť. Umožniť žiakom 

rozvíjať ich talent a záujem o vyučovacie predmety ako aj rôzne záujmové oblasti. 

Vytvoriť krúžky zamerané na prípravu žiakov na riešenie predmetových olympiád, na 

účasť v iných súťažiach a SOČ. ‒ Cieľ splnený ‒ Vo vyhodnotení výchovno-

vzdelávacích výsledkov za školský rok 2019/2020 sú uvedené súťaže, do ktorých sme 

sa zapojili alebo sme ich organizovali. I napriek tomu, že sa vyššie kolá olympiád 

a súťaží neuskutočnili, výborné výsledky sme dosiahli v SOČ (vyššie kolá sa 

uskutočnili dištančne). 

 

3. Vytvoriť podmienky na kvalitnú environmentálnu výchovu žiakov, rozvíjanie 

a zlepšovanie matematickej, čitateľskej, finančnej, prírodovednej, digitálnej 

gramotnosti s cieľom zvyšovať úroveň žiakmi nadobudnutých kompetencií. – Cieľ 

splnený ‒ Vo vyhodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 

2019/2020 uvádzame rôzne podujatia a aktivity, ktoré organizujeme  na škole alebo sa 



 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  
za školský rok 2019/2020 

 

 

 

24 

zapájame do akcií s takýmto zameraním hlavne z iniciatívy koordinátorov pre 

jednotlivé oblasti. 

 

4. Efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania 

matematickej, čitateľskej, prírodovednej, digitálnej a finančnej gramotnosti, zamerať 

sa na rozvíjanie daných oblastí s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania a úrovne žiakmi 

nadobudnutých kompetencií. ‒ Cieľ plníme ‒ Naši učitelia absolvovali rôzne druhy 

vzdelávania, ktorých prehľad je uvedený vo vyhodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkov za školský rok 2019/2020.  

 

5. Aktívne zapájať žiakov do programov a podujatí, zameraných na multikultúrnu 

výchovu, výchovu v duchu humanizmu, na oblasť ľudských práv, predchádzanie 

diskriminácii, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu, rasizmu ale aj na 

oblasť zdravého životného štýlu. ‒ Cieľ splnený ‒ Tejto problematike sa venujeme  

najmä na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky a 

výchovných predmetov. Zapájame sa tiež do rôznych podujatí v rámci mimoškolskej 

činnosti, ktoré prispievajú k splneniu cieľa (ich prehľad je uvedený vo vyhodnotení 

výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2019/2020). 

 

6. Vo vyučovacom procese využiť možnosti na vytváranie postojov žiakov 

k spoločenskému dianiu, viesť ich k národnej hrdosti a úcte k slovenským dejinám  

(75. výročie SNP, Rok M. R. Štefánika, 30. výročie nežnej revolúcie...). ‒ Cieľ splnený 

‒ Týmto témam sa venujeme hlavne na hodinách spoločenskovedných ale aj 

výchovných predmetov. K splneniu cieľa prispeli aj rôzne podujatia, ktoré uvádzame 

vo vyhodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2019/2020. 

 

 

14./ VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV A NÁVRH OPATRENÍ 
  (podľa § 2 ods. 1, písm. o) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 
Silné stránky školy Slabé stránky školy 

 úplná kvalifikovanosť učiteľov 

 výborné výchovno-vzdelávacie 

výsledky 

 ponuka cudzích jazykov a výborná 

jazyková príprava študentov 

 bilingválne slovensko-španielske 

a slovensko-anglické štúdium 

 španielski  učitelia a lektor anglického 

jazyka 

 pre absolventov bilingválnej sekcie 

možnosť získať štátnu jazykovú skúšku 

zo španielskeho jazyka  

 vysoký záujem o štúdium na našej 

škole 

 vysoké percento úspešnosti prijatia 

absolventov na štúdium na VŠ 

 vynikajúce výsledky školy v súťažiach 

a olympiádach 

 pomerne zastaraná budova školy 

 chýbajúce moderné učebnice 

a pomôcky 

 malá školská jedáleň 
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 práca na projektoch 

 široká ponuka a kvalita záujmovej 

činnosti žiakov 

 výborne vybavené odborné učebne 

 spolupráca s veľvyslanectvom 

Španielskeho kráľovstva v Bratislave, 

s Britskou radou, s Francúzskou 

alianciou v Košiciach 

 vybavenosť IKT a ich využívanie vo 

vyučovacom procese 

 voľný prístup žiakov  a učiteľov 

k internetu 

 spolupráca s Magistrátom mesta 

Košice a mestskou časťou Košice - 

Sever 

 rôzne tradičné a nové akcie 

organizované školou – dni otvorených 

dverí, Dni španielskej kultúry, 

imatrikulačný ples, stužkové slávnosti, 

rozlúčka so žiakmi končiacich tried, ... 

 estetické prostredie školy 

 jedinečná atmosféra školy 

 využívanie dobrovoľníckych prác 

v rámci aktivačnej činnosti  

 možnosť žiakov absolvovať časť štúdia 

v zahraničí 

 výborné dopravné spojenie do školy 

 ekologický systém vykurovania 

tepelným čerpadlom 

Príležitosti Ohrozenia 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov 

 zapájanie školy do projektov v rámci 

štrukturálnych fondov EÚ 

 vybavenie školy ďalšou modernou 

didaktickou technikou, učebnými 

pomôckami, počítačmi 

 vybudovanie biologického 

a chemického laboratória  

 vytvorenie vlastného školského 

vzdelávacieho programu v rámci 

reformy školstva 

 

 nepriaznivý populačný vývoj 

na Slovensku 

 veľký počet novovznikajúcich 

gymnázií v regióne 

 predimenzovanosť vzdelávacích 

štandardov cieľových požiadaviek na 

MS 

 vysoké pracovné zaťaženie učiteľov 

 nedostatočné financovanie školstva 

 legislatívne úpravy, ktoré priniesli 

kompetenciu rozhodovania o počte 

otváraných tried a počte prijímaných 

žiakov na VUC 

 menšie vedomosti a horšie pracovné 

návyky prijatých uchádzačov o 

štúdium ako dôsledok reformy a 

spoločenského vývoja 
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Školský rok 2019/2020 bol pre nás plný zmien a vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu 

súvisiacu s ochorením Covid 19 veľmi vyčerpávajúci.  

 

V 1. polroku školského roka 2019/2020 došlo k zmene vo vedení nášho gymnázia. Od 1. 

decembra 2019 sa riaditeľom školy stal Mgr. Milan Marinčák. 

 

V 2. polroku sme sa tak ako iné školy aj my museli vyrovnávať so situáciou online 

vzdelávania. Zodpovedný prístup učiteľov (absolvovanie veľkého množstva web-seminárov 

a školení) a žiakov našej školy zabezpečil úspešné ukončenie školského roka.  

 

O výbornom kredite školy svedčí aj to, že aj v tomto školskom roku sa o štúdium u nás 

uchádzal vysoký počet záujemcov (pre školský rok 2020/2021 -  takmer 450). Kvalitu školy 

potvrdzuje vysoká úspešnosť (dlhodobo približne 95%) prijatia absolventov školy 

na štúdium na vysokých školách. Naši absolventi nám robia dobré meno na celom 

Slovensku, ale aj vo svete. Študujú a pracujú nielen doma a v Európe, ale mnohí z nich sa 

uplatnili aj za oceánom. Nie jeden náš bývalý študent zastupuje významné pozície v rôznych 

odboroch a oblastiach verejného aj súkromného sektora. 

 

Opatrenia a ciele na ďalší školský rok: 

 

1. Využívať aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na 

stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia. Zavádzať aktivity 

zamerané na získavanie zručností potrebných pre online vzdelávanie a vzdelávanie 

pomocou digitálnych technológií. 

 

2. Vytvárať na škole priaznivé multikultúrne prostredie (prostredníctvom chápajúceho a 

kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným 

kultúram). 

 

3. Prispievať k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej 

spoločnosti posilňovaním výraznejšej spoluúčasti žiakov na riadení života školy 

efektívnejšou spoluprácou so žiackou školskou radou a študentským parlamentom. 

 

4. Podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú 

pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania. Zvyšovať u žiakov 

povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného 

rizikového správania a šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie 

postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a 

nenávistné prejavy. 

 

5. Podľa situácie sa čo najaktívnejšie a čo najúspešnejšie zapájať do predmetových 

olympiád a súťaží. Podporovať záujem žiakov zapájať sa do rôznych mimoškolských 

aktivít na zvyšovanie úrovne osobnostného a praktického života. 

 

6. Veľkú pozornosť venovať overeniu osvojenia učiva žiakmi nadobudnutého počas 

dištančného vyučovania, prípadné nedostatky eliminovať. Zároveň zavádzať do 

výchovno-vzdelávacieho procesu najnovšie elektronické didaktické prostriedky a 

vytvárať elektronické didaktické materiály na podporu modernizácie výučby. 
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15./ ÚSPEŠNOSŤ ABSOLVENTOV ŠKOLY 
  (podľa § 2 ods. 1, písm. p) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 
 

Z celkového počtu 140 absolventov školy, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou, si 123 

žiakov podalo prihlášku na štúdium na vysokej škole. Z uvedeného počtu je 95,3% študentov 

prijatých. Naši absolventi budú študovať v SR, v EÚ (Česká republika, Dánsko, Holandsko, 

Veľká Británia) – viď prehľad v tabuľke. 

 

 

Trieda 
Prijatí na VŠ Nešli na VŠ, 

nezistení v SR v zahraničí 

IV.A 18 
10(ČR, Dánsko, 

Anglicko) 
5 

IV.B 19 6(ČR, Dánsko) 6 

IV.C 26 
3(ČR, Dánsko, 

Holandsko) 
3 

V.SA 17 4(ČR) 1 

V.SB 12 
8(ČR, Dánsko, 

Holandsko) 
2 

 

Najviac absolventov pokračuje v štúdiu na UPJŠ v Košiciach (30) a na Technickej univerzite 

v Košiciach (19). Na Univerzitu Komenského v Bratislave boli prijatí 14 žiaci a na Prešovskú 

univerzitu a Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach bolo prijatých po 6 

študentov.  

 

Naši absolventi majú záujem o štúdium prírodovedných (7), ekonomických (15) 

a technických smerov (17), taktiež sa zaujímajú o štúdium na filozofických a pedagogických 

fakultách (25), lekárskych (6) fakultách, ako aj na Univerzite veterinárneho lekárstva 

a farmácie (6).  

 

Zo zahraničných škôl najviac žiakov (19) bude študovať v Českej republike, na Masarykovej 

univerzite v Brne (8) a na Univerzite Karlovej v Prahe (2). Dvanásť absolventov je prijatých 

na vysoké školy v Dánsku, v Anglicku a v Holandsku. 

 

 

16./ ĎALŠIE INFORMÁCIE 
  (podľa § 2 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 

a/ o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania 

 

S cieľom vytvoriť dobré psychohygienické podmienky pre výchovu a vzdelávanie sa vedenie 

školy usiluje pri zostavovaní rozvrhu hodín dodržiavať stanovený počet vyučovacích hodín 

na jeden deň, rovnomerné rozvrhnutie jednotlivých predmetov v rámci týždňa, sled 

predmetov v jednom dni i zodpovedajúce prestávky. 

 

Na škole dbáme o výchovu našich žiakov k zdravému životnému štýlu v rámci vyučovania 

jednotlivých predmetov. Pedagógovia školy sa venujú protidrogovej prevencii, 
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environmentálnej výchove, výchove k manželstvu a rodičovstvu, finančnej gramotnosti, 

organizujeme rôzne aktivity ku Dňu boja proti AIDS, k Svetovému dňu výživy i  Svetovému 

dňu nefajčenia (viď bod 8  správy). 

 

b/ o spolupráci školy s rodičmi 

 

Spolupráca  s rodičmi v rámci Združenia rodičov je dlhodobo veľmi dobrá. Každoročne sa 

podieľajú na oceňovaní žiakov s výbornými študijnými výsledkami, absolventov školy, 

žiakov, ktorí reprezentujú školu  na rôznych súťažiach. Pomáhajú skvalitňovať výchovno-

vzdelávací proces (učebné pomôcky, materiálne vybavenie školy).  Zástupcovia Združenia 

rodičov sa pravidelne zúčastňujú na  rôznych slávnostných podujatiach organizovaných 

školou. 

 

Rodičia veľmi pozitívne hodnotia spoluprácu so školou, možnosť individuálnych konzultácií 

s triednym učiteľom, vyučujúcimi jednotlivých predmetov a s vedením školy po triednych 

aktívoch ZR aj mimo nich.  

 

Mnohí rodičia aktívne vypomáhajú aj pri úprave a estetizácii priestorov školy.  

 

Veľkým prínosom je odborná a poradenská činnosť rodičov v oblasti školskej a inej 

legislatívy, v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, v oblasti umiestnenia absolventov 

na vysokých školách  a ich implemenácii do bežnej životnej praxe, ako aj v záujmovej 

činnosti žiakov. 

 

c/ o vzájomných vzťahoch medzi školou a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

 

 Rada školy pozostáva z 11 členov v súlade s platnou legislatívou. Rada školy zasadá 

spravidla štyrikrát ročne, v prípade potreby sa zvoláva mimoriadne zasadnutie. Voľby do 

rady školy sa mali uskutočniť po 8. marci 2020. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa jej 

funčnosť v pôvodnom zložení predĺžila. Voľby do rady školy za  zástupcov rodičov by sa 

mali uskutočniť v školskom roku 2020/2021.  

 

 Veľmi dobrá spolupráca je medzi našou školou a veľvyslanectvom Španielskeho 

kráľovstva v Bratislave, v rámci ktorej zabezpečujeme výučbu v slovensko-španielskej 

bilingválnej sekcii. Od vzniku  konzulátu Španielskeho kráľovstva v Košiciach  sa 

rozvíjajú vzájomné kontakty a spolupráca aj s touto inštitúciou. Podieľame sa na tvorbe 

dokumentov v rámci slovenskej a španielskej legislatívy pre  bilingválne štúdium, šírení 

hispánskej kultúry v našom regióne. 

 

 Škola veľmi úzko spolupracuje so svojím zriaďovateľom, Okresným úradom Košice – 

odborom školstva v Košiciach.  

 

 Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, Karpatská 1 v Košiciach, ktoré sa podieľa aj na podujatiach 

organizovaných  ku Dňu boja proti AIDS a iných akciách. Spolupracuje aj pri príprave 

prijímacích skúšok na bilingválne štúdium. Kontaktná psychologička pravidelne 

navštevuje školu a pomáha pri riešení problémov žiakov. 
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 Pre školu je veľkým prínosom aj práca  občianskeho združenia Asociácia učiteľov, rodičov 

a priateľov Gymnázia Park mládeže, ktoré vzniklo vďaka úsiliu zamestnancov gymnázia 

v roku 1998. Cieľom združenia je kooperovať so školou pri vytváraní nadštandardných 

podmienok pri výchove a vzdelávaní študentov a poskytovať pomoc pri vytváraní 

podmienok pre všestranný rozvoj talentovaných žiakov. 

 

 Dobrú spoluprácu zaznamenávame s univerzitami a  vysokými školami najmä v Košiciach. 

 

 Nemenej významná je spolupráca a pomoc jednotlivých mestských častí, ktoré sa výraznou 

mierou podieľajú na zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských podujatí, ktoré prerastajú 

nielen rámec školy, ale i rámec mesta či celého regiónu. Veľmi dobrá je aj spolupráca 

s Mestom Košice.  

 

 Od školského roka 2005/2006 veľmi intenzívne spolupracujeme s Britskou radou 

v Košiciach a zapájame sa do projektov, ktoré podporuje. Veľmi prospešné aktivity sme 

realizovali v rámci projektov Dreams and Teams  a  Connecting Classrooms. Gymnázium 

kooperuje aj s Francúzskou alianciou v Košiciach. 

 

 Škola spolupracuje s ÚPSVaR pri zabezpečení pracovníkov na aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby, ktorá má podobu asistenta učiteľa, ale plní aj  ďalšie zverené úlohy 

pre potreby školy a zároveň pri zabezpečovaní pracovníkov vykonávajúcich absolventskú 

prax. 

 

  Významné sú aj kontakty so španielskymi a inými firmami v Košiciach. 

 


