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Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. 

z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

1./ ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
(podľa § 2 ods. 1, písm. a) – c) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 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 

Webová stránka:  www.gpm.sk   

 

Mail:  riaditeľstvo@gpm.sk  

  skola@gpm.sk 

  office@gpm.sk  

Riaditeľ školy:  Mgr. Milan Marinčák  

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 

 Mgr. Eva Lacková zástupca pedagogických  

  zamestnancov 

 Soňa Briškárová  zástupca nepedagogických 

zamestnancov 

 Daniel Kuchár zástupca žiakov 

JUDr. Martin Balčík         zástupca rodičov 

Ing. Zlata Jašková         zástupca rodičov 

Ing. Daniel Jendrichovský          zástupca rodičov 

 

Ing. Martina Gomolčáková        zástupca zriaďovateľa 

MVDr. Ľubica Krajničáková      zástupca zriaďovateľa 

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

  Mgr. Ivica Moyzesová               zástupca zriaďovateľa 

 

Zriaďovateľ školy:  Okresný úrad Košice,  

                                      Komenského 52, 041 26 Košice,  

      telefón: +421-55-7245 442 

                                      e-mail: skolstvo.ke@minv.sk 

 

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

Rada školy v školskom roku 2020/2021 zasadala dvakrát: 

 19. 10. 2020 – zasadnutie sa z dôvodu epidemiologickej situácie uskutočnilo 

online. Hlasovanie o uznesení prebehlo písomnou formou v dňoch 2. 11. - 4. 11. 2020 

a jednomyseľne schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020 a predkladaný 

Štatút Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5 v Košiciach na funkčné obdobie 

2020 - 2024. 

 23. 6. 2021 - zasadnutie schválilo uznesenie o prijatí správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za prvý 

polrok školského roku 2020/2021 a návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie 

konanie v nasledujúcom školskom roku pre zriaďovateľa školy. 

 

Poradné orgány školy: 

 Poradný zbor riaditeľa školy – je zložený z vedúcich funkcionárov školy 

a vedúcich predmetových komisií 

 Pedagogická rada – zasadala osemkrát v dňoch: 31. 8. 2020, 22. 9. 2020, 12. 10. 

2020, 29. 1. 2021, 16. 2. 2021, 12. 4. 2021, 20. 4. 2021, 2. 7. 2021 – uznesenia 

z jednotlivých zasadnutí pedagogickej rady sú k dispozícii na sekretariáte školy. 

 Predmetové komisie – metodický orgán:  v školskom roku 2020/2021 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) – 

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, (10 členov a 1 členka bola od 23. 11. 2020 

práceneschopná a od 31. 12. 2021 na materskej 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, (11 učiteľov a 1 anglický 

lektor, z čoho jedna členka bola od 1. 3. 2021 dlhodobo práceneschopná) ‒ 

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, (11 členov) ‒ zabezpečujú vyučovanie španielskeho 

jazyka, španielskeho jazyka a literatúry a prírodovedných predmetov 

v španielskom jazyku 

 Výchovný poradca: Mgr. Martina Didnianská  

 Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Viola Pastrnáková 

 Koordinátor protidrogovej prevencie: RNDr. Lenka Šimková 

 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Viera Kišeľáková 

 Koordinátor informatizácie: Ing. Albín Sakal 
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2./ ZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 (podľa § 2 ods. 1, písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Počet žiakov 

Stav k 15. 9. 2020 

SPOLU ZA ŠKOLU 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 5 5 5 5 2 22 

Počet žiakov v ročníku 145 131 155 146 43 620 

Z toho počet žiakov 

so  SVVP 
0 1 2 1 1 5 

 
Z uvedeného počtu malo päť žiakov povolené absolvovať časť štúdia na škole v zahraničí 

počas celého školského roka (z toho jedna mala povolené študovať v zahraničí v 2. 

polroku dodatočne). Jedna žiačka absolvovala štúdium v zahraničí len v 2 polroku. 

Dvaja  žiaci  študovali podľa individuálneho učebného plánu počas celého školského roka.  

Deväť žiakov prestúpilo z nášho gymnázia na inú školu.  

 

Stav k 31. 8. 2021 

 
Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 2 8 

Počet žiakov v ročníku 57 61 66 66 250 

Z toho počet žiakov 

so SVVP 
0 0 2 1 3 

 

 

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 57 45 60 50 43 255 

Z toho počet žiakov 

so SVVP 
1 1 0 0 1 3 

 

 

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

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 0 4 

Počet žiakov v ročníku 27 21 28 30 0 106 

Z toho počet žiakov 

so SVVP 
0 0 0 0 0 0 
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SPOLU ZA ŠKOLU 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet tried v ročníku 5 5 5 5 2 22 

Počet žiakov v ročníku 141 127 154 146 43 611 

Z toho počet žiakov so 

SVVP 
1 1 2 1 1 6 

 

3./ ZAMESTNANCI ŠKOLY 
(podľa § 2 ods. 1, písm. e) – f) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 
V školskom roku 2020/2021  k 30. 6. 2021 pracovalo na škole 62 zamestnancov: 

 

- 47 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. marca 2021 dlhodobo práceneschopná a od 31. 12. 2020 bola jedna 

učiteľka na materskej dovolenke. 

 

Na škole pracovali na dohodu lektor anglického jazyka. 

 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

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

všetkých 
Priemerný vek 

Počet 5 10 17 11 5 0 48 36,39 

z toho žien 4 6 15 7 4 0 35  

 

KARIÉROVÝ STUPEŇ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 začínajúci 

učiteľ 

samostatný 

učiteľ 

učiteľ  

s 1. atestáciou 

učiteľ  

s 2. atestáciou 
Spolu 

Počet 4 12 9 23 48 

 

Takmer všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní pre vyučovanie jednotlivých 

predmetov v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov.  

 

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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4./ ÚSPECHY ŠKOLY DOSIAHNUTÉ v školskom roku 2020/2021 

 (podľa § 2 ods. 1, písm. g) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.)  

 

I napriek pandemickej situácii nadaní žiaci našej školy mali možnosť rozvíjať svoj talent, 

prípadne venovať sa svojim záujmom i mimo vyučovacieho procesu. Pracovali v krúžkoch, 

ktoré boli zamerané na riešenie SOČ, predmetových olympiád, rozvíjanie a dopĺňanie 

vedomostí a ich talentu. 

 

Na škole pracovalo v tomto školskom roku 25 krúžkov pod vedením 26 učiteľov a v rámci 

projektu Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Park mládeže 5 v Košiciach  pracovalo 6 

učiteľov v 7 krúžkoch. Pandemická situácia však spôsobila, že činnosť krúžkov realizovaných 

cez projekt bola pozastavená. Do týchto útvarov záujmovej činnosti bolo zapísaných 460 

členov. Práca v krúžkoch prebiehala podľa vopred vypracovaného plánu. 

 

SOČ 

 

V školskom kole SOČ súťažilo 39 žiakov s 38 prácami v 11 súťažných odboroch. Do 

krajského kola sa prebojovalo 20 žiakov s 19 prácami. Žiaci našej školy sa pripravovali pod 

vedením konzultantov: Mgr. Lacková, Mgr. Šoltysová, Mgr. Krajcárová, Mgr. Fečková, Mgr. 

Fedorková, Mgr. Crawley, Mgr. Šimonová, Ing. Sakal, Ing. Vacková, Mgr. Pastrnáková, Mgr. 

Tomečková, Mgr. Knap, Mgr. Majerčáková, Mgr. Nemcová, Mgr. Spišáková, Mgr. Škárová, 

Mgr. Didnianská,  Mgr. Tomečková, Margarita.  

 

Zo školského kola do krajského kola postúpili títo žiaci: Michaela Malegová (III. SB), Terézia 

Jeníková (III. C), Tamara Botová (III. AA), Martina Hrabovská (III. AA), Andrea Rosa 

III.SA), Richard Varga (III. C), Michaela Kovaľová (III. SA), Barbora Čemanová (III. SB – 3. 

miesto v KK), Ľudmila Uramová (III.C), Sára Palečková (III. SB), Lea Machová (III. SA), 

Sara Domonkošová  (III.AA), Daniel Dzurík (III. B – 3. miesto v KK), Nina Zuzana 

Marhefková (III. SA), Tamara Gregová (III. SA), Barbora Gbúrová (III. SB), Zuzana 

Madarasová (III. AA), Michaela Moravská (III. AA), Rebeka Andrášová (III. AA), Ema 

Galdunová (III. SB). 

 

V krajskom kole sa na medailových pozíciách umiestnilo 5 prác, pričom 4 práce postúpili do 

celoslovenského kola (Zuzana Madarasová, III.AA, Ema Galdunová, III.SB, Michaela 

Moravská, III.AA, Rebeka Andrášová, III.AA), kde sa umiestnili na 4. mieste. 

 

OLYMPIÁDY 

 

a) Olympiáda v anglickom jazyku  

Víťazi: Barbora Madarasová (I. SB) (kategória 2 A) 

  Richard Rzepiel (IV. B) (kategória 2 B) 

  Alexandra Hudáková (II. AA) (kategória 2 C1) 

V januári 2021 naša škola organizovala okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. 

V obvodnom kole sa umiestnili víťazi kategórie 2 A na 1. mieste a kategórie  2 B na 4. 

mieste a do krajského kola postúpila Barbora Madarasová (I. SA). Kategória 2 C1 nemá 

obvodné kolo, preto A. Hudáková postúpila do krajského kola, kde sa umiestnila na 3. 

mieste. Barbora Madarasová postúpila na celoslovenské kolo, kde sa umiestnila na 4. 

mieste. 
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b) Olympiáda v španielskom jazyku  

Víťazi školského kola: 

kategória A: 1. miesto - Veronika Dlugošová (III. AA), 2. miesto Daniel Šenkovič (II. 

C), 

kategória B: 1. miesto – Matúš Popovič( II. AA), 2. miesto – Martina Mihaľová (III. B), 

kategória C: 1. miesto – Barbora Majláthová (IV. B), 

kategória D: 1. miesto – Sebastián Kurila (IV. SB), 2. miesto – Barbora Čemanová (III. 

SB). 

 

V krajskom kole sa naši žiaci umiestnili nasledovne: 

kategória A: 1. miesto - Veronika Dlugošová (III. AA), 2. miesto Daniel Šenkovič (II. 

C), 

kategória B: 1. miesto – Matúš Popovič( II. AA), 3. miesto – Martina Mihaľová (III. B), 

kategória C: 2. miesto – Barbora Majláthová (IV. B), 

kategória D: 1. miesto – Sebastián Kurila (IV. SB), 2. miesto – Barbora Čemanová (III. 

SB). 

 

Na celoslovenské kolo postúpili a krásne umiestnenia získali: 

kategória A: 5. miesto - Veronika Dlugošová (III. AA),  

kategória B: 1. miesto – Matúš Popovič( II. AA),  

kategória D: 6. miesto – Sebastián Kurila (IV. SB). 

 

c) Olympiáda vo francúzskom jazyku  

Na našej škole prebehlo školské kolo v kategórii 2 A a 2 B. Víťazkou kategórie 2 A je 

Michaela Moravská (III. AA) a 2 B je Katarína Lencsesová (IV. B), ktoré postúpili do 

krajského kola, kde obsadili 4. a 3. miesto. 

 

d) Olympiáda v SJL – V kategórii B zvíťazila Nina Straková (II. C), v kategórii 

A Sebastián Kurila (IV. SB). Sebastián Kurila sa v krajskom kole umiestnil na 9. mieste 

a Nina Straková na 16. mieste. 

 

e) Fyzikálna olympiáda 

V krajskom kole Michal Almáši (II. C) obsadil 4. miesto. 

 

f) Chemická olympiáda 

V kategórii C sa v rámci školského kola  pripravovalo 6 žiakov z I. AA, I. SA a I. SB. 

Okresného kola sa Viktória Petrová z I. AA nezúčastnila. 

 

g) Biologická olympiáda  

V kategórii A  Barbora Majlátová (IV. B) obsadila v krajskom kole 1. miesto a na 

celoslovenskom kole sa umiestnila na 4. mieste. Žiačka taktiež za posterovú časť získala 

Cenu dekana Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

h) Matematická olympiáda 

Do olympiády sa zapojili: v kategórii B Michal Almáši (II. C) a v kategórii C Patrik 

Pecha (II. SB). Michal Almáši sa v krajskom kole umiestnil na 5. mieste. 
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i) Ekonomická olympiáda 

Na školskom kole sa v decembri 2020 zúčastnili 2 žiaci – Daniel Dzurík (III. B), Jakub 

Barkáč (IV. B)  a obaja postúpili do krajského kola, v ktorom D. Dzurík obsadil 1. 

miesto a postúpil na celoslovenské kolo a J. Barkáč sa umiestnil na 10. mieste. 

 

j)       Geografická olympiáda  

Školského online kola v kategórii Z sa zúčastnilo 28 žiakov, do krajského kola 

postúpilo 14 žiakov, z ktorých sa úspešnými riešiteľmi stali: Teo Varga (II. SB), Matej 

Lindvay (II. SB), Radka Miškovičová (II. SB) a Juraj Takáč (II. SB).  

 

 

SÚŤAŽE 

 

- Na škole prebehla v novembri 2020 súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku English 

Essay Competition . V kategórii Juniors 1. miesto obsadila Liliana Almašiová 

(II.SA), 2. miesto: Tamara Gregorová (III. SA) a 3 miesto: Veronika Šmajdová (I. 

B). V kategórii Seniors získali 1. miesto Alexander Kundrát (IV. AA), 2. miesto: 

Natália Szarková (IV. AA) a 3. miesto: Michaela Meňhértová (III. AA). 

- V októbri 2020 prebehlo školské kolo súťaže Juvenes Translatores a to priamym 

výberom troch prác, ktoré boli postúpené do vyššieho kola. 

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

V kategórii prednes poézie nás reprezentovala Nina Bziková (I. C), ktorá obsadila 2. 

miesto. 

- Na súťaž Turnaj mladých fyzikov sa pripravoval Marek Tej (III. AA), ktorý sa 

zúčastnil celoslovenského kola.  

 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 

absolvovali rôzne zážitkové prezentácie o Halloweene, súťažili vo vedomostnom 

kvíze a mohli sa zapojiť do súťaže o najstrašnejší halloweensky príbeh alebo mohli 

ozdobovať tekvice. 

   Súťaž z programovania ZENIT sa uskutočnila v októbri. Do okresného kola postúpil 

Marek Tej (III. AA). 

   Deň Valentína - súťaž sa konala v rámci hodín anglického jazyka v triedach 1. 

a 2.ročníka vo februári 2021. Jej cieľom bolo si priblížiť spôsob oslavovania tohto 

sviatku, ktorý je nielen v anglicky hovoriacich krajinách veľmi obľúbený – hlavne 

medzi mladými ľuďmi.  Žiaci boli na on-line hodinách anglického jazyka zapojení  

do rôznych zážitkových aktivít spojenými s tradičnými oslavami sviatku 

(vedomostný kvíz, video prezentácia, tvorba najkrajšej Valentínky.). Výhercovia 

najkrajšej Valentínky: Viktória Boháčová (II.B), Timea Paňáková  (III.B), Veronika 

Képesová (I.C).  

 SUMA - predmetová komisia matematiky každoročne pripravuje internú 

matematickú súťaž SUMA. V tomto školskom roku v nej 49 prvákov z klasického 

štúdia nášho gymnázia súťažilo „z domu“. Najlepšie výsledky dosiahla Simonka 

Čulková z I.C.  

 LOGIK – matematická súťaž so zábavnými matematickými úlohami.                                          

V tomto školskom roku sa do hry LOGIK zapojilo 46 žiakov 1. ročníka. nášho 

gymnázia. 
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 Hviezdoslavov Kubín - Na regionálnom kole nás mali reprezentovať Laura 

Genčúrová (III. B) v kategórii próza a Nina Bernátová (I. AA) v kategórii poézia. 

Laura Genčúrová sa umiestnila na 2. mieste s návrhom na postup do krajského kola, 

ktoré sa ešte neuskutočnilo. 

 Súťaž DENNÍKA N – do súťaže sa zapojila Ľudmila Uramová (III. C), ktorej video 

„Správa z izolácie“ bolo ocenené. 

 Aplikovaná ekonómia – online učebnicu ekonómie úspešne ukončilo výstupným 

testom a získalo certifikát 14 žiakov. 

 

AKTIVITY 

 
a) Okrem krúžkov majú žiaci našej školy možnosť navštevovať konzultačné hodiny 

z jednotlivých vyučovacích predmetov, ktoré majú vypísané členovia všetkých 

predmetových komisií. Čas a miesto konzultácií majú učitelia zverejnené  na webovej 

stránke školy. Tieto konzultačné hodiny využívajú žiaci, ktorí potrebujú vysvetliť učivo 

po dlhodobej chorobe, prípadne ho nepochopili na vyučovacej hodine. 

 

b) Ďalšie aktivity, ktoré organizuje (prípadne sa na nich aktívne podieľa) škola: 

 aktivity v rámci 15. ročníka Dní španielskej kultúry – 5. 10. – 10. 10. 2020: 

vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa tento rok DŠK uskutočnili v obmedzenom 

režime.  

o  Bol som v Španielsku - súťažná prehliadka fotografií a vernisáž výstavy 

najlepších fotografií. 

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

študentov španielskeho gymnázia sa uskutočnila v triedach gymnázia. Akcie sa 

i napriek tomu zúčastnili aj španielsky veľvyslanec D. Luis Belzuz de los Rios 

a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, ako aj iní hostia. 

o  LA VIDA - Beseda študentov GPM s rodeným Hispáncom a 

Latinskoameričanom o ich životnom štýle. 

o  Možno bude aj IMATRIKULÁCIA - deň, kedy študenti vyšších ročníkov 

oficiálne privítali prvákov. 

 Počas slávnostného otvorenia DŠK pán veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na 

Slovensku D. Luis Belzuz de los Rios odovzdal bývalej pani riaditeľke nášho 

gymnázia Alene Bobákovej vzácne ocenenie. Vzhľadom na jej mnohé zásluhy si z 

rúk pána veľvyslanca prevzala Kríž Rádu za občianske zásluhy, ktorý jej udelil 

kráľ Španielska Don Filip VI., a tým ju uvádza do Rádu za občianske zásluhy, ktorý 

je v gescii Ministerstva zahraničných vecí Španielska. Program pripravila PK 

španielskeho jazyka. 

 Projekt Erasmus+ - Štvrtá mobilita v rámci Projektu Erasmus+ sa uskutočnila 

v dňoch 26. 4. – 30. 4. 2021. Digitálna mapa prírodného vodného dedičstva krajiny  

prebehla online formou, hostiteľskou krajinou bolo Portugalsko. Aktivít, v rámci 

tohto stretnutia, sa zúčastnili žiaci IV.SA a IV.SB triedy. Počas tohto týždňa mohli 

žiaci vďaka virtuálnym prehliadkam spoznávať prírodné bohatstvo a iné kultúrne 

pamiatky Portugalska. Každý deň si mohli v rámci online stretnutí so žiakmi 

z partnerských škôl upevňovať španielsky jazyk. Touto štvrtou mobilitou sa ukončil 

trojročný projekt Erasmus+. 
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 Finančná zmrzlina -v septembri sa 28 žiakov IV. SB zúčastnilo na podujatí  

Finančná zmrzlina. Je to podujatie na podporu finančnej gramotnosti, organizované 

vďaka nadácii Partners Group SK. 

 V rámci krúžku Aplikovaná ekonómia študenti našej školy založili študentskú 

spoločnosť JA FIRMA – AVANZA. Koncom januára 2021 zorganizovali Valné 

zhromaždenie akcionárov firmy a v marci bola firma zapísaná do simulovaného 

obchodného registra v rámci neziskovej organizácie JA Slovensko. 

 Online Deň otvorených dverí – 12. 12. 2020, 6. 2. 2021, 13. 3. 2021 – všetky 

predmetové komisie vytvorili propagačné videá o našej škole a taktiež spracovali 

prijímačkové testy do elektronickej podoby. 

 Facebook a Instagram – z dôvodu lepšej informovanosti verejnosti sme sa zamerali 

na propagáciu školy  na sociálnych sieťach, pravidelne na nich informujeme 

o novinkách a blížiacich sa udalostiach, ktoré sa na našej škole uskutočnia. 

 Beseda so Španielkou – v rámci DOD sa v popoludňajších hodinách uskutočnila 

online beseda s našou lektorkou Maríou Rodríguez Wilhelmi.  

 Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) – koncom novembra na hodinách ANJ si  

žiaci priblížili históriu a spôsob oslavovania tohto sviatku. 

 Deň boja proti AIDS – 1. 12. 2020 sa v online priestore zrealizovali besedy pre 

žiakov prvých ročníkov zameraných na zvládanie záťaže, sebarozvoj 

a sebapoznávanie a mentálne zdravie. 

 Podujatie International Masterclasses – pod vedením MJ sa tejto akcie zúčastnili     

Ľ. Uramová z III. C, L. Ploščicová z III. AA a Peter Dubecký zo IV. B. 

 Deň Európy - začiatkom mája sa žiaci našej školy svojím programom podieľali na 

online oslavách Dňa Európy. Ich vystúpenia spestrili streamované vysielanie na 

platforme www.deneuropy.eu. 

 Návšteva veľvyslanca Španielskeho kráľovstva – v júni našu školu navštívil 

veľvyslanec Španielska pán D. Luis Belzuz de los Ríos so svojou manželkou. 

Španielskej sekcii darovali knihy, ktoré obohatili našu školskú knižnicu. 

 Rozlúčka s maturantmi – naši tretiaci a štvrtáci si pripravili rozlúčku s maturantmi 

v zmysle protiepidemiologických pokynov. Vyzdobili im triedy a v telocvični školy 

im pripravili krátky program, s ktorým sa s nimi dôstojne rozlúčili za prítomnosti 

vedenia školy.      

 rôzne exkurzie: 

o návšteva Galérie A. Eckerdta v Košiciach, 

o návšteva Východoslovenského múzea v KE  (Jan Saudek), 

o virtuálna prehliadka Solivaru v Prešove, 

o exkurzia Sieň výbojov. 

 

 besedy:  

o Rozhovor s Gloriou Prietovou, herečkou a autorkou divadelných hier. Hosť 

predstavil svoju profesionálnu kariéru, herecké výzvy, divadelnú scénu v 

Texase a skúsenosti s online divadlom, 

o online hodina s Danielom Hevierom,  

o Videokonferencia s Jesúsom Carazom, autorom hry Lejos de Broadway. 

Ocenený spisovateľ JesúsCarazo porozpráva o svojej profesionálnej kariére a 

hre Ďaleko od Broadway, na ktorej momentálne pracujeme.  

o EkoKvíz – pri príležitosti Dňa zeme sa žiaci na hodinách geografie zapojili do 

inovatívneho celoslovenského EkoKvízu. 

http://www.deneuropy.eu/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/sk/Embajada/Paginas/Embajador.aspx
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o Zoom videokonferencia s Pere Anglas – hercom, režisérom, scénaristom 

a spisovateľom. Konferencia mala dve časti: v prvej autor zhrnul svoju 

profesijnú kariéru a predstavil divadelný žáner z pohľadu spisovateľa a herca; 

v druhej časti účastníci rozoberali ukážku textu „El amante“ (Milenec) od 

Harolda Pintera. Žiaci text čítali a zapájali sa otázkami.  

o  online prednáška s Karin Miháľovou z organizácie ICEJ o inováciách 

v Izraeli.  

o  online besedy pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov zameraných na kariérne 

poradenstvo – realizované za prítomnosti kariérneho poradcu a psychológa 

z CPPPaP. 

 

5./ PROJEKTY 
 (podľa § 2 ods. 1, písm. h) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 
V školskom roku 2020/2021 bolo naše gymnázium zapojené do týchto projektov: 

 

o   DNI ŠPANIELSKEJ KULTÚRY, ktoré naša škola realizovala už 15. 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+. 

o Mini Erasmus – projekt pre žiakov stredných škôl – uskutočnil sa iba v online verzii 

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

vzdelávania na GPM - projektový manažér je RNDr. Majerčáková. V rámci projektu 

sme v mesiaci september stihli zrealizovať Kluby učiteľov, v ktorých pracujú učitelia 

gymnázia. Taktiež začali pracovať aj krúžky (7), ktoré podporujú záujem žiakov 

o inovatívne vzdelávanie. Z dôvodu prechodu na dištančné vzdelávanie, bola činnosť 

projektu pozastavená. 

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 septembri traja zaregistrovaní žiaci dosiahli 

bronz a striebro (Halušková, Dlugošová, Genčúrová) a v súčasnosti je do projektu 

zapojených 18 žiakov a 6 učiteľov. 

o DELE- V tomto polroku došlo k podpísaniu zmluvy medzi Inštitútom Cervantes 

a našim gymnáziom a stali sme sa skúšobným centrom spôsobilým vykonávať 

skúšky DELE – medzinárodne uznávaný jazykový certifikát. Pre nedostatočný 

záujem sa v máji skúšky nekonali. Ponúkame úrovne: A1 – A2/B1, B1-B2, C1-C2. 

o PRETESTING – projekt realizovaný v spolupráci s Oxford University Press – je 

zameraný na testovanie žiakov našej školy vo všetkých štyroch zručnostiach na 

jazykovej úrovni B 1. Zatiaľ sa testovanie z dôvodu pandémie neuskutočnilo. 

o IT akadémia – do projektu sú zapojení ôsmi učitelia. 

o Pilotné testovanie PISA 2022 – v máji sa uskutočnilo pilotné testovanie, za našu 

školu sa testovalo 49 žiakov prvého a druhého ročníky. Cieľom testovania bolo 

overovanie matematickej gramotnosti. 

o IT Fitness test 2021 – približne 120 žiakov sa zapojilo do 10. ročníka najväčšieho 

testu digitálnych zručností na Slovensku. 

o Mikro:bity na GPM – cieľom projektu je vzbudiť u študentov záujem o 

programovanie mikro:bitov a motivovať ich k tvorbe vlastných aplikácii.                       

V rámci projektu sme získali príspevok na zakúpenie 28 mikropočítačov. 

https://gpm.edupage.org/a/mikrobity-na-gpm
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o  projekt Modernejšia škola – projekt je zameraný na modernizáciu troch tried a 

vytvorenie oddychových, resp. voľnočasových zón v spoločných priestoroch školy. 

o podaný projekt Zelená strecha na GPM - je zameraný na zlepšenie hlavne 

ekologickej, ale aj ekonomickej situácie našej školy a v neposlednom rade aj 

estetickej stránky pôsobenia školskej budovy pre okolité bytové domy a sleduje 

jednu z tém enviroprojektu „Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia 

povodní a sucha“. 

o podaný projekt “FIGrA na GPM” - Finančná gramotnosť na Gymnáziu, Park 

mládeže Košice – cieľom je podpora aktivít organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy 

k podnikaniu.  

o  podaný projekt Eko Alarm – environmentálny projekt zameraný na online 

vzdelávanie žiakov, akčných skupín a zabezpečenie košov na triedený odpad.  

 

 

6./ VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠŠI 

NA ŠKOLE 
  (podľa § 2 ods. 1, písm. i) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 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 %).“ 
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V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia. 

 

 

7./ PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPE-ČENIE 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
   (podľa § 2 ods. 1, písm. j) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 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. V školskom roku 2020/2021 bola zrekonštruovaná odborná učebňa biológie a 14 

učební bolo vybavených novými lavicami a stoličkami. 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 nové 

notebooky, zabezpečené cez projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na GPM. 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 relax-centrum. 

 

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. 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.  
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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. 

 

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. 

 

8./ OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE VÝSLEDKY ALEBO 

MÁ NEDOSTATKY  
 (podľa § 2 ods. 1, písm. k) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Ciele školy 

 
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. ‒ Cieľ čiastočne splnený ‒ O kvalite 

výchovno-vzdelávacieho procesu svedčia kvantitatívne ukazovatele, ako sú priemerná 

známka školy, priemerná známka jednotlivých tried a jednotlivých predmetov.  

 

2. Vytvárať na škole priaznivé multikultúrne prostredie (prostredníctvom 

chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom 

porozumieť iným kultúram). ‒ 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. 

 

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. ‒ 

Cieľ splnený ‒ I napriek pandemickým obmedzeniam prebiehala spolupráca vedenia 

školy 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. – Cieľ splnený ‒ V bode 4 správy na strane 11 uvádzame rôzne 

podujatia a aktivity, ktoré organizujeme na škole alebo sa zapájame do akcií s takýmto 

zameraním na prevenciu šikanovania a intolerancie. 

 

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. ‒ Cieľ splnený ‒ 

bode 4 správy na strane 6 sú uvedené súťaže, do ktorých sme sa zapojili alebo sme ich 

organizovali, pričom sme dosiahli výborné výsledky. 
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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. ‒ Cieľ 

plníme ‒ Naši učitelia absolvovali rôzne druhy vzdelávania, ktorých prehľad je 

uvedený v bode 11 správy na strane 25. 

 

Vyhodnotenie výsledkov a návrh opatrení 

 
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 

 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, ... 

 pomerne zastaraná budova školy 

 chýbajúce moderné učebnice 

a pomôcky 

 malá školská jedáleň 
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 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 

 

Školský rok 2020/2021 bol pre nás plný zmien a vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu 

súvisiacu s ochorením Covid 19 veľmi vyčerpávajúci. Tak ako iné školy aj my sme sa 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 2021/2022 - 504). Kvalitu školy 

potvrdzuje vysoká úspešnosť (dlhodobo približne 91%) 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. Transformovať vzdelávací proces školy formou digitalizácie. Využívať digitálne 

technológie a digitálny vzdelávací obsah umožňujúci inovatívne a motivujúce výučbové 

metódy na zvýšenie kvality vzdelávania.  
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2. Systematickou prácou zohľadňujúcou vzdelávacie štandardy jednotlivých predmetov vo 

výučbe a mimoškolskými aktivitami posilňovať postavenie a pozíciu nášho gymnázia. 

 

3. Venovať veľkú pozornosť overeniu osvojenia učiva žiakmi nadobudnutého počas 

dištančného vyučovania, prípadné nedostatky eliminovať. 

 

4. Čo najaktívnejšie a čo najúspešnejšie zapájať žiakov do predmetových olympiád a súťaží 

zverejnených MSVVaŠ na www.siov.sk, www.statpedu.sk a www.minedu.sk ako aj do 

ďalších súťaží, krúžkov a projektov a tým zvyšovať osobnostný rozvoj žiakov. 

 

5. Vzhľadom na veľký nárast polarizácie spoločnosti viesť žiakov ku kritickému mysleniu, 

šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným 

skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy.  

 

6. V spolupráci s CPPPaP a  mimovládnymi organizáciami zapájať žiakov do aktivít, ktoré 

napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického a duševného 

zdravia, k výchove k manželstvu a k rodičovstvu a k ochrane človeka a prírody. 

 

 

9./    VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY v školskom roku 

2020/2021  
 (podľa § 2 ods. 4, písm. a) – h) vyhlášky MŠ SR č. 435/2022 Z. z.) 

 
ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

 

V školskom roku 2020/2021 sme evidovali 6 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

 

Do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa prihlásilo 504 žiakov ZŠ do obidvoch študijných 

odborov, prijatých bolo 144 žiakov. 

 

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

(slovensko-anglické) 

 z toho 167 vyhovelo kritériám prijímacieho konania 

 z toho 27 bolo prijatých do 1 triedy, 

 

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

(slovensko-španielske) 

 z toho 92 vyhovelo kritériám prijímacieho konania 

 z toho 59 bolo prijatých do 2 tried, 

 

- 184 žiakov ZŠ sa prihlásilo na študijný odbor 7902 J  

 z toho 157 vyhovelo kritériám prijímacieho konania 

 z toho 58 bolo prijatých do 2 tried.  

http://www.siov.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
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V školskom roku 2022/2023 plánujeme otvoriť 6 tried (2 triedy štvorročného štúdia, 2 triedy 

bilingválneho slovensko-španielskeho a 2 triedy bilingválneho slovensko-anglického  

štúdia). 

 

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

 
Gymnázium, Park mládeže 5, v Košiciach v školskom roku 2020/2021 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 2020/2021 sa vyučovalo vo všetkých triedach 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 2020/2021 sa vyučovalo vo všetkých triedach podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu GPM, ktorý bol vypracovaný 

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

vzdelávanie. 

 

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

 

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

- v školskom roku 2020/2021 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. 

VÝSLEDKY HODNOTENIA ŽIAKOV k 31. 8. 2021 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu za školu 

Počet žiakov v ročníku 141 127 154 146 43 611 

Počet tried  ročníku 5 5 5 2 2 22 

Počet žiakov, ktorí PSV 

Počet žiakov, ktorí PVD 

Počet žiakov, ktorí P 

67 

54 

20 

49 

51 

26 

52 

77 

24 

84 

51 

10 

33 

8 

2 

285 

241 

  82 

Celkový počet žiakov, ktorí prospeli 141 126 153 145 43 608 

Počet neprospievajúcich žiakov 0 1 0 0 0 1 

Počet neklasifikovaných žiakov 0 0 1 1 0 2 

Počet žiakov, ktorí budú konať 

skúšku v náhradnom termíne 
0 0 0 0 0 0 

Študijný priemer 1,57 1,63 1,59 1,42 1,22 1,54 
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Priemerná známka z jednotlivých predmetov za 2. polrok 

 

Povinné predmety 

 

PREDMET Ø 

Slovenský jazyk a literatúra 1,82 

Anglický jazyk 1,25 

Francúzsky jazyk 1,50 

Nemecký jazyk 1,11 

Ruský jazyk 1,17 

Španielsky jazyk 1,46 

Španielsky jazyk a literatúra 1,60 

Dejepis 1,59 

Občianska náuka 1,18 

Matematika 2,05 

Informatika 1,57 

Fyzika 1,85 

Chémia 1,76 

Biológia 2,07 

Geografia 1,43 

Umenie a kultúra 1,28 

Telesná a športová výchova 1,00 

Anglická literatúra  1,16 

Anglické reálie  1,13 

 

Voliteľné predmety 

PREDMET Ø 

Konverzácia v anglickom jazyku 1,22 

Konverzácia v španielskom jazyku 1,00 

Seminár z dejepisu 1,40 

Spoločenskovedný seminár 1,17 

Seminár z matematiky v špan. jaz. 1,50 

Cvičenia z matematiky 1,87 

Programovanie 1,27 

Cvičenia z chémie 1,48 

Seminár z biológie 1,71 

Cvičenie z biológie 1,67 

Seminár z geografie 1,40 

Dejiny umenia 1,24 
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VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE ŽIAKOV NA VÝKON 

POVOLANIA – MATURITNÉ SKÚŠKY 

 

V školskom roku 2020/2021 sa na maturitnú skúšku prihlásilo 109 žiakov (66 žiakov 

4. ročníka štvorročného štúdia a 43 žiakov 5. ročníka päťročného bilingválneho štúdia). 

Okrem toho sa na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry prihlásilo 50 žiakov 4. 

ročníka päťročného slovensko-španielskeho bilingválneho štúdia a 30 žiakov 4. ročníka 

päťročného slovensko-anglického bilingválneho štúdia.  

 

V školskom roku 2020/2021 rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 1. 2021 boli písomné 

maturitné skúšky (EČ a PFIČ MS) zrušené.  Dňa 22. 3. 2020 vydal minister školstva 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 

2020/2021.  

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. AA, 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 sú 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) 

francúzsky jazyk - 

nemecký jazyk - 

ruský jazyk - 

matematika cvičenia z matematiky 

matematika v špan. jazyku seminár z matematiky 

fyzika - 

informatika programovanie 

chémia cvičenia z chémie 

biológia seminár z biológie 

biológia v špan. jazyku cvičenia z biológie 

dejepis seminár z dejepisu 
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MATURITNÝ PREDMET PRÍBUZNÉ PREDMETY 

občianska náuka spoločenskovedný seminár 

geografia seminár z geografie 

dejiny umenia - 

 

Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu mohol 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. 

apríla 2021. Žiaci, ktorí boli prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku ju písomným 

oznámením zrušili v stanovenom termíne. 
 

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

odkontrolovali dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schválili ich 

predsedníčky školskej maturitnej komisie do 18. 5. 2021. 

 

Žiaci sa oboznámili s klasifikáciou za jednotlivé maturitné predmety podľa vypočítanej 

priemernej známky v Edupage, kde následne známky všetci žiaci odsúhlasili v stanovenom 

termíne do 21. 5. 2021. 

  

ÚFIČ MS sa teda na našej škole prezenčne ani online nekonala. 

 

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 - 

1,26 
B2 80 1,26 

Biológia - 24 1,79 1,79 

Biológia v španielskom 

jazyku 
- 12 1,58 1,58 

Dejepis - 25 1,28 1,28 

Dejiny umenia - 16 1,19 1,19 

Francúzsky jazyk 
B1 1 1,00 

1,00 
B2 0 - 

Fyzika - 1 1,00 1,00 

Geografia - 10 1,30 1,30 

Chémia - 28 1,64 1,64 
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Predmet Úroveň Počet maturantov Priemerná známka 

Informatika - 15 1,13 1,13 

Matematika - 15 1,73 1,73 

Matematika v španielskom 

jazyku 
- 10 1,60 1,60 

Nemecký jazyk 
B1 1 1,00 

1,00 
B2 0 - 

Občianska náuka - 45 1,22 1,22 

Slovenský jazyk a literatúra - 145 1,68 1,68 

Ruský jazyk 
B1 1 1,00 

1,00 
B2 0 - 

Španielsky jazyk, literatúra 

a kultúra 
C1 43 1,31 1,31 

 

V riadnom skúšobnom období úspešne absolvovalo MS 109 žiakov a 79 žiakov bilingválneho 

štúdia (slovensko-španielskeho a slovensko-anglického) maturovalo v 4. ročníku v riadnom 

termíne len zo slovenského jazyka a literatúry. 

 

Priemerná známka z  MS na škole  bola 1,46. 

Keďže ÚFIČ MS sa na škole nekonala, správa o priebehu MS nebola vypracovaná. 

 

SPRÁVANIE za školský rok 2020/2021 

 

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 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Vylúčenie zo štúdia 0 0 0 0 0 0 

 

 

V 1. polroku bolo pokarhanie riaditeľom školy 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). 
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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.  

 

V 2. polroku školského roka 2020/2021 nemal žiaden žiak zníženú známku zo správania. 

Jednému žiakovi bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom za porušenie školského 

poriadku. 

 

Pochvalu riaditeľom školy dostali 36 žiaci. 21 žiakom štvrtých a piatych ročníkov 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 10 žiakom a 5 žiakom bola udelená 

pochvala riaditeľom školy za výborný prospech s priemerom 1,0 a za 0 vymeškaných hodín. 

 

Triedni učitelia udelili pochvalu 41 žiakom a to za výborný prospech a reprezentáciu školy 

v rôznych súťažiach. 

 

Plaketu školy a finančnú odmenu dostali 4 žiaci končiacich ročníkov (Bianka Goldiánová, 

Samuel Sabol zo IV. B, Daniel Kuchár, Angelika Selepková zo IV. C). 

 

Titul premiant školy bol tento školský rok udelený za výborný prospech (priemerná známka 

1,0) a reprezentáciu školy na celoslovenskom kole ekonomickej olympiády a v krajskom kole 

SOČ Danielovi Dzuríkovi z III. B. 

 

DOCHÁDZKA za školský rok 2020/2021 

 

 

 Škola 

Počet vymeškaných hodín spolu 38359 

z toho ospravedlnených 38253 

Zameškané ospr. hodiny na žiaka 63,14 

Počet neospravedlnených hodín 106 

Neospravedlnené hodiny na žiaka 0,17 

 

 

VÝSLEDKY UPLATNITEĽNOSTI ŽIAKOV NA TRHU PRÁCE 

 
Z celkového počtu 109 absolventov školy, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou, si 97 

žiakov podalo prihlášku na štúdium na vysokej škole. Z uvedeného počtu je 90,6 % 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.B 27 
6 (ČR, 

Dánsko,Holandsko) 
1 

IV.C 27 2 (ČR, Litva 3 
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Trieda 
Prijatí na VŠ Nešli na VŠ, 

nezistení v SR v zahraničí 

V.SA 9 
8 (ČR, Belgicko, Čína, 

Veľká Británia) 
5 

V.SB 9 
9 (ČR, Veľká Británia, 

Španielsko) 
3 

 

Najviac absolventov pokračuje v štúdiu na UPJŠ v Košiciach (22) a na Technickej univerzite 

v Košiciach (15). Na Univerzitu Komenského v Bratislave boli prijatí 6 žiaci a na Prešovskú 

univerzitu  9 žiaci a Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach bolo prijatých 

6 študentov.  

 

Naši absolventi majú záujem o štúdium prírodovedných (5), ekonomických (7) a technických 

smerov (11), taktiež sa zaujímajú o štúdium na filozofických a pedagogických fakultách (20), 

právnických fakultách (6), fakultách umenia (4), lekárskych (7) fakultách, ako aj 

zdravotníckych fakultách a fakultách farmácie (2).  

 

Zo zahraničných škôl najviac žiakov (15) bude študovať v Českej republike, na Masarykovej 

univerzite v Brne (5), na Univerzite Karlovej v Prahe (3) a na Vysokém učení technickém 

v Brne (3). Desať absolventov je prijatých na vysoké školy v Dánsku, v Číne, v Anglicku, 

v Holandsku, v Belgicku, v Litve a v Španielsku. 

 

10./ FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-    

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
     (podľa § 2 ods. 5, písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 
Správa o hospodárení k 31.12.2020 
 

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 4 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. 
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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 nevykonával na našom gymnáziu v období od 01 – 12/ 

2020 dobrovoľnícku službu žiadny uchádzač o zamestnanie. 

 

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

nevykonával na našom gymnáziu  v období od 01 – 12 /2020  žiadny uchádzač 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 – 12/2020  1 uchádzač 

o zamestnanie. 

  

Rozpočet organizácie 
 

Rozpočet gymnázia na rok 2020 bol schválený zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) vo výške 

1.332016,00 € a vykonanými rozpočtovými opatreniami zo strany zriaďovateľa, Okresným 

úradom Košice, bol upravený na 1.537871,00 €. Finančné prostriedky boli použité na bežný 

chod gymnázia. Rozpočet bol čerpaný  na 99,98 %.  

Príjmy organizácie v roku 2020 
 

Rozpočtové príjmy  

 

Rozpočtovými príjmami v roku 2020 nebol žiadny príjem za prenájom nebytového priestoru . 

 

Mimorozpočtové príjmy  

 

V roku 2020 boli Gymnáziu, Park mládeže 5 v Košiciach poskytnuté finančné prostriedky 

v celkovej výške 2330,00 €: 

 

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

klubu.  

 

 1500,00 € - príspevok Mesta Košice na moderný systém zvonenia. 

 

 

 700,00 € - príspevok Nadácie PONTIS na projekt učíme s hardverom. 

 

Správa o hospodárení za rok 2020 je k dispozícii na škole. 

 

 

11./  ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGOGICKÝCH ZAMESTNAN-

COV (podľa § 2 ods. 5, písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2020/2021 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.  
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V 1.  polroku  školského roka 2020/2021 boli uskutočnené tieto vzdelávania:   

 online webináre rôzneho druhu zamerané na dištančné vzdelávanie, online triky 

a nápady pri práci učiteľa, google formuláre, google prezentácie a iné (2 zamestnanci), 

 RAABE – fyzika – dobrých nápadov nikdy nie je dosť (1 zamestnanec), 

 online webináre realizované Oxford University Press alebo Macmillan, 

Cambridge knižných anglických vydavateľstiev (8 zamestnancov), 

 online webinár eTwinning so zámerom získania projektových partnerov (2 

zamestnanci) so zameraním na Google dokumenty, 

 online webinár MS Teams (3 zamestnanci), 

 online školenie americkej obchodnej komory Train the Trainer (2 zamestnanci), 

 kvalifikačný online program Portfólio pedagóga (1 zamestnanec), 

 výučba slovenského jazyka dištančnou formou (1 zamestnanec), 

 Radostná škola s Danielom Hevierom - webinár Juraja Hipša (1 zamestnanec), 

 Ako nepriviesť žiakov do bdelej kómy počas online výučby (1 zamestnanec), 

 Pasivita žiaka sa stane milosťou (1 zamestnanec), 

 Ako na online DOD (2 zamestnanci), 

 online seminár - Ako sa stať ambasádorskou školou Európskeho parlamentu (2 

zamestnanci), 

 Školenie – Chemické faktory používané na základných a stredných školách (1 

zamestnanec), 

 Školenie – Ako učiť matematiku online (1 zamestnanec), 

 Školenie – Základy na BBC micro:bit (2 zamestnanci). 

 

V 2. polroku školského roka 2020/2021 učitelia absolvovali rôzne webináre a nasledujúce 

vzdelávania:  

 

 webináre a online školenia– školenia k aplikácii Microsoft Teams a Edupage – všetci 

učitelia,  

 4 zamestnanci – ukončené adaptačné vzdelávanie, 

 1 zamestnanec - Výchovný poradca - špecializačné vzdelávanie (MPC Prešov) 

             - Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách 

(VÚDPaP) - inovačné vzdelávanie, 

 1 zamestnanec – Základný modul funkčného vzdelávania – prebieha, 

 4 zamestnanci – online školenia Train the Trainer, 

 1 zamestnanec – online vzdelávanie Inovatívne prvky v kariérovej výchove 

a poradenstve v školách, Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti, Holokaust 

ako začínajúci bod (inovačné školenia) 

 1 zamestnanec – ELTCOP (Oxford Univereity Press) Ako priviesť študentov 

k rozprávaniu počas dištančného vzdelávania 

 1 zamestnanec - Oxford Univereity Press – Rôzne využiteľné techniky na 

precvičovanie učiva a príprava študentov na testy bez stresu, ELTCOP (Oxford 

Univereity Press) – Rôzne techniky, cvičenia na úvod hodiny, efektívne využitie 

prestávky v priebehu hodiny, Wocabee – slovíčka s aplikáciou WocaBee rýchlo, 

jednoducho a efektívne, 

 1 zamestnanec – Global issues project (geografické témy) 

 1 zamestnanec – webináre: Cambridge – SMART Methodology in teaching English, 

Europena Commission – SELFIE 2020-2021, Macmillan – Speaking skills for 
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confident communication, zastúpenie EK na Slovensku – seminár k súťaži Juvenes 

Translatores, Macmillan – Preparing teens remotely for exams, Macmillan – Social 

and Emotional Learning, Macmillan - Planning for reading development, Pearson – 

Prepare for Exam Success, Pearson – Reading, Writing, Fun. In that order, Pearson – 

Pearson eduOnline 2021, Pearson – Create your Foemula for Exam Success, Pearson 

– Developing Intercultural Commmunicative Competence, Macmillan – Chat with 

Dava Spencer, Macmillan – On closer examination, Cambridge – Mock Test Toolkit, 

Cambridge – Cambridge Exam Skills Day, Oxford  - Get Your Students Ready for 

Exams 

 1 zamestnanec – bol členom pracovnej skupiny „Osvedčené postupy v 

mimojazykových predmetoch v bilingválnych sekciách na Slovensku: príprava 

didaktických materiálov.“ Túto pracovnú skupinu organizuje Poľská rada - slovenský 

atašé, 

  1 zamestnanec - III. Medzinárodná konferencia ELE v spolupráci s Európskou 

univerzitou  Miguela de Cervantesa. Ide o konferenciu, na ktorej učitelia prednášajú 

a realizujú aktivity zamerané na výučbu španielčiny ako cudzieho jazyka online 

formou. 

- Curso “Técnicas de aprendizajecooperativo para docentes” Kurz: Techniky 

kooperatívneho učenia pre učiteľov (24/01 a 05/02/2021), Universidad Politécnica de 

Cartagena,  

- Curso “Bases y técnicas de la resolución de conflictos para docentes” Kurz: 

Princípy a techniky riešenia konfliktov pre učiteľov (24/02 a 10/03/2021), Universidad 

Politécnica de Cartagena, 

- Kurzy „Vaše úplne nové poznámky“, „Učebné materiály“ a „Power Pointové 

prezentácie“ z webových stránok Creative Mindly. Jedná sa o kurzy zamerané na 

tvorbu a dizajn materiálov pre učiteľov (nedatované, prístupné kedykoľvek a bez 

uvedenia počtu hodín). Momentálne navštevuje. 

 2 zamestnanci - kurz – spôsobilosť vykonávať skúšky DELE pre úrovne A1, A2, B1, 

C1, C2 

 1 zamestnanec - webinár o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej 

maturitnej komisie 

 1 zamestnanec - webinár  História dopingu na území (Česko) Slovenska, 

anaboliká a hormóny, duch športu a doping, webinár Fair play ,,Spolu, či proti sebe?", 

webinár „Dopingová kontrola a výživové doplnky“, webinár „Postoje elitných 

športovcov a krvný doping“,   

webinár  „Marketing olympijských kruhov: Najchránenejšia značka na svete, webinár 

„Čo ovplyvňuje dopingové správanie a výživa (bielkoviny)“ , webináre OVEP,  

   

 1 zamestnanec - webinár: Blok 1 - Základy na BBC micro:bit  

 1 zamestnanec - webinár „Od študentskej po reálnu firmu, Školenie 

Transformácia školy na digitálnu - “Ako si naplánovať cestu od teraz k potom?”, 

workshop micro:bit pre ucitelov:1. Nova verzia micro:bit v2, 2. Tipy & Triky v 

prostredí makecode,3. Tipy & Triky pre online vyučovanie, školenie „Základy 

rádiokomunikácie mikrobitov, hudba a elektrické obvody“, Školenie TEAMS 2 

„Externé aplikácie“(Youtube, Kahoot, Forms…), Školenie TEAMS 3 „Vychytávky 

pre učiteľov“, Webinár „Transformácia na digitálnu školu excelentnosti 3“ - 

budovanie učebne, Webinár mikrobit – Zvuk, mikrobit – Pinout, Webinár „Dištančné 

štúdium a zdieľanie anotácií k téme bezpečný virtuálny vzdelávací priestor“, Webinár 

„Ako využiť Power point na tvorbu hier“, Webinár M4W3: „Profesijné komunity 
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učiteľov a edukačná kultúra školy“, „Digital Humanities ako nová edukačná výzva“, 

Webinár „:Digitalizácia sumatívneho hodnotenia vo vyučovacom procese“, 

„:Digitalizácia nástrojov formatívneho hodnotenia vo vyučovacom procese“, Webinár 

„ Recept proti pasivite dospievajúcich detí“, Webinár „Blok 3 LED diódy a LED 

pásiky s BBC micro:bit“, Webinár Efektívne vzdelávanie s Google - Google 

webstránky, Školenie  „Design Thinking od Google“, Webinár „Manipulatívne 

techniky, phishing i stále prosperujúci ransomvér“, Webinár Keď „len“ antimalvérová 

ochrana nestačí,  

 3 zamestnanci - webinár „ Ako učiť matematiku online“  

 1 zamestnanec - webinár „Ako zomiera matematik“, Prírodovedecká čajovňa, 

Študentská recesistická konferencia  

 6 zamestnancov - Klub finančnej gramotnosti, Webinár „Spätná väzba“-  

 1 zamestnanec - Tvorba a uverejňovanie ppt a testov na portáli zborovňa.sk  

 1 zamestnanec - Školské výpočtové stredisko BB - PowerPoint - Profesionálna 

prezentácia môže byť aj v škole, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - 

Predstavujeme nové metodiky z fyziky SŠ, Predstavujeme nové metodiky pre chémiu 

SŠ, eTwinning - Google formuláre, Online tipy a triky v práci učiteľa I., Online tipy a 

triky v práci učiteľa II., Dištančné vzdelávanie jednoducho, tvorivo a hravo II., 

Google prezentácie, Efektívne vzdelávanie s Google – Jamboard, Efektívne 

vzdelávanie s Google – Google webstránky, Efektívne vzdelávanie s Google - Google 

Prezentácie (1. časť), RAABE - FYZIKA – dobrých nápadov nikdy nie je dosť, 

Akadémia veľkých diel - Ako v žiakoch prebudiť motiváciu. 

 

 

12./ ĎALŠIE INFORMÁCIE 
         (podľa § 2 ods. 5, písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

 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, 

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). 

 

 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. 
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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. 

 

 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 uskutočnili online formou v októbri 2020.  

 

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. 

 

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

a zapájame sa do projektov, ktoré podporuje.  

 

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. 

 


