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I. Poslanie a vízia 

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

 

 Kvalita výučby 

 Dlhoročná 90-100 % úspešnosť 

prijatia študentov na VŠ 

 Nadštandardné výsledky na MS 

 Široký výber výučby cudzích jazykov  

 Alternatívny učebný plán umožňujúci 

efektívnejšiu a kvalitnejšiu prípravu 

študentov na VŠ 

 Efektívny školský vzdelávací program 

so zameraním na informačnú 

a finančnú gramotnosť 

 Vysoká zapojenosť  a  popredné 

umiestnenia žiakov na vedomostných, 

umeleckých  a športových súťažiach 

 Gramotnosť zamestnancov v IKT 

 Príjemná, podnetná klíma školy 

 Dobré meno školy a zachovávanie 

tradícií 

 Vzorné spolunažívanie študentov a za- 

mestnancov rozdielnych národností 

 Podpora rodičov  a absolventov 

 

Slabé stránky: 

 

 Pomerne stará budova vyžadujúca stálu 

údržbu a rekonštrukciu 

 Chýbajúca telocvičňa 

 Obmedzené dopravné spojenie 

 Priemerná vybavenosť modernou 

     didaktickou technikou 

  

Príležitosti: 

 

 Širšie zapojenie e-learningového 

vzdelávania do programu školy 

 Aplikácia aktivizačných vyučovacích 

metód 

 Zviditeľnenie školy prostredníctvom 

médií 

 Získanie grantov 

 Rozvíjanie partnerských vzťahov so 

školami susedných štátov  a štátov EÚ 

 

Ohrozenie: 

 

 Demografický pokles populácie  

 Zhoršenie sociálneho zázemia 

 Zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

 Nedostatok finančných prostriedkov  

      na investície a odmeňovanie 

 Zvyšovanie cien dopravy a spojov 

 Nízka finančná motivácia učiteľov 
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Vízia 
 Gymnázium-Gimnázium  vo Veľkých Kapušanoch je jediným gymnáziom 

s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v okrese Michalovce. Jeho história je 

naplnená kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Od svojho vzniku (1957) sa  profilovalo 

ako dôležité centrum všeobecného vzdelávania pre oblasť Použia. Škola si za svoju prvoradú 

úlohu vždy kládla a kladie kvalitnú prípravu mladých ľudí na vysokoškolské štúdium. Tým 

podporovala a zvyšovala vzdelanostnú úroveň obyvateľov mesta a jeho spádovej oblasti. Od 

svojho vzniku zvýšenú pozornosť venovala objavovaniu a usmerňovaniu talentov, ktorým 

pomáhala a pomáha na ceste za vedeckým poznaním. Najväčšie úspechy boli zaznamenané 

v prírodovedných predmetoch.  

Gymnázium-Gimnázium vo Veľkých  Kapušanoch je dynamicky sa rozvíjajúca škola, 

ktorá aj v budúcnosti chce byť konkurencieschopným gymnáziom. Za týmto účelom úzko 

spolupracuje s rodičmi, s miestnymi a okolitými školami rôznych typov, s podnikateľskými 

subjektmi a štátnymi organizáciami. Zvýšenú pozornosť venuje získavaniu  jazykových 

a digitálnych kompetencií. Z tohto dôvodu smeruje škola k zameraniu na informatiku, 

finančnú gramotnosť a posilneniu výučby cudzích jazykov.  

Škola si chce v horizonte budúcich rokov udržať svoj náročný trend vyučovania, 

inovovať  výchovno-vzdelávací proces využitím IKT a neustále skvalitňovať materiálno-

technickú vybavenosť školy. Vhodnou propagáciou a aktivitou mieni zviditeľňovať výsledky 

školy a naďalej posilňovať jej dobré meno v regióne.  

 

Poslanie 
Gymnázium-Gimnázium vo Veľkých Kapušanoch chce  vychovávať a vzdelávať 

komunikatívnych, rozhľadených a schopných mladých ľudí, ktorí sú úspešní nielen na 

domácom, ale aj na zahraničnom pracovnom trhu. Poslaním je vybudovať modernú 

a úspešnú školu, ktorá plne rešpektuje potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov. Za 

prvoradý cieľ si kladie kvalitnú prípravu žiakov na maturitné skúšky a prípravu na 

prijímacie pohovory VŠ v SR a zahraničí. Za neoddeliteľnú súčasť prípravy považuje 

osvojenie si kľúčových kompetencií nevyhnutných pre úspešné zaradenie sa do informačno-

komunikačnej spoločnosti.  

 

Zámery 
V naplňovaní stanovenej vízie sa škola posunula vpred,  a to obsahom a realizáciou 

školského vzdelávacieho programu, inováciou tematických plánov výchovy a vzdelávania – 

prierezovými témami, modernými formami a metódami výučby, úspešnou reprezentáciou na 

vedomostných a športových súťažiach , pestrou škálou tradičných podujatí a nadväzovaním 

partnerstva s ďalšou strednou školou z MR. 

 

V školskom roku 2012/2013 boli vytýčené tieto hlavné ciele:  

 

1. Umožniť všetkým žiakom školy získať kľúčové kompetencie, ktorými sú vedomosti, 

zručnosti, schopnosti, postoje a hodnoty dôležité pre osobný rozvoj a uplatnenie sa 

vo vedeckej spoločnosti.  

V rámci vyučovacieho i mimovyučovacieho procesu si žiaci počas školského roku 

osvojili kľúčové kompetencie ako čítanie s porozumením, schopnosť učiť sa učiť, 

riešenie problémov, kompetencie používať IKT, personálne kompetencie, 

sociálne kompetencie a občianske kompetencie. Cieľ sa naplnil primerane 

schopnostiam a záujmov žiakov. 
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2. V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity organizovať voľnočasové 

aktivity zamerané na správny životný štýl 

Cieľ sa realizoval  celoškolskými športovými aktivitami, zapojením sa do 

dlhodobých súťaží organizovaných KSK vo floorbale, basketbale, futsale, 

volejbale, zapojením sa do podujatí organizovaných SAŠ.  

3. Zabezpečenie účasti všetkých partnerov školy na rozvoji školy 

Škola aktívne komunikovala s rodičmi - triedne aktívy, konzultácie, Mikulášsky 

večierok, Školský ples, Deň otvorených dverí - s radou školy, s mestským 

zastupiteľstvom, so základnými školami, vysokoškolskými učiteľmi - prezentácie, 

besedy, neformálne stretnutia.  

4. Využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelanostnom procese  

Cieľ sa napĺňal priebežne na vyučovacích hodinách prevažne pri výučbe 

prírodovedných predmetov, jazykov a Managementu osobných financií. 

Piatykrát bola usporiadaná celoškolská študentská vedecká konferencia 

zameraná na IKT. 

5. Zlepšovanie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností žiakov  

Ciele sa realizovali na hodinách jazykov, a to formou referátov, prezentácií, 

zapojením sa do literárnych súťaží a olympiád v slovenskom, maďarskom a 

anglickom jazyku. K rozvíjaniu jazykových zručností prispeli aj aktivity 

študentov a pedagógov v rámci netradičných vyučovavcích hodín  - besedy, 

návštevy divadelných predstavení,  študentská vedecká konferencia a podujatia 

partnerských škôl. 

6. Prevencia sociálno-patologických javov žiakov 

      Cieľ bol naplnený. Bola uskutočnená beseda na prevenciu alkoholizmu, 

      toxikománie, gamblerstva so zamestnancami CPPPaP Michalovce. Formou 

dotazníka bol zisťovaný a následne vyhodnotený aktuálny stav šikanovania 

a užívania návykových látok. Škola sa zapojila do mestského futbalového turnaja 

a usporiadala športový deň  ako preventívnu aktivitu. Žiaci sa zúčastnili dvoch 

výchovných koncertov spojených s besedou. 

7. Komunikácia na úrovni škola - základná škola - úrad práce – vysoká škola 

Cieľ sa uskutočnil organizovaním Dňa otvorených dverí, Dňa súťaží, besedami 

s pracovníkmi úradu práce a s učiteľmi fakúlt vysokých škôl. Profesijná 

orientácia žiakov sa realizovala aj formou konzultácií s výchovným poradcom. 

8. Riadiacu prácu upriamiť na činnosť metodických orgánov na školách a ich 

poslanie v oblasti metodiky a riadenia vyučovacieho procesu. Činnosť metodických 

orgánov bola na veľmi dobrej úrovni, zamerala sa na skvalitnenie VVP, prípravu 

žiakov na MS a vedomostné súťaže. Metodické orgány sa aktívne podieľali na 

tvorbe ŠVP, príprave nových učebných a tematických plánov výchovy 

a vzdelávania. Vzájomné hospitácie vyučujúcich prispeli ku skvalitňovaniu  

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

9. Spolupracovať s CPPPaP Michalovce a sprostredkovávať prepojenie školy 

s odbornými inštitúciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva 

Výchovný poradca v spolupráci s CPPPaP Michalovce zrealizoval diagnostiku 

žiakov v profesijnej orientácii s následným vyhodnotením a rozborom. 

10. Pokračovať v rozvíjaní cezhraničnej spolupráce škôl, realizovať projekt Comenius.  

Spolupráca prebiehala s partnerskou školou Árpád Vezér Gimnázium 

v Sárospataku a novou partnerskou školou Strednou umeleckou školou Nemes 

Nagy Ágnes Budapešť, a to vzájomnou účasťou na  súťažiach  a spoločenských 

podujatiach.  



 - 7 - 

V školskom roku 2012/13 sa začala partnerská spolupráca so Strednou     

umeleckou školou Nemes Nagy Ágnes v Budapešti . 15.10.2013 bola podpísaná 

dohoda o spolupráci. Uskutočnili sa vzájomné návštevy , v rámci ktorých sa 

učitelia a študenti oboznamovali so systémom štúdia na oboch školách, 

vystupovali na tradičných podujatiach – Mikulášsky večierok, Dni Nemes Nagy 

Ágnes a pod. Nové partnerstvo je prínosom v procese sebapoznania, 

sebahodnotenia,  poznávania    iných kultúr a vzájomnej komunikácie. 

11. Organizovať a zabezpečovať mimovyučovaciu činnosť pre žiakov podľa príslušných 

predpisov s využitím vzdelávacích poukazov  

V školskom roku 2012/2013 bolo prijatých 202 vzdelávacích poukazov od žiakov 

našej školy, ktorí boli zapojení do  týchto krúžkov:  basketbalový krúžok, krúžok 

geografie , volejbalový krúžok, krúžok mladých fyzikov (slov.), krúžok mladých 

fyzikov (maď.), krúžok anglického jazyka (maď.), krúžok anglického jazyka 

(slov.), krúžok francúzskeho jazyka, krúžok chemikov, krúžok biochémie,  

divadelný krúžok, krúžok matematiky, krúžok slovenského jazyka, krúžok 

tvorby webových stránok.  

12. Prostredníctvom predmetových olympiád, súťaží v odborných vedomostiach 

a zručnostiach a školských športových súťaží pokračovať v úspešnej reprezentácii 

škôl. Súťaže považovať za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Uprednostňovať súťaže, ktoré majú MŠ SR schválené organizačné poriadky. Škola 

zaznamenala vysokú zapojenosť žiakov na rozličných súťažiach, mnohí žiaci boli 

úspešní aj na vyšších úrovniach vedomostných, športových a  umeleckých súťaží. 

13. V kritériách pre prijímanie na 4-ročné gymnázium prihliadať na úspešnosť 

v Monitore,  dosiahnutý priemer na ZŠ v ročníkoch 5.- 9., úspešnosť v súťažiach 

a olympiádach z  krajských kôl.  Cieľ bol realizovaný pri vypracovaní kritérií pre 

prijímanie prvákov na nový školský rok . 

14. Obsah vzdelávania zamerať na humanizáciu výchovy, vychádzať z európskej 

dimenzie vzdelávania, ktorá zahŕňa nielen výučbu cudzích jazykov a informačných 

technológií, ale aj výchovu k demokratickému občianstvu, k humanite, 

k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt, k uznávaniu ľudských práv a slobôd 

a k osvojovaniu si ekosociálnej kompetencie. 

Cieľ sa napĺňal vypracovaním plánu environmentálnej výchovy ako aj 

prierezovými témami, ktoré sú súčasťou tematických plánov výchovy a 

vzdelávania. 

15. Znižovať sociálnu agresivitu mladej generácie zvyšovaním jej čitateľskej, jazykovej 

a informačnej gramotnosti. Venovať intenzívnu pozornosť v oblasti predchádzania 

všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom  intolerancie. 

Cieľ sa realizoval pestrou škálou aktivít ako besedy, súťaže,  športové aktivity, 

netradičné hodiny. K naplneniu zámeru prispeli aj záujmové krúžky, internetový 

kútik a tradičné podujatia školy: Imatrikulácia, IV. ples gymnázia, Mikulášsky 

večierok, Deň súťaží, Študentská vedecká konferencia a aktivity charitatívneho 

rázu – Biela  pastelka,  Valentínska kvapka krvi a Deň narcisov. 

 

  

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 

  Za pozitívum uplynulého školského roka možno považovať výsledky EČ MS  

z vyučovacích jazykov, celkový prospech maturitných ročníkov a ich uplatnenie na prijí-

macích pohovoroch na VŠ, čo svedčí o efektivite a kvalite vyučovacieho procesu. Treba 
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vyzdvihnúť  snahu všetkých pedagógov o kvalitnejší vyučovací proces, záujem o ďalšie 

vzdelávanie aj v oblasti využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese. Pozornosť bola 

venovaná   starostlivosti  o fyzické a duševné zdravie žiakov a zamestnancov školy, ako aj 

výchove k právnemu vedomiu, demokracii a mravným hodnotám. Dôraz bol kladený na 

protidrogovú prevenciu, na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie. Škola podporovala netradičné formy vyučovania 

a výchovy, zapájala sa do e-learningových programov - management osobných financií, 

sledovala prepojenosť teórie s praxou, školy so životom. 

Mimoriadne vysoká bola zapojenosť žiakov do vedomostných a športových súťaží. 

Najlepšie výsledky dosiahlo gymnázium na prírodovedných a literárnych súťažiach . 

Najúspešnejší reprezentant Zoltán Zdibák na medzinárodnej logickej súťaži ôsmich štátov 

Genius Logicus získal 100%-nú úspešnosť a zlatý certifikát, 2. miesto v národnom kole , na 

medzinárodných majstrovstvách v Sudoku dosiahol 100%-nú úspešnosť, na celoslovenskom 

kole súťaze Informatický Bobor sa stal úspešným riešiteľom a na medzinárodnej súťaži 

Matematický Klokan získal titul úspešný riešiteľ - školský šampión. Michaela Tóthová na 

celoslovenskom kole súťaže časopisov Štúrovo pero získala 3.miesto. Na celoslovenskom kole 

súťaže M.Tompu trojica žiakov Á. Latóczky, D. Kaszonyi a Š .Kondás získala 3.miesto. 

 

Rezervy školy sú v nasledujúcich oblastiach: 

Výchovno-vzdelávací proces: 

- preniknutie IKT do všetkých predmetov učebného plánu   

- užšie prepojenie teórie s praxou vo vyučovacích predmetoch 

- rozšírenie e-learningového vzdelávania  žiakov 

- rast odborných kompetencií učiteľov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 

- zlepšenie materiálno- technického vybavenia jednotlivých učební  

 

Prezentácia školy na verejnosti: 

- skvalitňovanie a aktualizácia webovej stránky školy v oboch vyučovacích jazykoch 

 

Projekty: 

- potreba aktivizácie a motivácie učiteľov a žiakov za účelom získavania ďalších grantov 

 

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 203 

 Z toho dievčat 118 

 Počet tried spolu 9 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 203 

 Z toho dievčat 118 

 Počet tried denného štúdia 9 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 
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 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

113 /67 – MJ 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 1/1 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  0 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 1 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

2 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny 0 

 

 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2013 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J gymnázium 30 35 30 0 0 27 29 

7902J gymnázium 30 34 30 0 0 29 29 

         

Žiaci boli prijatí na základe  prospechu v ZŠ, výsledkov monitoru a výsledkov prijímacích 

skúšok . 

 Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu: 

 zintenzívniť propagačnú činnosť školy vzájomnými návštevami žiakov a učiteľov ZŠ 

a gymnázia 

 pozývať žiakov ZŠ na tradičné podujatia: Mosty bez bariér, Deň otvorených dverí, Gymbiznis,  

Mikulášsky večierok, Športparáda  a Deň súťaží. 
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IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,91 1,81 1,74 1,74 

 

1,75 

 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín na žiaka 

za školu: 

52,54 66,95 52,64 68,83 88,8 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka 

 za školu: 

0,21 0,41 0,28 0,46 0,60 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka  

za školu: 

52,32 66,54 52,36 68,37 88,2 

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

 Priemerný prospech za školu: 
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na žiaka za školu:
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/13 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  44 14 32,6 12 27,9 16 37,2 0 0 3027 38,8 8 0,79 

2.  55 21 38,2 16 29,1 18 32,7 0 0  5178 46,5 23 0,74 

3.  54 24 44,4 14 25,9 16 29,6 0 0 5994 44,1 34 0,26 

4.  50 20 40,0 12 24,0 18 36,0 0 0 3590 22 55 0,23 

Spolu 203 79 39,1 54 26,7 69 34,0 0 0 17789 88,2 120 0,60 

 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v školskom roku 2012/2013 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902500 gymnázium 50 0   50 0 
spolu  50 0   50 0 
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6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk 51 56,1 

SJL 28 79,9 

SJSL 22 73,0 

MAT 9 45,8 

MJL 22 85,7 

 

 

6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk 50 72,8 

SJL 28 70,40 

SJSL 22 71,26 

MJL 22 80,36 

 

6.4 Interná časť MS 

- ústna časť  
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
14 6 8 0 0 1,79 

SJSL 13 4 4 1 0 1,68 

OBN 11 4 2 1 0 1,61 

MAT 5 4 0 0 0 1,44 

MJL 15 15 0 0 0 1,50 

INF 3 1 1 0 0 1,60 

CHE 4 0 0 0 0 1,00 

FYZ 5 0 0 0 0 1,00 

DEJ 10 1 3 2 0 1.81 

BIO 13 6 1 0 0 1,48 

ANJ 20 16 12 2 0 1,92 

NEJ 1 2 0 0 0 1,00 

GEG 2 1 2 2 0 2,57 

 

 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2012/2013 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium 

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR resp. 

ŠVP  

triedy žiaci     triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

7902500 -gymnázium    3 55 2 54 2 50 7 159 

7902J00 - gymnázium  2 44       2 44 

Celkom 2 44 3 55 2 54 2 50 9 203 
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2012/2013 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2013 

nezamestnaní 

k 30.9.20132 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

47 2 - 1 0 50 

spolu 

počet žiakov 
47 2 - 1 0 50 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2012/2013 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2013 

Nezamestnaní 

k 30.9.2013 

celkom 

79- 02-5  

gymnázium 

49 - 1 0 50 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy 
 

1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 4 4 6 5 0 0 19 40,37 

z toho žien: 3 4 4 5 0 0 16  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 3 

kvalifikovaných 19 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 13 

s 2. kvalifikačnou skúškou 1 

s vedecko-akademickou hodnosťou 1 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,63 

 

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2012/2013 
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19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

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

rokov 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet:   2 4   6 52,40 

z toho žien:   2 3   5 52,20 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 

6 

 

 

 

 4. Odbornosť odučených hodín 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
49 37 75 10 25 

Cudzí jazyk 69 69 100 0 0 
Prírodovedné  111 111 100 0 0 
Odborné  - - - - - 

Spolu  

 
229 217  99,5 10 0,5 

   

 

VIII.    údaje    o    ďalšom    vzdelávaní    pedagogických     zamestnancov   školy  

 za  školský  rok 2012/13 

 Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov  osvedčenie, 

certifikátu 
Počet učiteľov 

Aktualizačné Agentúra Regiónprogres Využitie inf.technol. vo  

vyuč. procese  
1  

Inovačné MPC Bratislava Interakt. tabuľa vo vyuč. 

procese 
3  

Aktualizačné Agentúra Regiónprogres Odstraňovanie bariér pri 

získavaní inf. 
1  

Aktualizačné Agentúra Regiónprogres Prevencia sociálno-

patologických javov 

v školách a škol. zariad. 

2  

Aktualizačné Nova Training Košice Tréning a zážitkové 

učenie vo vyuč. proc. 
1  

Funkčné MPC Bratislava Riadenie školy a škol. 

zariadenia 

1  

Inovačné MPC Bratislava Modernizácia vyuč. 

procesu na SŠ s podporou 

IKT 

1  

Aktualizačné ÚIPŠ Bratislava Tabuľkový procesor 

Excel pre začiatočníkov 
3  

Aktualizačné ÚIPŠ Bratislava Internet a bezpečnosť 1  
Aktualizačné ÚIPŠ Bratislava Textový editor pre 

začiatočníkov 
3  

Aktualizačné ÚIPŠ Bratislava Základná obsluha 

počítača 
3  

Aktualizačné MPC Bratislava Rozvoj grafomotoriky 1  
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Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 

zamestnancami 

Počet ped. 

zamestnancov, 

ktorí ešte 

nezískali kredity  

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom 

kreditov 

 do 30 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom 

kreditov  

 30 (priznaný 6% 

kreditný 

príplatok) 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom 

kreditov  

do 60 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

60 (priznaný 12% 

kreditný príplatok)  

6 4 4 9 9 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. Olympiáda ľudských práv K. Popélyová- 3.A 07.02.13 x     

2. 
Pekná maďarská reč 

B. Marci-3.B 

L. Hires- 3.B 

     07.03.13 

 

x 
x    

 3. Pekná maďarská reč L. Hires- 3.B 18.-20.04.13 x x   

 4. 

Biologická olympiáda 

 kat. A 
J. Lakatoš- 3.A 15.02.13 

x 
     

 5. 
Poznaj slovenskú reč 

L. Jáger-3.B 

M. Hires- 3.B 
18.04.13 x 

    

 6. Olympiáda slov. jazyka M. Tóthová- 3.A 10.02.13 x     

 7. Recitačná súťaž M.Tompu 

Á. Latóczky- 2.C 

I. Kondás- 1.B 

D. Kaszonyi- 1.B 

K. Haraszthy -3.B 

L. Hires -3.B 

     27.04.13 

25.03.13 

x 

x 

x 
 
x 

x 

 

x 
x 
x 

  

8. Štúrovo pero  - Zvolen Mich. Tóthová, 3. A 26.- 27.4. 2013  

x 

 

9. Mladý Európan 

Mich. Tóthová, 3. A 

Mir. Tóthová, 3.A 

S. Dzurová, 3.A 

    19.4.2013 x 

 

 

10. Matematický klokan 

Z. Zdibák,  2.C 

S. Geri, 2. C 

S. Lizák , 2. B 

   10.3.2013  

x 
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O s t a t n é  a k t i v i t y  n a  p r e z e n t á c i u  š k o l y 

 
 

P.Č. 

Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiách, účasť na 

konferenciách, výstavách) 

Počet zúčastnených  

1. Mosty  bez bariér 19. 9. 2012 Pribeník 40 
2. Správna voľba 

povolania  

3. 12. 2013 Stredná odborná škola 

–Michalovce, KaSS VK 

100 

3. Deň otvorených 

dverí 

29. 1. 2013 Gymnázium 

V.Kapušany 

80 

4. Študentská 

vedecká 

konferencia 

3.4.2013 prezentácie študentov 180 

5. Deň súťaží 15.2.2013 účasť na súťažiach 240 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy (ak 

bol) 

Poznámka 

Poznaj svoje 

peniaze 

e-learningový  

projekt 

- - Nadácia Slovenskej 

sporiteľne 

Zvýšenie 

kvality 

vzdelávania na 

ZŠ  a SŠ 

26110130546  - NÚCEM  2013 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou  

inšpekciou v škole v školskom roku 2012/2013.  
 

V uvedenom školskom roku neprebiehala inšpekčná činnosť. 

 

Iné súťaže  

P.

Č 
názov súťaže 

pri individuálnych súťažiach meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celosloven

ská úroveň 

medzinárod

ná úroveň 

1. Informatický BOBOR   15 žiakov   x  

2. 

Informatický BOBOR  

Z.Zdibák -  2.C, L.Hires 

K.Eszenyi , K. Haraszthy, 

 L. Jáger - 3.B-úspešní riešitelia 

12.-13. 11. 

2012 

  x   

3. Literárna súťaž 

Örkény 

K. Haraszty, N. Haraszthy,  

V. Jakab, B. Palinský,  

L Hires. D. Kocsis - 3. B 19. 11. 2012  x   

4. Súťaž v písaní 

anglických esejí 

E. Simková, J. Fottová - 4.A 

Z. Kondásová, O. Filipová – 3.B  

M. Tóthová, K. Popélyová – 3.A 01. 2013    

5. Majstrovstvá v Sudoku 
Z.Zdibák, A. Kissová   - 2. C 

 - vynikajúci riešitelia 

marec-apríl 

2013 

 x 
x 

6. 

Genius Logicus  Z. Zdibák, S. Geri, T. Marczi – 2. C 

zlatý certifikát 2x, bronzový 1x 

november – 

 apríl 

2012/2013 

 x x 

7. 
Korešpondenčný 

seminár z chémie 

Mich. Tóthová, Mir. Tóthová,  

S. Dzurová – 3. A 

november- 

máj 

2012/2013 

 x  

8. Matematický klokan 
29 žiakov – Z.Zdibák, Szilveszter Geri,  

Peter Lizák – úspešní riešitelia 
priebežne  x x 



 - 17 - 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 

Plnenie úloh v materiálnej oblasti 

1. Boli zabezpečené základné učebné pomôcky pre žiakov v súlade s nariadením vlády SR 

o poskytovaní učebníc. Doplnili sa slovníky, atlasy a športové potreby pre výučbu 

jednotlivých predmetov.  

2. Z vlastných zdrojov boli vykonané  maliarske práce v kuchyni a na chodbe po zatekaní 

odkvapových rúr. V školskej jedálni bolo namontované umývadlo na základe požiadaviek 

hygieničky.  

3. V chemickom laboratóriu boli natreté dvere, skrinky a  doplnených 6 ks počítačov 

s príslušenstvom.  
4. Formou daru z Belgicka škola získala  10 notebookov  pre študentov. 
5. Posilňovňa bola sponzormi školy vybavená vežou a posilňovacími lavicami v hodn. 900 €. 

 

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 
 

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov (rozpočet) na rok 2012 v €: 

 
 normatívne nenormatívne  

 
Bežné výdavky Odchodné 

Vzdelávacie 

poukazy 

Vlastné 

príjmy 

Zdroj 111/002 111/003 111/003 46 

FK 09.2.2.1 300 523,00 2 665,26 6 258,20 901,49 

 

1. Prehľad poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 v € 

 

 Bežné výdavky 

Zdroj 111/002 

FK 09.2.2.1 300 523,00 € 

 

Hospodárenie vo FK 09.2.2.1 – 4-roč. gymnázium – zdroj 111-002 

 

  

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  194 720,39 € 

Kategória 620 – Poistné fondy  72 651,98 € 

Kategória 630 – Tovary a služby   32 446,05 € 

Kategória 640 – Bežné transfery    704,58 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady (mzdy, poistné fondy): 

 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Finančné   prostriedky  na  mzdy,  príplatky,  odmeny  pre  všetkých   zamestnancov   školy, 

 na úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými skúškami.  

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
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Čerpanie finančných prostriedkov na odvody do poistných fondov podľa zákona. Z týchto 

prostriedkov bolo vyplatených 3 340,96 €  na príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní 

(2%). 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku: 

 
631 – Cestovné náhrady 

Skutočné čerpanie na cestovné tuzemské bolo vo výške 434,61 €, z toho na vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov – semináre, školenia, pre predsedov maturitných skúšok - vo výške 240,51 € a na ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo výške 73,20 €. 

632 – Energie, voda, komunikácie 

Zo zdroja 111/002 boli na tejto položke čerpané FP v celkovej výške:  20 508,09 € 
- z toho: na elektrickú energiu 3 914,45 € 

 na plyn 14 313,30 € 

 na vodné, stočné, zrážkovú vodu 1 448,58 € 

 na poštové a telekomunikačné služby 831,76 € 

 633 – Materiál 

Finančné prostriedky zo zdroja 111/002 vo výške 2 224,13 € sa čerpali na nákup čistiacich 

a hygienických potrieb, školských tlačív, predplatného časopisov,  publikácií  a spravodajcov,  

materiálu na údržbu a opravu menších závad v budove, maliarskych potrieb, kancelárskeho papiera, 

tonerov do tlačiarni a pod.  

635 Rutinná a štandardná údržba 

Finančné  prostriedky  vo výške 514,36 €  sa  čerpali  na opravu multifunkčného zariadenia, na 

opravu a montáž radiátorov a údržbu softvéru. 

636 – Nájomné za nájom 

Skutočné čerpanie finančných  prostriedkov  bolo  vo  výške 239,40 €  za prenájom priečinku na 

pošte a prenájom telocviční  na výučbu  telesnej výchovy. 

637 – Služby 

Z  tejto  položky  sa  čerpali normatívne  FP vo výške 8 525,46 €  na prečistenie kanalizácie, 

poplatok za odvoz komunálneho odpadu, revízie a kontroly zariadení, revízie komínov 

a dymovodov, služby technika BOZP a PO, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, poplatky za 

vedenie účtov, režijné náklady na stravovanie pre zamestnancov školy, prídel do SF, odmeny na 

základe dohôd a energetické služby. 

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 

Finančné prostriedky vo výške 704,58 € sa čerpali na nemocenské dávky platené zamestnávateľom.   

 

2. Prehľad poskytnutých nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 v €: 

 

 Vzdelávacie poukazy  Odchodné 

Zdroj 111/003 

FK 09.2.2.1 6 258,20 € 2 665,26 € 

 

 

Hospodárenie vo FK 09.2.2.1 – 4-roč. gymnázium – zdroj 111-003 

 

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (vdeláv.poukazy) 4 448,00 € 

Kategória 620 – Poistné fondy (vzdelávacie poukazy)  1 565,21 € 

Kategória 630 – Tovary a služby (vzdelávacie poukazy)     244,99 € 

Kategória 640 – Bežné transfery (odchodné) 2 665,26 € 

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady (mzdy, poistné fondy): 
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610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Finančné  prostriedky na vzdelávacie poukazy sa čerpali na odmeny učiteľom vyučujúcich 

jednotlivé vzdelávacie krúžky. 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

Čerpanie finančných prostriedkov na odvody do poistných fondov podľa zákona.  

 

Čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku: 

 

633 – Materiál 

Z nenormatívnych prostriedkov na vzdelávacie poukazy sa  čerpali finančné prostriedky vo výške 

118,99 € na nákup všeobecného materiálu – papier, toner a pod. pre jednotlivé krúžky. 

636 – Nájomné za nájom 

Skutočné čerpanie finančných  prostriedkov  bolo  vo  výške  126,00 €  za prenájom telocvične na 

výučbu športových krúžkov.  

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 

Finančné prostriedky vo výške 2 665,26 € na odchodné bolo vyplatených pre dvoch zamestnancov 

školy. 

 

3. Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov z vlastných príjmov na rok 2012 v €: 

 

 Vlastné príjmy 

Zdroj 46 

FK 09.2.2.1 901,49 € 

 

Hospodárenie vo FK 09.2.2.1 – 4-roč. gymnázium – zdroj 46 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku: 

 

Finančné prostriedky vo výške 816,59 € sme získali z prenájmu pozemku a nebytového priestoru, 

ktorý sa využíva ako školský bufet a FP vo výške 84,90 € z refundácie nákladov na mzdové, 

materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe. 

 

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV          55,50 € 

Kategória 620 – Poistné fondy   19,50 € 

Kategória 630 – Tovary a služby      826,49 € 

 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Refundácia mzdových prostriedkov vo výške 55,50 € na odmenu  pre zamestnanca školy za 

realizáciu pedagogickej praxe na základe zmluvy o spolupráci.  

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

Refundácia finančných prostriedkov na poistné fondy vo výške 19,50 € za realizáciu pedagogickej 

praxe na základe zmluvy o spolupráci.  

632 – Energie, voda, komunikácie 

Na tejto položke boli čerpané FP vo výške 60,00 €   

- z toho: na elektrickú energiu 24,00 € 

 na plyn 24,00 € 

 na vodné, stočné, zrážkovú vodu 12,00 € 
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633 – Materiál 

Finančné prostriedky vo výške 736,49 € - z toho získaných z prenájmu vo výške 726,59 € 

a z nákladov na pedagogickú prax vo výške 9,90 € - sa použili na nákup školských stoličiek a  

všeobecného materiálu, t.j. na nákup papiera, pomocného materiálu k výučbe, maliarskych a 

údržbárskych potrieb na vlastnú údržbu budovy.  

637 – Služby 

Finančné prostriedky zo zdroja 46 – vlastné  príjmy vo výške 30,00 € boli použité na poplatky za 

odvoz komunálneho odpadu. 

 

Financovanie originálnych kompetencií 

 

Hospodárenie za rok 2012 vo FK 09602 – Výdajná školská jedáleň – zdroj 41-001 

 

                                         600 - Bežné výdavky  

Zdroj 41/001 

FK 09.6.0.2 2 700,00 € 

 
- z toho: 

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 959,26 € 

Kategória 620 – Poistné fondy 337,15 € 

Kategória 630 – Tovary a služby 1 403,59 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady: 

 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Finančné  prostriedky boli čerpané na mzdu a odmenu pre pracovníčku výdajnej školskej jedálne.  

620 – Poistné a príspevky do poisťovní   

Z  položky boli čerpané finančné prostriedky na odvody do poistných fondov podľa zákona. 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku: 

 

632 – Energie, voda, komunikácie 

Na položke bolo skutočné čerpanie vo výške 870,61 €: 

- z toho na: 
- elektrickú energiu 580,27 € 

- plyn 144,82 € 

- vodné, stočné 145,52 € 
 

633 – Materiál 

Z tejto položky sa skutočne čerpalo z rozpočtu 523,14 € na čistiace a hygienické potreby, maliarske 

potreby pre vlastnú údržbu kuchyne a jedálne,  na nákup mikrovlnnej rúry a na doplnenie vybavenia 

kuchyne taniermi, pohármi a iným drobným materiálom. 

637 – Služby 

Čerpanie na položke bolo vo výške 9,24 € na jednotný prídel do sociálneho fondu. 
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK  

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Návšteva 

EVO Vojany 

12.4.2013 Vojany PK prírodov. 

predmetov 

40 prínos 

Študentská 

vedecká 

konferencia 

3.4.2013 Mestský úrad vedúci PK 180 prínos v IKT 

vystúpenie 

s prezentáciami 

Gymbiznis 26.10.2012 Veľké 

Kapušany 

škola 200 prínos 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Škola sa zapojila do dlhodobých športových podujatí organizovaných KSK , v celkovom hodnotení 

obsadila 14. miesto spomedzi všetkých zapojených stredných škôl KSK. 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Basketbal D 23. 10. 2012 

21. 11. 2012 

18. 3. 2013 

1., 1., 4. 

 KSK 

10 

prínos 

Futsal 15. 10. 2012 

16. 1. 2013 
4., 3. 

 KSK 
10 

prínos 

Volejbal D 17.10.2012 

13. 11. 2012 

15. 1. 2013 

2., 3., 2. 

 KSK 

10 

prínos 

Basketbal CH 9. 10. 2012 

20. 11. 2012 
2., 3. 

 KSK 
10 

prínos 

Volejbal CH 26. 10. 2012 

12. 11. 2012 

 

2., 1. 

 KSK 

10 

prínos 

Florbal CH 12. 11. 2012 

20. 11. 2012 
3. 

 KSK 
10 

prínos 

Florbal CH 12. 11. 2012 

20. 11. 2012 
3. 

mesto 
10 

prínos 

Nohejbal 10. 4. 2012 4.  KSK 10 prínos 

Stolný tenis 

CH 
3. 5. 2013 1., 2. 

MS SAŠ  
3 

prínos 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Mosty bez bariér 19.92012 Pribeník KSK            40 prínos 

Biela pastelka 26.9.2012 V. Kapušany Únia  nevidiacich  30 prínos 

Vlastivedná exkurzia 1.-2.10.2012 Slovenský raj poslanec NR SR 25 prínos 

Školský ples 12.10.2012 V. Kapušany škola 200 prínos 

Podpísanie dohody 

o partnerstve s NNÁ 

12.10.2012 V. Kapušany škola 
80 

prínos 

Vydanie pamätnice pri 

príl. 55. výročia  školy 

12.10.2012 V. Kapušany škola 
60 

prínos 

Gymbiznis 26. 10.2012 V. Kapušany škola 200 prínos 

Imatrikulácia 19.11.2012 Bosák-Centrum 2. A,B,C 180 prínos 

Správna voľba 

povolania – príležitosť 

k úspechu - SOŠ 

3.12.2012 Michalovce KSK 

100 

prínos 

Správna voľba 

povolania – KaSS VK 

4.11.2012 Veľ.Kapušany KSK 
106 

prínos 

Mikulášsky večierok 6.12.2012 Kultúrny dom škola 210 prínos 

Prevencia kriminality 

– projektový deň   

10.12.2012 MsÚ MsÚ 
80 

prínos 

Návšteva partnerskej 

školy v Budapešti – 

účasť na rec. súťaži 

19.1.2013 Budapešť NNÁ 

40 

prínos 

Deň otvorených dverí 29.1.2013 škola vedenie 80 prínos 

Deň súťaží 15. 2. 2013 škola  vedúci PK 240 prínos 

Beseda s gynekológom 12.3.2013 škola vých.poradca 160 prínos 

V. Študentská vedecká 

konferencia 

3.4.2013 MsÚ vedenie 
180 

prínos 

Deň narcisov 12.4.2013 škola Liga proti r. 20 prínos 

Profesionálna 

orientácia ž. 3. ročníka 

7.5.2013 škola CPPaP 
50 

prínos 

Rozlúčka so školou 10.5.2013 škola tretí ročník 200 prínos 

Návšteva partnerskej 

školy NNÁ 

 z Budapešti 

17.5.2013 škola vedenie 

80 

prínos 

Účasť delegácie školy 

na Dni národnej 

súdržnosti v MR 

3.-5.6.2013 Budapešť Zväz 

Rákócziho  5 

prínos 

Športparáda 21.6.2013 školský dvor PK TSV 126 prínos 

Školské výlety 24.-25.6.2013 rôzne tr.učitelia 120 prínos 
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Vzdelávacie a kultúrne poukazy  

 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúžkov 

 203 202 14 

 

Záujmové krúžky vznikli na základe záujmu žiakov.Výsledky na vedomostných a športových 

šúťažiach potvrdili ich prínos. Najúspešnejšie boli športové krúžky a krúžok  matematiky. 
 

Kultúrne poukazy   
Škola získala  kultúrne poukazy určené pre 203 žiakov  a 15 pedagógov. Tie sa využili pri realizácii  

nasledujúcich podujatí:  

1. návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku  – V. Kapušany – 26.2.2013 

2. návšteva divadelného predstavenia – ŠD Košice – 8.11.2012, 10.11.2012 

3. návšteva divadelného predstavenia- Thália Košice -  13.11.2012, 12.6.2013 

4. protidrogová prevencia- výchovný koncert – MsKS – 10.1.2013  

5. bábkové divadlo- Košice – 21.3.2013 

 

Žiacka školská rada 

 
V školskom roku 2012/13  pracovala žiacka školská rada v 9- člennom zložení.  Rada sa aktívne  

podieľala na príprave študentských podujatí, vznášala pripomienky k ŠVP,  k rozvrhu hodín, 

školskému poriadku, organizačnému  zabezpečeniu  mimoškolských  aktivít. 

 

 

 

 

 

 

Názov krúžku Lektor 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Vyhodnotenie úspešnosti 

krúžku 

Krúžok ANJ – slov. Mgr. Emese Szomráki 19 krúžok splnil svoje poslanie 

Krúžok ANJ – maď. Mgr. Alžbeta Bertóková 26 krúžok splnil svoje poslanie 

Krúžok tvorby webu  Mgr. Igor Beňo 11 krúžok bol úspešný 

Basketbalový krúžok Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. 17 krúžok bol veľmi úspešný 

Volejbalový krúžok  Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. 17 krúžok bol veľmi úspešný 

Krúžok biochémie  Mgr. Mária Brzová 8 krúžok bol úspešný 

Krúžok chemikov Ing. Renáta Szerbin 23 krúžok bol veľmi úspešný 

Krúžok matematiky Mgr. Adél Eszenyi 10 krúžok splnil svoje poslanie 
Krúžok ml. fyzikov-slov. Mgr. Mária Brzová 9 krúžok bol veľmi úspešný 
Krúžok ml. fyzikov-maď. Mgr. Otília Tóbiás 16 krúžok splnil svoje poslanie 

Krúžok slov. jazyka Mgr. Beáta Ráczová 11 krúžok splnil svoje poslanie 

Krúžok geografie Mgr. Tatiana Frigová 13 krúžok bol úspešný 

Divadelný krúžok Mgr. Mária Bodnár           11 krúžok bol úspešný 

Krúžok franc. jazyka Mgr. Silvia Magyarová 11 krúžok bol úspešný 
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Príloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slávnostný akt podpísania dohody o spolupráci s novou partnerskou školou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 - 25 - 

 

 

 

takto sme oslávili  výročie školy 


