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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 škol- 

 ských 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 

Riaditeľka školy:  RNDr. Alena Bobáková 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Milan Marinčák štatutárny zástupca, zástupca pre 

   technicko-ekonomickú činnosť, 

   zástupca pre pedagogickú činnosť 

  RNDr. Zuzana Furárová zástupca pre pedagogickú činnosť 

 

Rada školy: Pracuje od 8. 3. 2016 v zložení: 

 Mgr. Iveta Nemcová predseda, zástupca pedagogických

  zamestnancov 

 Ing. Albín Sakal zástupca pedagogických  

  zamestnancov 

 Soňa Briškárová  zástupca nepedagogických 

zamestnancov 

 Alexandra Geročová zástupca žiakov 

 PhDr. Miroslava Heráková zástupca rodičov 

 Mgr. Ján Janovčík zástupca rodičov 

 Ing. Eva Lenhardtová  zástupca rodičov 

 Ing. Viera Kováčová zástupca zriaďovateľa 

 Mgr. Ivica Moyzesová zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Imrich Vince 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 2016/2017 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, (8 členov) – 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, (11 členov) – 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, (9 členov) - zabezpečujú 

vyučovanie anglického,  nemeckého a ruského jazyka, 

4. PK prírodovedných predmetov, vedúci: Mgr. Iveta Nemcová, (6 členov) - 

zabezpečujú vyučovanie biológie, fyziky a chémie, 

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

Mgr. Pavol Andrejčák – (10 členov, od júna 2017 8 členov) - zabezpečujú 

vyučovanie španielskeho jazyka, španielskeho jazyka a literatúry 

a prírodovedných predmetov v španielskom jazyku. 

 Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Krajcárová 

 Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Andrea Spišáková 

 Koordinátor protidrogovej prevencie: Mgr. Viera Kišeľáková 

 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Viera Kišeľáková 

 Koordinátor informatizácie: Ing. Albín Sakal, PaedDr. Ivana Miškaninová 

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

 

Stav k 15. 9. 2016 

SPOLU ZA ŠKOLU 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 5 5 6 5 2 23 

Počet žiakov v ročníku 150 145 163 138 55 651 

Z toho počet žiakov 

so  SVVP 
1 1 4 0 0 6 

 
Z uvedeného počtu mali 5 žiaci povolené absolvovať časť štúdia na škole v zahraničí 

počas celého školského roka, dve žiačky v 1. polroku a jedna žiačka v  v 2. polroku. 

Štyria žiaci  študovali podľa individuálneho učebného plánu počas celého školského roka, 

jedna žiačka v 1. polroku  a ďalšie  dve od druhého polroka.  
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Stav k 31. 8. 2017 

 
Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet tried v ročníku 3 3 4 3 13 

Počet žiakov v ročníku 93 93 105 85 376 

Z toho počet žiakov 

so SVVP 
2 1 3 0 6 

 

 

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 53 51 55 52 54 265 

Z toho počet žiakov 

so SVVP 
0 0 1 1 0 2 

 

 

SPOLU ZA ŠKOLU 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 5 5 6 5 2 23 

Počet žiakov v ročníku  146 144 160 137 54 641 

Z toho počet žiakov so 

SVVP 
2 1 4 1 0 8 

 

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 2017/2018 sa prihlásilo 525 žiakov ZŠ do obidvoch študijných 

odborov, prijatých bolo 162 žiakov. 

 

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

(slovensko-anglické) 

 z toho 141 uspelo na prijímacích skúškach 

 z toho 34 bolo prijatých do 1 triedy, 

 

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

(slovensko-španielske) 

 z toho 85 uspelo na prijímacích skúškach 

 z toho 60 bolo prijatých do 2 tried, 

 

- 235 žiakov ZŠ sa prihlásilo na študijný odbor 7902 J  
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 z toho 192 vyhovelo kritériám na prijatie 

 z toho 68 bolo prijatých do 2 tried.  

 

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 6 tried (3 triedy štvorročného štúdia, 2 triedy 

bilingválneho slovensko-španielskeho a 1 triedu bilingválneho slovensko-anglického  

štúdia) . 

 

 

4./ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY v školskom roku 

2016/2017  
 (podľa § 2 ods. 1, písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

PROSPECH k 31. 8. 2017 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu za školu 

Počet žiakov v ročníku 146 144 160 137 54 641 

Počet tried  ročníku 5 5 6 5 2 23 

Počet žiakov, ktorí PSV 

Počet žiakov, ktorí PVD 

Počet žiakov, ktorí P 

57 

50 

38 

51 

56 

36 

37 

60 

63 

41 

49 

47 

25 

21 

8 

211 

236 

192 

Celkový počet žiakov, ktorí prospeli 145 143 160 137 54 639 

Počet neprospievajúcich žiakov 0 1 0 0 0 1 

Počet neklasifikovaných žiakov 1 0 0 0 0 1 

Počet žiakov, ktorí budú konať 

skúšku v náhradnom termíne 
0 0 0 0 0 0 

Študijný priemer 1,72 1,73 1,83 1,85 1,50 1,76 

 

 

Priemerná známka z jednotlivých predmetov za 2. polrok 

Povinné predmety 

PREDMET Ø 

Slovenský jazyk a literatúra 2,00 

Anglický jazyk 1,77 

Nemecký jazyk 1,59 

Ruský jazyk 1,60 

Španielsky jazyk 1,85 

Španielsky jazyk a literatúra 1,67 

Dejepis 1,56 

Občianska náuka 1,47 

Matematika 2,12 

Informatika 1,36 

Fyzika 2,29 

Chémia 2,30 

Biológia 2,16 

Geografia 1,60 

Umenie a kultúra 1,37 

Telesná a športová výchova 1,01 
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Voliteľné predmety 

PREDMET Ø 

Konverzácia v anglickom jazyku 1,83 

Konverzácia v španielskom jazyku 1,15 

Seminár z dejepisu 1,59 

Spoločenskovedný seminár 2,58 

Seminár z matematiky v špan. jaz. 2,14 

Cvičenia z matematiky 2,41 

Programovanie 1,97 

Cvičenia z fyziky 2,63 

Cvičenia z chémie 2,21 

Seminár z biológie 1,55 

Cvičenia z biológie v špan. jaz. 2,13 

Seminár z geografie 1,80 

 

MATURITNÁ SKÚŠKA 

Príprava a realizácia maturitnej  skúšky sa uskutočnila v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a v súlade s Vyhláškou č. 318/2008 Z. z. 

o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a „Dohody o zriadení 

a činnosti bilingválnych sekcií uzatvorenej medzi MŠ SR a MŠK a Š Španielska v znení 

Dodatku o ukončovaní štúdia k tejto dohode“. 

 

V školskom roku 2016/2017 sa na maturitnú skúšku prihlásilo 141 žiakov (86 žiakov 4. 

ročníka štvorročného štúdia a 55 žiakov 5. ročníka päťročného bilingválneho štúdia). Dvaja 

žiaci, ktorí boli prihlásení na maturitnú skúšku, prerušili štúdium na našej škole v 1. polroku 

školského roka. Okrem toho sa na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 

prihlásilo 52 žiakov 4. ročníka päťročného bilingválneho štúdia.  

 

Maturitnú skúšku úspešne vykonalo v riadnom termíne 137 žiakov (84 žiakov 4. ročníka 

štvorročného štúdia a 53 žiakov 5. ročníka päťročného bilingválneho štúdia) a tak ukončilo 

štúdium na našej škole. Dvaja žiaci neprospeli z jedného predmetu (jedna žiačka 

neabsolvovala úspešne EČ MS z matematiky a jeden žiak neprospel z ÚFIČ MS 

zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry). Žiaci, ktorí neprospeli, vykonali úspešne 

opravnú maturitnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období, v septembri 2017.  

 

Zo slovenského jazyka a literatúry úspešne zmaturovali 52 prihlásení žiaci 4. ročníka 

bilingválneho štúdia (z nich jedna žiačka v náhradnom termíne, v septembri 2017).  

 

Maturitné skúšky sa uskutočnili v termíne: EČ  a PFIČ MS od 14. marca 2017 do 16. marca 

2017, písomná forma internej časti MS zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry 28. marca 

2017, ÚFIČ MS od 22. mája 2017 do 26. mája 2017 a ÚFIČ MS zo slovenského jazyka 

a literatúry (4. ročník bilingválneho štúdia) od 26. júna 2017 do 28. júna 2017. 

Na škole pracovalo 14 predmetových maturitných komisií a maturitná komisia, v ktorej boli 

skúšaní žiaci bilingválneho štúdia, ktorí maturovali z predmetov v španielskom jazyku.  

Na dobrovoľnú maturitnú skúšku sa prihlásilo 23 žiakov a konali ju 19 žiaci.  
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Výsledky externej časti MS 
 

 

Predmet 

Počet 

žiakov 

Priemerná 

úspešnosť 

v % 

Priemerná 

úspešnosť na 

gymnáziách v SR  

v % 

Priemerná 

úspešnosť  

na SŠ v SR v 

% 

Percentil 

Anglický jazyk B2 109+9d 72,9 68,4 68,4 76,9 

Matematika 37+8d 47,3 51,1 45,9 44,3 

Slovenský jazyk a lit. 138 72,9 70,4 57,6 90,4 

 

Výsledky písomnej formy internej časti MS 

 
 

 

Predmet 

Škola Klasické štúdium   Bilingválne štúdium 

Počet 

žiakov 

Úspešnosť 

v  % 

Počet 

žiakov 

Úspešnosť 

v  % 

IV.SA a IV.SB V.SA a V.SB 

Počet 

žiakov 

Úspešnosť 

v  % 

Počet 

žiakov 

Úspešnosť 

v  % 

Slovenský jazyk 

a literatúra 138 83,43 85 82,32 53 85,25 - - 

Anglický jazyk 109+7d 68,23 85 65,59 - - 24+7d 75,48 

Španielsky 

jazyk, literatúra a 

kultúra 54 - - - - - 54 

 

79,7% 

Ø = 1,65 

 

Výsledky ústnej formy internej časti MS 

 

Predmet Úroveň Počet maturantov Priemerná známka 

Anglický jazyk 
B1 0 - 

1,48 
B2 109+9d 1,48 

Biológia - 28 1,79 1,79 

Biológia v španielskom 

jazyku 
- 25 1,88 1,88 

Dejepis - 27 1,89 1,89 

Dejiny umenia - 1 3,00 3,00 

Fyzika - 6+1d 2,14 2,14 

Geografia - 18 1,50 1,50 

Chémia - 29 1,45 1,45 

Informatika - 31 2,06 2,06 
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Predmet Úroveň Počet maturantov Priemerná známka 

Matematika - 29 1,79 1,79 

Matematika v španielskom 

jazyku 
- 22 1,77 1,77 

Občianska náuka - 35 1,77 1,77 

Ruský jazyk 
B1 3+2d 1,20 

1,20 
B2 - - 

Slovenský jazyk a literatúra - 138 1,77 1,77 

Španielsky jazyk, literatúra 

a kultúra 
C1 54 1,85 1,85 

 

V riadnom skúšobnom období úspešne absolvovalo MS 137 žiakov, 51 žiakov bilingválneho 

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

 

Priemerná známka z ÚFIČ MS na škole  bola 1,78. 

V správe o priebehu a celkovej úrovni MS predsedníčka ŠMK konštatovala, že práca 

predsedov predmetových maturitných komisií bola na profesionálnej úrovni. Predsedovia 

PMK veľmi pozitívne hodnotili prácu všetkých členov maturitných komisií. Vo všetkých 

komisiách sa pracovalo na vysokej odbornej úrovni a bola vytvorená vhodná pracovná 

atmosféra na to, aby žiaci mohli preukázať svoje znalosti a schopnosti.  

Práca predsedníčok školskej maturitnej komisie a predsedov predmetových maturitných 

komisií bola v súlade s platnou legislatívou. 

ÚFIČ MS sa konala vo vhodne upravených učebniach s pripravenými učebnými pomôckami 

a technickým vybavením. EČ a PFIČ MS sa konala vo vyhradených učebniach s dodržaním 

pokynov NÚCEMu. 

Dokumentácia bola precízne pripravená, v súlade s platnou legislatívou. 

Harmonogram bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní a vyhláškou Ministerstva  školstva  Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. 

o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. Harmonogram 

bol dodržaný, priebeh MS bol plynulý. 

 

Úspechom je absolvovanie štátnej jazykovej skúšky z  SJA v rámci maturitnej skúšky našimi 

žiakmi. 
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SPRÁVANIE  

 

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

polrok 

Znížená známka zo správania 

- stupeň 2 

- stupeň 3 

- stupeň 4 

 

0 

0 

0 

 

0 

1 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

1 

0 

Vylúčenie zo štúdia 0 0 0 0 0 0 

 

 

V 1. polroku školského roka 2016/2017 mala 1 žiačka zníženú známku zo správania na stupeň 

2 za neospravedlnenú absenciu a porušenie školského poriadku. 

 

Triedni učitelia udelili pokarhanie 2 žiakom: jednému za porušenie školského poriadku 

v bode 4.12 (svojvoľný odchod zo školy), jednému za vysokú neospravedlnenú absenciu. 

Jeden žiak bol napomenutý triednou učiteľkou za drzé a arogantné správanie. 

 

V 1. polroku školského roka pochvalu triednym učiteľom dostali 19 žiaci školy: 6 žiaci 

za výborný prospech,  8 žiaci za výborný prospech a dochádzku, 1 žiak za reprezentáciu 

školy, 1 žiak za výborný prospech a reprezentáciu školy, 2 žiaci za vzornú dochádzku.  

 

V 2. polroku školského roka 2016/2017 mal 1 žiak zníženú známku zo správania na stupeň 3 

za falšovanie ospravedlnenky a vysokú neospravedlnenú absenciu.  

 

Jednej žiačke bolo udelené pokarhanie riaditeľkou školy za porušenie školského poriadku 

(falšovanie ospravedlnenky). Päť žiakov dostalo pokarhanie triednym učiteľom 

za neospravedlnenú absenciu, dvaja žiaci za nevhodné správanie na vyučovaní. 

 

Pochvalou riaditeľky školy boli ocenení dvaja žiaci: jeden za prospech, reprezentáciu školy 

v súťažiach a v kultúrnych programoch a druhý za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach 

a na kultúrnych podujatiach školy. 

 

Pochvalu udelili triedni učitelia celkovo 80 žiakom: za výborný prospech  33 žiakom, za 

výborný prospech, dochádzku a reprezentáciu školy 1 žiakovi, za reprezentáciu školy 17 

žiakom,  za vzornú dochádzku 6 študentom, za výborný prospech a reprezentáciu školy 2 

žiakom, za výborný prospech a vzornú dochádzku 8 študentom, za výborný prospech a vzorné 

správanie 9 žiakom, za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy 2 žiakom, 

za výborný prospech, vzorné správanie a dochádzku 1 žiakovi a za prípravu školskej webovej 

stránky 1 študentovi. 

 

Jakub Űberlauer (III.SB)  získal  titul premiant školy za výborný prospech a úspešnú 

reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, v kultúrnych programoch a podujatiach školy. 

 

Za výborný prospech, reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, vzorné správanie a iné 

aktivity pre školu boli ocenení vybraní študenti, ktorí sa zúčastnili na rôznych výletoch 

a pobytoch (pobyt vo Vysokých Tatrách, splavovanie Hornádu,  Tatralandia). Okrem toho 

dostali finančnú odmenu 50 maturanti za  výborné výsledky na MS a 3 študentky za prospech 

1,00 a 0 vymeškaných hodín.  
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DOCHÁDZKA za školský rok 2016/2017 

 

 Škola 

Počet vymeškaných hodín spolu 73654 

Z toho ospravedlnených 73401 

Zameškané ospr. hodiny na žiaka 115,78 

Počet neospravedlnených hodín 253 

Neospravedlnené hodiny na žiaka 0,40 

 

 

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 2016/2017 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 2016/2017 sa vyučovalo v triedach 1. a  2. ročníka podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu GPM, v triedach 3. - 4. ročníka 

podľa 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 2016/2017 sa vyučovalo v triedach 1. a  2. ročníka podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu GPM, v triedach 3. - 5. ročníka 

podľa 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 2016/2017  k 30. 6. 2017 pracovalo na škole 59 zamestnancov: 

 

- 44 pedagogických zamestnancov (z toho 5 na čiastočný úväzok), 

- 1 zamestnanec na čiastočný úväzok ako pedagogický zamestnanec 

a nepedagogický zamestnanec 

- 14 nepedagogických zamestnancov. 

 

Dvaja pedagogickí zamestnanci ukončili pracovný pomer v máji 2017 na vlastnú žiadosť. 

Na materskej alebo rodičovskej dovolenke boli ďalšie 4 zamestnankyne. 
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

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

všetkých 
Priemerný vek 

Počet 1 14 12 14 4 0 45 46,9 

z toho žien 0 11 6 10 4 0 31  

 

KARIÉROVÝ STUPEŇ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 začínajúci 

učiteľ 

samostatný 

učiteľ 

učiteľ  

s 1. atestáciou 

učiteľ  

s 2. atestáciou 
Spolu 

Počet 1 15 13 16 45 

 

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. Traja zamestnanci, ktorí učili španielsky jazyk,  nespĺňali kvalifikačný predpoklad 

podľa § 8 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona. 

 

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

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

na základe konkurzu, zabezpečuje Ministerstvo školstva a vedy Španielska. 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy sú  kvalifikovaní. 

7./ ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGOGICKÝCH ZAMESTNAN-

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

 

V školskom roku 2016/2017 sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci na ďalšom  vzdelávaní  

podľa § 35 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

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

Prehľad vzdelávania je uvedený v tabuľke:  

 

 

Druh 

vzdelávania 
Názov 

Vzdelávacia 

inštitúcia 

Počet 

zamestnancov 
Priebeh 

aktualizačné PowerPoint v edukačnom 

procese 

MANI 

Konzult, s. r. 

o., Revúca 

3  

ukončené 

aktualizačné Obsluha interaktívnej tabule NOVA 

TRAINING, 

s. r. o., 

Košice 

     1 

ukončené 

aktualizačné Rozvíjanie finančnej 

gramotnosti na základných a 

stredných školách 

MPC 

Bratislava 
1 

ukončené 
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Druh 

vzdelávania 
Názov 

Vzdelávacia 

inštitúcia 

Počet 

zamestnancov 
Priebeh 

 

aktualizačné Multikultúrnou výchovou proti 

predsudkom a rasizmu 

MPC 

Bratislava 

2 ukončené 

aktualizačné Skupinové vyučovanie vo 

výučbe cudzích jazykov 

MPC 

Bratislava 

2 ukončené 

aktualizačné Rozvoj komunikačních 

zručností žiakov na hodinách 

ANJ 

MPC 

Bratislava 

1 ukončené 

aktualizačné 

- prípravné 

atestačné 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie na vykonanie 

druhej atestácie pedagogických 

a odborných zamestnancov 

MPC 

Bratislava 
2 

ukončené 

aktualizačné 

- prípravné 

atestačné 

Edukačná príprava 

pedagogických a odborných 

zamestnancov na vykonanie 

druhej atestácie 

Katolícka 

univerzita v 

Ružomberku 

2 

ukončené 

inovačné Sociálno-psychologické 

aspekty efektívneho správania 

učiteľa 

Občianske 

združenie 

Cassovia 

Academica, 

Košice 

1 

ukončené 

inovačné Tvorivé techniky vo výučbe 

anglického jazyka 

MPC 

Bratislava 

1  ukončené 

inovačné Metódy a formy práce 

podporujúce kritické myslenie 

u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

MPC 

Bratislava 
2 

ukončené 

inovačné Inovatívne postupy vo 

vyučovaní biológie 

MPC 

Bratislava 

1 ukončené 

 

1. atestačnú skúšku úspešne absolvovala jedna učiteľka, 2. atestačnú skúšku ďalší štyria 

učitelia gymnázia.  

 

Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu ŠMK, predsedu PMK a hodnotiteľa 

výsledkov externých častí skúšok alebo testovania získali dve zamestnankyne. 

Učitelia informatiky absolvovali školenie k programu Phyton. 

Jeden učiteľ sa  zúčastnil na konferencii Učme radi a absolvoval školenie k aplikovanej 

ekonómii JA Slovensko. 

 

 

8./ ÚSPECHY ŠKOLY DOSIAHNUTÉ v školskom roku 2015/2016 

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

SOČ 

V školskom kole SOČ súťažilo 16 žiakov so 16 prácami v 6 súťažných odboroch. 

V obvodnom kole súťažili 8 žiaci našej školy a do krajského kola postúpili 5 žiaci. 
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V krajskom kole získali 1. miesto dvaja žiaci našej školy: Nikola Hrindová  (III.D) v odbore 

08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia a žiak Jozef Mikloš (III.SB)  v odbore 16 – 

teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba. 

Nikola Hrindová a Jozef Mikloš  nás reprezentovali aj na celoštátnom kole. 

Olympiády 

V  školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do týchto olympiád: 

 

 olympiáda v anglickom jazyku 

 olympiáda v nemeckom jazyku 

 olympiáda v španielskom jazyku 

 olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 

 dejepisná olympiáda 

 olympiáda ľudských práv 

 geografická olympiáda 

 

Najlepší výsledok  sme dosiahli v olympiáde v španielskom jazyku, kde v celoslovenskom 

kole získali 3. miesto Natália Ferenčáková (V.SA)  v kategórii D, Ivana Topitkálová  

(III.A) 6. miesto v kategórii B. 

 

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

obsadili 1. miesta Ivana Topitkalová (III.A)  v kategórii B, Natália Ferenčáková  (V.SA) 

v kategórii D. V krajskom kole sme mali aj úspešného riešiteľa dejepisnej olympiády. 

 

Iné súťaže: 

Celoštátna súťaž španielskej štylizácie Garcilaso de la Vega 

- v tejto súťaži nás reprezentovali dve žiačky Adriána Nemčíková (IV.SB) a Diana 

Porteľová (IV.SB). 

 

Matematická olympiáda v španielskom jazyku  

- v celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v Nitre, získal 1. miesto  žiak Jakub 

Űberlauer (III.SB).  

 

Angličtinár roka 

- do tejto súťaže sme sa zapojili už tretíkrát. Najlepšie výsledky na našej škole dosiahli 

žiaci: Richard Rybár (III.SA) – 118 bodov, Michaela Matisková (III.C) – 116 bodov 

a Samuel Kurucz (V.SB) – 114,5 bodov zo 124 možných bodov. Naša škola sa 

umiestnila na 29. mieste zo všetkých zúčastnených škôl. 

 

Expert geniality show 

- v tejto vedomostnej súťaži pre žiakov ZŠ a SŠ vo vypracovaní testu súťažilo 12 žiakov 

nášho gymnázia. Najvyššie umiestnenie v rámci Slovenska dosiahli Štefan Jaroščák 

(27. miesto) a Jakub Jaroščák (59. miesto) z triedy III.A. 

 

Matematický Klokan 

- do súťaže sa zapojilo  24 žiakov našej školy. Najlepší výsledok dosiahla Barbara 

Baraníková (IV.SA) – úspešný riešiteľ a šampión školy, ktorá v  hodnotení získala 5 

klokanov. Štyroch klokanov získali ďalší 5 žiaci školy. 
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 „On-line kurz ekonómie“ 

- do štúdia on-line učebnice ekonómie bolo zapojených v tomto školskom roku 30 

žiakov. Žiaci, ktorí úspešne absolvovali test získali certifikát. 

 

Festival divadiel v Trstenej 

- naši žiaci nás reprezentovali na 8. ročníku Divadelného festivalu španielskych 

bilingválnych gymnázií na Slovensku, kde obsadili 1. miesto. 

 

Hviezdoslavov Kubín 

- v regionálnom kole získali naše žiačky Marianna Kušnierová (I.C) a Jana Kopkášová 

(I.SA) 1. miesto v kategórii poézia a Soňa Juhásziová (I.A) čestné uznanie. 

 

Súťaž Ruské slovo 

- v krajskom kole sme obsadili: 

  v kategórii skupinového spevu 2. miesto (Barbora Hodáková a Miroslav Juhás 

– III.C, Jakub Űberlauer - III.SB) 

  v prednese prózy   1. miesto (Barbora Karaščáková  - I.B) 

  v prednese poézie  3. miesto (Natália Toporková – I.A) 

- Veľvyslanec Ruskej federácie ocenil dlhoročnú aktívnu účasť v súťaži ďakovným 

listom. 

 

English Essay Competition – súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku 

- na škole prebehlo školské kolo súťaže, v ktorom víťazkou v kategórii Seniors bola  

žiačka Kristína Lashkay (III.B). 

 

Shakespeare´s Memorial 

- v školskom kole recitačnej súťaže v anglickom jazyku v poézii zvíťazila Alexandra 

Onderková (IV.SA), v próze Marianna Kušnierová (I.C). 

 

Juvenes Translatores 

- v tejto prekladateľskej súťaži v španielskom jazyku zvíťazili Nina Dudíková (II.SB), 

Annamária Vargová (III.SB), Adriána Nemčíková (IV.SB).  

- v anglickom jazyku obsadil 1. miesto Marek Gaľa (III.SA) v kategórii Juniors.  

 

Súťaž Družstiev prvej pomoci mládeže 

- naše družstvo nás reprezentovalo v krajskom kole, kde obsadili 4. miesto.  

 

Súťaž „iBobor“  

- zúčastnilo sa 280 žiakov školy  a 51 z nich sú úspešní riešitelia súťaže (dosiahli aspoň 

polovicu „kladných bodov“ – 50 bodov). Najlepšie výsledky dosiahli: Dominik Husz 

(II.C) – 52.- 90. miesto (z 8179 súťažiacich) v kategórii juniorov (percentil 99), Tomáš 

Jurko (III.D) – 87. – 96. miesto (z 4354 súťažiacich) v kategórii seniorov (percentil 

98).  

 

Športové súťaže: 

 

Umiestnenia v krajských kolách: 

- ľahká atletika (dievčatá)  – 2.  miesto 800m  
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- ľahká atletika (chlapci)  – 2. miesto v hode diskom, 800m 

- bedminton – 2. miesto družstvo dievčat 

- florbal (chlapci) – 3. miesto  

- hádzaná (dievčatá) – 2. miesto 

- basketbal - 2. miesto družstvo dievčat  

- elektronické šípky (dievčatá) – 3. miesto  

 

Umiestnenia v celoslovenskom kole: 

- elektronické šípky (dievčatá)  – 3. miesto  – družstvo dievčat 

- hádzaná dievčat – 6. miesto  

- Majstrovstvá Slovenska vo frisbee – družstvo dievčat – 4. miesto 

 

V dlhodobých súťažiach, ktoré organizuje VÚC KE sme sa úspešne prebojovali 

zo základných kôl cez semifinále, finále až na olympiádu stredných škôl (dievčatá – 

basketbal, volejbal, florbal, plávanie, bedminton, stolný tenis, chlapci – nohejbal, plávanie, 

futsal, bedminton, stolný tenis, basketbal). 

 

Po sčítaní bodov zo všetkých dlhodobých športových súťaží za úspechy našich žiakov získala 

naša škola 3. miesto v 9. ročníku súťaže o  Putovný pohár predsedu Košického 

samosprávneho kraja. 

 

Naša škola organizovala v rámci dlhodobých súťaží  základné, semifinálové a finálové kolá 

v basketbale, volejbale a florbale dievčat a v basketbale a florbale chlapcov. Okrem toho sme 

organizovali regionálne  a krajské kolo v basketbale dievčat  stredných škôl. 

 

Ďalšie aktivity: 

- 11. ročník Dní španielskej kultúry 
V školskom roku 2016/2017 sa konali v dňoch 10. 10. – 15. 10. 2016 pod záštitou 

veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku Félixa Valdésa a boli spojené 

s oslavou 25. výročia vzniku našej školy. Druhý októbrový týždeň teda so sebou 

priniesol množstvo zaujímavých akcií: Košické „El clásico“ o pohár veľvyslanca 

Španielskeho kráľovstva, Vernisáž výstavy Vojnové letectvo v Španielsku v r. 1936 – 

1939 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, svätá omša v španielčine 

v Dóme sv. Alžbety, opera Carmen v Štátnom divadle v Košiciach, Olympiáda Park 

na pôde našej školy, Potulky po španielsky, DOD v našej škole, ale v prvom rade 

nosnú akciu La Rambla a mimoriadny Galavečer v Štátnom divadle v Košiciach. 

Práve ten sa do dejín našej školy zapísal veľkými písmenami – bol krásnou, dôstojnou 

oslavou našej práce a našej radosti. Túto udalosť svojou osobnou účasťou podporili: 

veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v SR, jeho excelencia Félix Valdés 

s manželkou, Richard Raši, primátor mesta Košice, Soňa Hanzlovičová, poradkyňa 

pre školstvo MV SR, Renáta Lenártová, viceprimátorka mesta Košice, Jozef Lazár, 

prednosta OÚ Košice, Jozef Javorka, vedúci odboru školstva OÚ Košice, Marián Gaj, 

starosta MČ Košice-Sever, Mario Harrera Ramírez, zástupca honorárneho konzulátu 

Španielskeho kráľovstva v SR. 

- významní hostia v našej škole: 

  v júni 2017 navštívil našu školu novovymenovaný veľvyslanec Španielskeho 

kráľovstva na Slovensku D. Luiz Belzuz de los Ríos, 
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 pravidelne nás navštevuje poradkyňa pre školstvo na Ministerstve vnútra SR 

Soňa Hanzlovičová, ktorá pomáha nášmu gymnáziu metodicky i zákonne 

vo všetkých oblastiach riadenia školy, 

- Európsky deň jazykov sme si pripomenuli v septembri 2016 v rozhlasovej relácii, 

- Imatrikulácia pre žiakov 1. ročníka, 

- Deň boja proti AIDS – besedy, prednášky, výtvarná a vedomostná súťaž, ktoré 

organizačne zabezpečovala koordinátorka prevencie drogových závislostí spolu s peer 

aktivistami, ktorí pôsobia na škole pod jej vedením, 

- stužkové slávnosti, 

- rôzne športové turnaje na škole (futsal, streetbasketbal, elektronické šípky, stolný 

tenis), 

- pravidelné vysielanie v školskom rozhlase, vnútornom  televíznom okruhu TOGY, 

- v rámci krúžku Aplikovaná ekonómia založili naši žiaci študentskú firmu Ja firma - 

ENTENTE, ktorá reprezentovala svoju činnosť a našu školu na  JA Veľtrhu 

podnikateľských talentov. Firma sa podieľala na adventných trhoch mestskej časti 

Košice –Sever, organizovala zbierku pre sociálne odkázaných v spolupráci so Žiackou 

radou školy  a pripravila Vianočnú lotériu (4. ročník) na škole. Študenti zo svojej 

činnosti podporili sociálne slabších sumou 100 Eur (Domov sociálnych služieb 

DOMKO) a AURaP sumou 50 Eur, 

- učitelia matematiky a geografie pripravili pre  žiakov súťaže ku Dňu študentstva 

(geografická súťaž „Poznaj Slovensko“  a matematickú súťaž „Suma“), 

- žiaci 1. a 2. ročníka si priblížili už po druhýkrát sviatok anglicky hovoriacich krajín  

v súťaži Halloween Party, v rámci ktorej vyrezávali tekvice, napiekli halloweenske 

koláče a overili si vedomosti o tomto dni, 

- predmetová komisia cudzích jazykov zorganizovala vo februári 2017 prehliadku 

prezentácií žiakov pod názvom  English Week, ktorá sa tešila veľkej pozornosti 

žiakov a na záverečnej exhibícii prekvapila prezentáciami s rôznorodou tematikou 

a kreativitou našich žiakov. Žiaci sa prezentovali videami, individuálnymi alebo 

skupinovými prezentáciami, 

- v júni 2017 učitelia anglického jazyka zorganizovali po prvýkrát súťaž v písaní 

krátkych anglických básničiek s názvom Limerick Day, 

- žiaci z tried III.SA a III.SB sa zúčastnili na besede so sudkyňou na tému „Občan 

a právo“, 

- žiaci tried IV.SA a IV.SB sa zúčastnili na besede so spisovateľkou Oľgou Feldekovou 

v rámci akcie „Čítanie v parku“, ktorá sa konala v knižnici Kulturparku v Košiciach, 

- v rámci Týždňa vedy a techniky sme uskutočnili už 7. ročník  súťaže – „3P – 

prezentácie z prírodovedných predmetov“. Žiaci 1. – 3. ročníka si pripravili 

prezentácie, prípadne postery, z vybraného prírodovedného predmetu na tému, ktorú si 

sami zvolili  a súťažili v triednych kolách a ich víťazi v školskom kole, 

- peer aktivisti pripravili Deň Valentína na našej škole. Tento deň sme si tento rok 

pripomenuli prostredníctvom štyroch Amorov, ktorí spolu so svojimi asistentkami 

obdarúvali spolužiakov a učiteľov drobnými darčekmi, 

-  vo februári sme sa zapojili do aktivity Deň bezpečného internetu na GPM, 

- v rámci programu Dní mesta Košice sme sa zapojili kultúrnym programom 

a prezentáciou španielskej kultúry do košického  Dňa Európy, 

- telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz  vo Vysokých Tatrách, 

- plavecký kurz v Grécku na ostove Thassos pre žiakov 2. ročníka, 

- každoročne sa zapájame do dobročinnej zbierky  pre chorých postihnutých rakovinou 

v rámci Dňa narcisov – 12 žiaci našej školy (III.A, C, SB)  vyzbierali takmer 790 Eur, 
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- opäť sme sa zapojili aj do zbierky „Týždeň modrého gombíka“, 

- rozlúčka so žiakmi končiacich tried, ktorá sa niesla v duchu odovzdávania Oscarov, 

- pre záujemcov o štúdium na našej škole sme pripravili dvakrát Deň otvorených dverí 

a zúčastnili sme sa na workshopoch – „Správna voľba povolania“ v priestoroch SOŠ 

Ostrovského a Pro Educo 2016 – Medzinárodný veľtrh vzdelávania, kde sa 

prezentovali stredné školy, 

- naši žiaci pravidelne darujú krv v rámci kampane Študentská kvapka krvi, 

- návštevy divadelných predstavení Zločin a trest  (II.SA) a Ľ. Štúr (III.A,C), 

- veľmi nás potešilo vydanie 2 čísel španielskeho časopisu 

 

Exkurzie: 

napr.: 

- Múzeum židovskej kultúry v Prešove  

- exkurzia vo Viedni 

- návšteva knižnice Britskej rady, 

- exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach - Sieň výbojov  

- exkurzia v Solivare –Prešov  

- účasť na prednáške na UPJŠ KE – teória relativity  

- návštevy súdneho pojednávania  

- exkurzie do Východoslovenskom múzeu -  mineralógia, Sedím na vedení a je mi 

dobre – zameraná na environmentálnu výchovu, Ľ.  Feld 

- exkurzia na katedre anglistiky a  amerikanistiky UPJŠ Košice so žiakmi 2. ročníka 

a triedami IV.SA, SB 

- návšteva Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach 

- exkurzie v Ústave chémie UPJŠ V Košiciach 

- kultúrno-poznávací zájazd do Španielska  

- poznávací zájazd v severských krajinách so žiakmi 1. – 3. ročníka  

 

Krúžková činnosť: 

Na škole pracovalo v  školskom roku 2016/2017 25 krúžkov pod vedením 22 učiteľov. Do 

týchto útvarov záujmovej činnosti bolo zapísaných 616 členov. Práca v krúžkoch prebiehala 

podľa vopred vypracovaného plánu. Ich činnosť bola zameraná hlavne na riešenie 

predmetových olympiád, SOČ, rozvíjanie nadania študentov v rámci jednotlivých predmetov,  

športovú činnosť, na rozvoj záujmov žiakov ale aj pomoc v príprave na maturitnú skúšku.   

 

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

 
V školskom roku 2016/2017 bolo naše gymnázium zapojené do týchto projektov: 

 

 DNI ŠPANIELSKEJ KULTÚRY, ktoré naša škola realizovala už jedenásty rok.  

 

 V rámci projektu ENGLISH ESSAY COMPETITION sa naša škola už niekoľko 

rokov po uskutočnení školského kola  zapája do celoslovenskej súťaže. English Essay 

Competition je súťaž v písaní anglických esejí pre žiakov gymnázií. Tento projekt 

na Slovensku organizuje Open Society Foundation (Nadácia otvorenej spoločnosti) 

v spolupráci s British Council a európskymi inštitúciami. Cieľom projektu je povzbudzovať 

študentov k samostatnej tvorbe textov a tak zvyšovať ich jazykové kompetencie. Študenti 

každoročne súťažia v 3 kategóriách: mladší (1. a 2. ročník), starší (3. a 4. ročník) a anglofóni 
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(študenti ktoréhokoľvek ročníka, ktorí študovali na anglickej škole v zahraničí viac ako 4 

mesiace a žiaci bilingválnych slovensko-anglických gymnázií). Jednou z množstva 

hodnotných cien od sponzorov ako aj organizátorov súťaže je pre víťazov aj dvojdňová 

návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli.  

 

 JUVENES TRANSLATORES - zámerom tejto celoeurópskej súťaže stredných škôl je 

podporiť používanie cudzích jazykov v Európe a poukázať na osobitosti prekladania. Naša 

škola každoročne organizuje školské kolo spolu s prípravnými seminármi a registruje sa 

do databázy škôl, z ktorých prebieha náhodný elektronický výber do celoeurópskeho kola. 

Žiaci si môžu zvoliť akúkoľvek dvojicu jazykov spomedzi 23 úradných jazykov EÚ. Súťažné 

preklady posúdia profesionálni prekladatelia Európskej komisie a víťazi sú pozvaní 

na slávnostné odovzdávanie cien za účasti Európskej komisárky pre viacjazyčnosť, ktoré sa 

uskutoční v Bruseli. Víťazi majú zároveň možnosť nadviazať nové kontakty s ďalšími 

účastníkmi a stretnúť sa s prekladateľmi z inštitúcií EÚ.  

 

 Od  školského roka 2013/2014 sme zapojení do projektu NÚCEM Bratislava  

ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH 

ŠKOLÁCH S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA. V rámci projektu sme  

realizovali aj v školskom roku 2016/2017 elektronické testovanie žiakov. 

 

 Aj v školskom roku 2016/2017 sme spolupracovali na projekte IRPU – 

INDIVIDUÁLNY ROZVOJOVÝ PROGRAM UČITEĽA, ktorý je zameraný na osobný 

rozvoj učiteľa za pomoci „svojho“ mentora – priateľa. Jedna naša kolegyňa sa po osobnej 

skúsenosti stala mentorom iných učiteľov. Program je tvorený predovšetkým osobnými 

stretnutiami a diskusiami s mentorom. Súčasťou spoločných stretnutí je aj návšteva 

vyučovacích hodín učiteľa mentorom a následnou spoločnou analýzou hodín z didaktického 

i osobnostného hľadiska. Cieľom programu je pomôcť učiteľovi v jeho pedagogickom 

i osobnostnom raste.  

 

 V novembri 2017 si naši žiaci vyskúšali, aké to bude byť vysokoškolákom. V rámci 

programu MINI ERASMUS sa deviati tretiaci stali študentmi VŠ (UMB Banská Bystrica- 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta, STU Bratislava – 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Fakulta architektúry, PEVŠ Bratislava – 

Katedra psychológie). Počas troch dní zažili školské i mimoškolské aktivity, absolvovali 

prednášky, vyskúšali si napísať zápočet a prejsť skúškou. Do indexu im skúšajúci zapísali ich 

hodnotenie.  

 

  V rámci vysokoškolského projektu Erazmus + nás navštívili dvaja zahraniční lektori 

na výučbe anglického jazyka. Cieľom projektu bolo poskytnúť 20 zaujímavých 

a interaktívnych hodín anglického jazyka s cieľom prehĺbiť multikultúrne vzťahy medzi 

krajinami. Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili na projektoch neformálneho vzdelávania City Bound 

Prague v Prahe a Emotions without words v poľskom Lodži. 

 

 V spolupráci s CPPPaP v Košiciach sme sa zapojili do projektu NIE SME 

TOLERANTNÍ VOČI INTOLERANCII v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Protidrogová 

prevencia 2016“. Jeho zameraním bolo vytvorenie preventívneho programu zameraného na  

formovanie hraníc sociálnych vzťahov, poznať riziká a nástrahy kyberpriestoru a naučiť sa 

pravidlám zodpovedného správania pri internetovej komunikácii, trénovať aktívne počúvanie 

a formovať komunikačné a sociálne pravidlá, pochopenie, že predsudky narúšajú budovanie 



 

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

za školský rok 2016/2017 
 

 

 

19 

sociálnych vzťahov a postojov, že šírenie spoločenských stereotypov je výsledkom 

preceňovania jednotlivých udalostí a spravidla iracionálnym zovšeobecňovaním, naučiť sa 

hodnotám, ktoré podporujú ľudské práva, vedieť identifikovať prejavy xenofóbie, rasizmu, 

šovinizmu. 

 

 V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do 3. ročníka projektu ZA JEDNOTKY 

DOLE VODOU. Tento projekt pre žiakov stredných škôl z Prešova a Košíc pripravil 

Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov, vďaka štedrej podpore Karpatskej nadácie 

a spoločnosti T-systems z programu „T“ for all, all for „T“. Cieľom projektu je podpora a 

motivácia žiakov stredných škôl k lepším študijným výsledkom aj tým spôsobom, že boli 

odmenení zážitkovým splavom rieky Hornád. V rámci projektu si rozvíjali zručnosti 

zodpovedného prístupu k úlohám a teamovej spolupráce. 

 

 V spolupráci so Združením pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z. sme sa zapojili do 

projektu „Šialený? No a!“. Zámer prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými 

problémami sa realizoval počas dvoch dní tým, že sa uskutočnilo priame stretnutie študentov 

s ľuďmi, ktorí zažili duševnú chorobu. Žiaci sa učili vysporiadať sa s komplexnosťou 

ľudského života, rozmýšľať a hovoriť o vlastných problémoch, vnímať, preskúmať a lepšie 

pochopiť predsudky a výhrady, uplatňovať otvorenosť, porozumenie a korektné správanie 

v medziľudských vzťahoch. 

 

 Aj v tomto školskom roku sme boli zapojený do vzdelávacích projektov neziskovej 

organizácie JA Slovensko cez program Aplikovanej ekonómie a On-line učebnicu 

ekonómie.  Vzdelávací projekt realizujú na škole  predovšetkým študenti tretieho ročníka 

klasického štúdia a štvrtého ročníka bilingválneho štúdia.  Projekt u študentov zlepšuje ich 

finančnú gramotnosť a prispieva k získaniu vedomostí a zručností z podnikania. Úspešní 

absolventi získavajú  certifikát a praktické skúsenosti s fungovaním firmy simulovaním 

činností akciovej spoločnosti. 

 

 

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. 

 

V školskom roku 2016/2017 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia. 

 

 

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 23 sú kmeňové učebne tried. V škole 

sú tieto odborné učebne: učebňa fyziky, chémie, biológie, matematiky, 2 učebne cudzích 

jazykov, 2 učebne informatiky. Takmer všetky učebne na škole sú vybavené dataprojektorom 
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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. V rámci projektu škola získala 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  alebo spoločenské 

akcie školy. 

 

Žiaci majú k dispozícii v čase prestávok a mimo vyučovania  počítače s internetovým 

signálom a tlačiareň v „internetovej kaviarni“ na chodbe v budove 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 možnosť 

žiaci a učitelia 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 pohodlné 

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. Denne tu vydajú viac ako 400 chutných obedov. 

 

Aby sa žiaci, pedagógovia i návštevníci  cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme veľký 

dôraz na upravené, čisté a estetické prostredie tried, chodieb, školského dvora.  
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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 31.12.2016 
 

 

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 13 triedach klasického 4-ročného 

gymnaziálneho štúdia a v 10 triedach 5-ročného bilingválneho slovensko-španielskeho 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 vykonávali na našom gymnáziu v období od 01 – 12/ 

2016 dobrovoľnícku službu  2 uchádzači o zamestnanie. 

 

  

2. Rozpočet organizácie 
 

Rozpočet gymnázia na rok 2016 bol schválený zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) vo výške 

1.033.835,00 € a vykonanými rozpočtovými opatreniami zo strany zriaďovateľa, Okresným 

úradom Košice, bol upravený na 1.131.373,00 €. Finančné prostriedky boli použité na bežný 

chod gymnázia a kapitálové výdavky  na zateplenie budovy školy. Rozpočet bol čerpaný  

na 99,99 %.  

 

    2.1 Príjmy organizácie v roku 2016 
 

2.1.1 Rozpočtové príjmy  

 

Rozpočtovými príjmami v roku 2016 bol príjem za prenájom nebytového priestoru, 

v celkovej výške 200,00 €. 
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2.1.2 Mimorozpočtové príjmy  

 

V roku 2016 boli Gymnáziu, Park mládeže 5 v Košiciach poskytnuté finančné prostriedky 

v celkovej výške 83,00 €: 

 

 83,00 € - príspevok na podporu telovýchovnej a športovej činnosti z Maratónskeho 

klubu. 

   

2.1.3 Kapitálové príjmy  

       

          V roku 2016 boli Gymnáziu, Park mládeže 5 v Košiciach poskytnuté finančné 

prostriedky v celkovej výške 242.000,00 € 

 

 242.000,00 € - prostriedky na zateplenie budovy školy 

 

 

Správa o hospodárení za rok 2016 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. Najmä s ohľadom na nárast radikalizácie spoločnosti viesť žiakov k spoločenskej 

tolerancii a pestovaniu pozitívnych medziľudských vzťahov; zabrániť tak šíreniu 

myšlienok rasizmu a národnostnej neznášanlivosti. Zároveň prehlbovať povedomie 

žiakov k histórii slovenského národa, viesť ich k úcte voči vlastnému národu a k iným 

národom a národnostiam a ich tradíciám aj pomocou exkurzií, projektov, súťaží.  

–Cieľ splnený- Tejto problematike sa venujeme  najmä na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky a výchovných predmetov ale aj 

zapojením sa do rôznych podujatí v rámci mimoškolskej činnosti (prehľad je uvedený 

v bode 8 a 9 správy). 

Každoročne organizujeme Dni španielskej kultúry, ktoré taktiež výrazne prispievajú 

k splneniu uvedeného cieľa. 

 

2. Vyhľadávať a podporovať talentovaných žiakov, zapájať ich do predmetových 

olympiád, SOČ, korešpondenčných seminárov, športových súťaží, súťaží zameraných 

na umenie, literatúru, šport a pod., ktoré sú zverejnené na www.siov.sk, 

www.statpedu.sk, www.minedu.sk -Cieľ splnený- (viď bod 8 správy, kde sú uvedené 

úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach). 

  

3. V súvislosti s jubileom školy rozvíjať kultúrne a národné  povedomie žiakov a ich 

aktívne zapojenie sa do  kultúrneho života školy a mesta. Umožniť žiakom 

participovať na početných podujatiach organizovaných našou školou a mestom a tak 

rozvíjať ich hrdosť na vlastnú školu, mesto a štátnu príslušnosť. -Cieľ splnený- 

Študenti gymnázia pod vedením učiteľov sa aktívne podieľajú na príprave 

a organizovaní aktivít a podujatí v rámci školy i mesta, ktoré sú uvedené v bode 8 

správy. 

 

http://www.siov.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
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4. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy a využívať novonadobudnuté 

poznatky pri práci. Zohľadňovaním individuálnych učebných štýlov žiakov sa zamerať 

na využívanie inovatívnych metód, dostupných učebných pomôcok, IKT. - Cieľ plníme 

- Naši učitelia absolvovali rôzne druhy vzdelávania, ktorých prehľad je uvedený 

v bode 7 správy. Získané poznatky uplatňujú v praxi, aby vyučovací proces na našom 

gymnáziu zodpovedal požiadavkám modernej a kvalitnej školy. 

 

5. Do vyučovacieho procesu a záujmovej krúžkovej činnosti zavádzať aktivity a 

podujatia na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, začleniť prvky 

environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu. – Cieľ splnený- (viď 

bod 8 a 9 správy, v ktorých uvádzame rôzne podujatia a aktivity organizované na škole 

hlavne z iniciatívy koordinátorov pre jednotlivé oblasti). 

 

6. Viesť žiakov k flexibilite, jazykovej zdatnosti, rozvíjať ich  počítačovú gramotnosť 

a tvorivosť, pretože tie im umožnia lepšie možnosti uplatnenia sa na vysokých školách 

a v praxi. – Cieľ plníme- V bode 15 uvádzame úspešnosť našich absolventov v rámci 

umiestnenia na vysokých školách. 

  

 

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 

štúdium 

 španielski  učitelia  

 možnosť získať štátnu jazykovú skúšku 

zo španielskeho jazyka pre absolventov 

bilingválnej sekcie 

 vysoký záujem o štúdium na našej 

škole 

 vysoké percento úspešnosti prijatia 

absolventov na štúdium na VŠ 

 vynikajúce výsledky školy v súťažiach 

a olympiádach 

 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 

 pomerne zastaralá budova školy 

 chýbajúce moderné učebnice 

a pomôcky 

 malá školská jedáleň 

 nezastrešený prechod do školskej 

jedálne z budovy školy 

 



 

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

za školský rok 2016/2017 
 

 

 

24 

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  

 umožnenie žiakom 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 novo vznikajúcich 

gymnázií v regióne 

 predimenzovanosť vzdelávacích 

štandardov cieľových požiadaviek na 

MS 

 vysoké pracovné zaťaženie učiteľov 

 nedostatočné financovanie školstva 

 

Školský rok 2016/2017 bol rýchly a úspešný. Školské aj mimoškolské úspechy sa v ňom 

striedali s množstvom výnimočných kultúrnych podujatí. Najväčšou udalosťou roka bola 

jednoznačne oslava 25. výročia vzniku našej školy. 

 

Naše gymnázium je pojmom v Košiciach aj mimo nich. Teší nás 28. miesto zo 186 

bodovaných gymnázií na Slovensku a 5. miesto v Košickom kraji v rebríčku, ktorý zostavil 

nezávislý Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. 

 

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 2017/2018 -  viac ako 500). Kvalitu 

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

na štúdium na vysokých školách.  
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Opatrenia a ciele na ďalší školský rok: 

 

1. Naďalej sa čo najúspešnejšie zapájať do predmetových olympiád a ďalších súťaží 

(SOČ, korešpondenčné semináre, jazykové súťaže, športové súťaže, súťaže zamerané 

na umenie, literatúru, šport, súťaže v preklade a pod.) zverejnených na www.siov.sk, 

www.statpedu.sk, www.minedu.sk  

 

2. Vo výchovno-vzdelávacom procese venovať dostatočný priestor problematike 

ľudských práv a poskytovať žiakom možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch 

spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií, korupcia a klientelizmus). 

Rozvíjať u žiakov kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie 

osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie    a demokracie. 

 

3. V súvislosti s potrebou individualizácie vzdelávania využívať rôznorodé metódy, 

formy a nástroje pri identifikácii výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov a pri 

hodnotení účinnosti vyučovania učiteľom. K vzdelávacím potrebám žiakov 

pristupovať individuálne a citlivo aj vzhľadom na ich kultúrne, sociálne a jazykové 

prostredie.  

 

4. V rámci vyučovania i mimoškolskej činnosti rozvíjať vzdelávanie v oblasti 

environmentálnej výchovy ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov, podporovať pozitívny 

vzťah k životnému prostrediu a zdravému spôsobu života a aplikovať ho do praxe. 

Prehlbovať vedomosti a zásady výchovy k manželstvu a rodičovstvu.  

 

5. Vo výchovno-vzdelávacom procese  uprednostňovať  aplikáciu aktivizujúcich metód  

pre žiakov, rozvíjanie experimentálnych zručností, podporovať rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, informačných a digitálnych kompetencií žiakov  pre ich lepšie  uplatnenie 

na vysokých školách a v praxi. 

 

6. Dlhoročné skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom v slovensko-španielskej 

bilingválnej sekcii aplikovať pri budovaní novej slovensko-anglickej sekcie na škole. 

 

7. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy a vytvárať podmienky pre ďalší 

profesijný rast učiteľov s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

 

15./ ÚSPEŠNOSŤ ABSOLVENTOV ŠKOLY 
  (podľa § 2 ods. 1, písm. p) vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.) 

 
Z celkového počtu 139 absolventov školy, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou si 136 

žiakov podalo prihlášku na štúdium na vysokej škole. Z uvedeného počtu je 97,8% študentov 

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

Veľká Británia) – viď prehľad v tabuľke. 

 

 

Trieda 
Prijatí na VŠ Nešli na VŠ, 

nezistení v SR v zahraničí 

IV.A 24 6(ČR, Dánsko, Veľká 

Británia) 

0 

http://www.siov.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
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Trieda 
Prijatí na VŠ Nešli na VŠ, 

nezistení v SR v zahraničí 

IV.B 22 5(ČR, Dánsko) 1 

IV.C 21 3(ČR, Dánsko) 3 

V.SA 11 15(ČR, Dánsko, Veľká 

Británia, Španielsko) 

0 

V.SB 17 9(ČR, Dánsko) 2 

 

Najviac absolventov (33) pokračuje v štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach. 

Tridsaťdva našich žiakov bolo prijatých na UPJŠ v Košiciach,  desať študentov na Univerzitu 

Komenského v Bratislave a osem na Prešovskú univerzitu. U absolventov prevláda  záujem 

o štúdium na fakultách so zameraním na informatiku, elektrotechniku a informačné 

technológie (26),  na filozofických (19), prírodovedeckých (19) fakultách. Pätnásť študentov 

si zvolilo štúdium zamerané na ekonomiku a manažment. Zo zahraničných škôl najviac 

žiakov (27) bude študovať v Českej republike, na Masarykovej univerzite v Brne (14) a na 

Univerzite Karlovej v Prahe (6). Jedenásť absolventov je prijatých na vysoké školy v Dánsku, 

v Španielsku a vo Veľkej Británii. 

 

 

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 vedenie 

školy sa 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, 

environmentálnej výchove, organizujeme rôzne aktivity ku Dňu boja proti AIDS, 

k Svetovému dňu výživy i  Svetovému dňu nefajčenia (viď bod 8  správy). 

 

b/ spolupráca 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.  
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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. 

 

 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 – 

odbor školstva v Košiciach.  

 

 Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Košiciach, ktoré sa podieľa aj 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. 

 

 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 dobre spolupracujeme 

predovšetkým s Mestom Košice, v rámci ktorej aj naša škola prispela k získaniu titulu 

Európskeho hlavného mesta kultúry. 

 

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

v Košiciach a zapájame sa do projektov, ktoré podporuje. Veľmi pekné 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, ktorí zastávajú úlohu asistenta učiteľa a plnia ďalšie zverené úlohy 
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pre potreby školy a zároveň pri zabezpečovaní pracovníkov vykonávajúcich absolventskú 

prax. 

 

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

 


