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I. poslanie a vízia
SWOT analýza školy:
Silné stránky:
o dlhoročná tradícia a stabilné postavenie
v Košiciach
o skúsenosti s úspešnou implementáciou
projektov zo štrukturálnych fondov OP –
vzdelávanie, ako aj projektov Erasmus +
a Comenius
o vysoká erudovanosť a 100%
kvalifikovanosť pedagogického zboru
o veková rôznorodosť ľudských zdrojov
o pôsobenie zahraničných lektorov
v triedach s rozšíreným vyučovaním NEJ
a ANJ
o ponuka tried s rozšíreným vyučovaním
INF, ANJ a NEJ s možnosťou získať
nemecký jazykový certifikát DSD 1, DSD
2
o vysoká miera inovácií v predmete INF –
3D modelovanie a tlač, 3D skenovanie
atď.
o široká ponuka voliteľných predmetov aj
špecifických, ktoré poskytujú len
niektoré gymnáziá napr. DEU, EKO,
CISCO
o výborné výchovnovzdelávacie výsledky
a vysoká úspešnosť prijatia na VŠ
o výborné výsledky školy v súťažiach
a olympiádach
o dlhoročné tradície, benefičné aktivity
a početné mimoškolské aktivity
o realizácia exkurzií do zahraničia napr.
Nórsko, Pobaltie a Petrohrad, Škótsko,
Švajčiarsko - Cern
o dobre vybavené chemické laboratórium
a odborné učebne Informatiky
o priestranný a dobre vybavený areál
školy
o školská jedáleň priamo v budove školy
a možnosť stravovania pre celiatikov
a diabetikov
Príležitosti:
o výhodná poloha školy v užšom centre
mesta
o zvýšenie záujmu žiakov ZŠ o štúdium
na škole

Slabé stránky:
o nedostatočné rozvíjanie žiackych
kompetencií v oblasti IKT a v oblasti
hodnotiacich zručností
o nízke percentuálne zastúpenie mužov
v pedagogickom zbore
o slabá motivácia niektorých členov
pedagogického zboru k inovatívnym
formám vyučovania
o nedostatočný počet študentov v jednom
ročníku vzhľadom na zabezpečenie
voliteľnosti predmetov
o problémy súvisiace s vekom
a technickým stavom budovy napr.:
opadávajúca omietka, nevyhovujúci stav
okien – nevyhnutne vyžadujúcich
rekonštrukciu
o amortizovaný nábytok v triedach
a kabinetoch
o nevyhovujúci stav v posilňovni

Ohrozenia:
o klesajúci status a úroveň školy v očiach
verejnosti počas funkčného obdobia
bývalého vedenia školy
o nepriaznivé demografické trendy
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zlepšenie podmienok na športové
aktivity - výstavba multifunkčného
ihriska
možnosť získavať finančné prostriedky
zo štrukturálnych fondov a grantov
aktívna spolupráca so zriaďovateľom
pri získavaní finančných prostriedkov
na modernizáciu a materiálno-technické
vybavenie školy
aktívna účasť na projekte IT AKademia
a získanie vybavenia IT ScienceLab
zavádzanie inovatívnych voliteľných
predmetov v súlade s potrebami trhu
práce – Jawascript, databázové systémy
a iné
opätovné zvýšenie záujmu rodičov
a absolventov o školu
prehlbovanie spolupráce s tradičnými
partnermi ako aj nadväzovanie
kontaktov s novými subjektami

o vysoká konkurencia - neprimerane
vysoký počet gymnázií v Košiciach
o nevhodne nastavený princíp
normatívneho financovania –
nedostatočný normatív
pre gymnáziá
o doteraz nerealizovaná reforma školstva
a prijímanie čiastkových nekoncepčných
riešení
o neatraktívnosť učiteľského povolania
najmä pre začínajúcich pedagógov
o problémy so získavaním zahraničných
lektorov

Vízia školy :
Naša škola sa v dlhodobom horizonte opäť vráti medzi vyhľadávané, vysoko kvalitné školy
s výbornými výsledkami. Vzdelávanie na našej škole sa uskutočňuje v duchu humanizmu
a demokratických princípoch. Žiaci sú vedení k tolerancii, k tvorivosti a kritickému mysleniu.
Škola podporuje aktivity žiakov vo všetkých oblastiach, ktoré pomáhajú komplexne rozvíjať ich
osobnosť. Škola bude neustále zlepšovať materiálno-technické vybavenie, a tak prispievať
k odbornému rastu učiteľov ako aj k odbornému rastu žiakov. Škola sa bude naďalej zapájať
do spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni. Škola prispôsobuje svoj Školský vzdelávací
program potrebám trhu práce.
Vyhodnotenie
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, je gymnáziom s najdlhšou tradíciou v Košiciach. Škola má
128 ročnú tradíciu, ale zároveň je modernou strednou školou, ktorá zachováva tradície
a zároveň neustále modernizuje a inovuje. Naša škola je známa výbornými výchovnovzdelávacími výsledkami v rámci škôl KSK i v rámci Slovenska. Naše Gymnázium sa flexibilne
prispôsobuje požiadavkám a potrebám trhu práce v regióne ako aj trhu práce na Slovensku.
Naša škola v poslednom období nadviazala spoluprácu s viacerými vysokými školami. Stali sme
sa partnerskou školou PF UPJŠ v Košiciach a partnerskou školou Prešovskej univerzity
v Prešove. Spolupracujeme s fakultami Technickej univerzity v Košiciach a to s Fakultou
elektrotechniky a informatiky, Strojníckou fakultou a Fakultou baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií. Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s IT Valley Košice.
Spolupracujeme aj s Katedrou germanistiky FF UPJŠ v Košiciach.
Na medzinárodnej úrovni sme rozvinuli spoluprácu s Gymnáziom v Maďarsku a naštartovali
sme spoluprácu s Gymnáziom v Rezsove v Poľsku.
Škola je intenzívne zapojená do národného projektu IT Akadémie a ako jedna z 30 stredných
škôl na Slovensku získala vybavenie Science lab. Všetky uvedené skutočnosti zásadným
spôsobom zvyšujú kvalitu výchovno–vzdelávacieho procesu a prispievajú ku komplexnému
rozvoju osobnosti našich žiakov.
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Poslanie školy:
Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná, pripravujúca na ďalšie
vzdelávanie na vysokých školách, ale aj na uplatnenie v praxi, podporujúca osobný a sociálny
rozvoj svojich absolventov. Škola sa dlhodobo vo svojom pôsobení a vo svojom vzťahu k žiakom,
rodičom a verejnosti hlási k nasledujúcim princípom:
 „Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.“
Aristoteles
 „Neučiť všetkých všetko, ale každého podľa jeho schopností.“
Poslaním školy je vytváranie efektívneho prostredia pre výchovu a vzdelávanie. Škola má
predstavovať prostredie v ktorom sú žiaci a zamestnanci spokojní, majú výborné podmienky
na sebarealizáciu. Škola umožňuje žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie, rozvíja schopnosti,
zručnosti a tvorivosť svojich žiakov. Absolventi školy nájdu uplatnenie na domácom i
medzinárodnom trhu práce.
Vyhodnotenie:
Škola plní svoje poslanie, napĺňa princípy, ku ktorým sa dlhodobo hlási. Škola vytvára
prostredie, ktoré je pre žiakov aj učiteľov motivujúce a podporuje sebarealizáciu a rozvoj
kľúčových kompetencií.
Zámery školy:
Strategický zámer č. 1: Moderné vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce
Primárnou úlohou školy v predmetnej oblasti je pripravovať žiakov na absolvovanie maturitnej
skúšky a následné vysokoškolské štúdium na slovenských, ale aj zahraničných vysokých
školách. Škola musí žiakom poskytnúť vzdelanie v súlade so štátnym vzdelávacím programom,
ale zároveň im poskytnúť možnosť rozhodnúť sa s ohľadom na svoje individuálne schopnosti a
potreby pre nimi zvolené zameranie v prírodovedno-technickej alebo v spoločenskovednej
oblasti. Poslaním školy je pripraviť žiakov na život v spoločnosti s porozumením
a dodržiavaním práv a povinností a schopnosťou prijať zodpovednosť za svoje konanie.
Cieľ č. 1: Nadviazať na súčasný model profilácie gymnázia a zároveň ho inovovať v súlade
s potrebami trhu práce.
1.1. Profiláciu gymnázia flexibilne prispôsobovať potrebám trhu práce a vedomostnej
spoločnosti.
1.1.1. Zachovať zameranie tried a v súlade s potrebami projektu IT Akademia udržať INF
triedu a zvýšiť záujem žiakov o štúdium v tejto triede.
Realizované aktivity:
o
Nadviazaná spolupráca FEI TUKE v spolupráci s IT Valley - získali sme humanoidného
robota NAO.
o
Naše gymnázium sa stalo jednou z desiatich škôl v Košickom kraji, ktorým sa podarilo
získať programovateľné lego stavebnice.
o
Prezentácia na veľtrhoch o možnostiach štúdia v INF triede.
o
Predstavenie humanoidného robota vlastnej výroby a 3D tlačiarne vlastnej výroby na
veľtrhoch ako aj počas DOD a Rodičovských združení.
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Zapojenie sa do medzinárodnej robotickej súťaže First Lego League:tím TalentumSAP.
Realizovanie otvorenej hodiny v júni 2019 s názvom Jeden deň Šrobárčanom. Žiaci ZŠ
Krosnianska 4 v Košiciach mohli zažiť, ako to vyzerá na Šrobárke na hodine informatiky.
Na jeden deň sa totiž stali Šrobárčanmi a aktívne sa zúčastnili vyučovania.
Zapojenie sa celoslovenskej súťaže Robotický Battle (RBA) 3. júna 2019.
Prax našich žiakov v T-Systems v máji 2019.
Dňa 22. marca 2019 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Networking Academy Games
(NAG). Súťaže sa zúčastnilo 23 družstiev z rôznych odborných škôl a jediné gymnaziálne
družstvo, ktoré tvorili naši žiaci z 3.C.
Dňa 6. marca 2019 sme na našej škole uskutočnili otvorenú hodinu z matematiky a
informatiky pre žiakov základných škôl – ZŠ Park Angelinum, ZŠ Novomeského.
V dňoch od 9. júla do 13. júla 2018 sa uskutočnil 6. ročník detského IT tábora Gymnázia
na Šrobárovej ul. 1 v Košiciach s dennou dochádzkou pre žiakov 6. – 8. ročníka
základných škôl, na ktorom sa zúčastnilo 32 žiakov.

1.1.2. Zvýšiť záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka s možnosťou
získať nemecký jazykový diplom DSD 1 a DSD 2.
Realizované aktivity:
o
19. júna 2019 sa pre výber žiakov, ktorí sa učia nemecký jazyk uskutočnila prezentácia
rakúskej vysokej školy Fachhochschule Wiener Neustadt.
o
V spolupráci s Katedrou germanistiky FF UPJŠ v Košiciach sme v júni 2019 v 2. a 3.
ročníku v DSD-triedach pokračovali v minuloročnom projekte, ktorý bol zameraný na
využitie filmu vo vyučovaní NEJ. Žiaci pracovali pod vedením Dr. rer. pol. Michaely
Kováčovej s nemeckými filmami Tschick a Almanya – Willkommen in Deutschland.
o
V rámci projektu Goethe-inštitútu Bratislava sa žiaci 2.C triedy v dňoch 10. až 14. júna
2019 zúčastnili medzinárodného filmového projektu WEITBLICK.
o
Dvaja naši žiaci DSD – skupiny získali v júni 2019 mimoriadne ocenenie od PAD
(Pädagogischer Austauschdienst). Vďaka získanému štipendiu reprezentovali našu školu
v mestách SRN.
o
Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku.
Naša žiačka z 2.C (DSD-skupina) získala 2.miesto.
o
24. mája 2019 si v budove Minerva UPJŠ prevzali naši žiaci prestížny Nemecký jazykový
diplom 2. stupňa (Deutsches Sprachdiplom – DSD II).
o
V máji sa realizoval projekt firmy T-Systems Slovakia a nášho gymnázia pod názvom
JUMP INTO JOB@TSSK Praktikum pre žiakov. Praktikum bolo výbornou prípravou na
jazykovú skúšku Sprachdiplom (DSD II, B2/C1).
o
29. marca 2019 sa na našej škole konala súťaž Jugend debattiert international v
debatovaní v nemeckom jazyku medzi školami východného Slovenska.
o
Dňa 21. marca 2019 boli žiakom 4. ročníka v aule školy slávnostne odovzdané
Sprachdiplomy (nemecký jazykových diplomov). Naši úspešní absolventi nemeckej
jazykovej skúšky DSD I na úrovni A2/B1 si z rúk odborného poradcu Centrály pre
zahraničné školstvo (ZfA) Christopha Henßena prevzali diplomy.
o
V spolupráci s Katedrou germanistiky na Filozofickej fakulte UPJŠ zorganizovala PK
NEJ v marci 2019 pre žiakov základných škôl otvorenú hodinu NEJ, zameranú na
moderné vyučovacie metódy a aktivity, prostredníctvom ktorých možno rozvíjať jazykové
kompetencie a rozšíriť krajinovedné znalosti.
o
Účasť nemeckého lektora a nemeckého dobrovoľníka na DOD, veľtrhoch a otvorených
hodinách NEJ.
o
Účasť na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku 14. februára 219, kde sme sa
umiestnili na 2. mieste.
7

o
o

o
o
o

19. decembra 2018 pripravila predmetová komisia NEJ otvorenú hodinu nemeckého
jazyka v 1.C a 2.C (DSD) pre žiakov základných škôl: ZŠ Novomeského 2, Staničná 13,
Tomášikova 31 a Kežmarská 28.
V dňoch od 22. do 23. novembra 2018 sa uskutočnil už tretí ročník intenzívneho kurzu
„Crashtage DSD II“ v Kysaku. Žiaci našej školy, Gymnázia Opatovská cesta, Gymnázia
Konštantínova 2 a Evanjelického kolegiálneho gymnázia z Prešova sa pod vedením nášho
lektora pána Oberhausa venovali príprave na písomnú časť skúšky DSD II.
16. novembra 2018 sa výber žiakov z DSD-tried zúčastnil divadelného predstavenia v
nemčine „Besuch einer Dame“ na motívy hry „Der Besuch der alten Dame“ od
Friedricha Dürrenmatta.
PK nemeckého jazyka získala v októbri ocenenie „Európska značka pre jazyky“. Náš
projekt Jugendkonferenz — „Europa ist hier – wo gehst du hin?“ bol touto značkou
ocenený.
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a získania ocenenia Európska značka pre jazyky
sa dňa 26. septembra 2018 uskutočnila v aule prezentácia projektu Jugendkonferenz. Na
pôde našej školy sme privítali žiakov 9. ročníka zo ZŠ Staničná a ZŠ Novomeského 2 a
žiakov, ktorí sa pripravujú na skúšky DSD.

1.1.3. Škola ponúkne možnosť študovať v triedach s takýmto zameraním:
 trieda s rozšíreným vyučovaním informatiky
 trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
 trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka s možnosťou získať nemecký
jazykový diplom DSD 1 a DSD 2
 trieda so všeobecným zameraním
Realizované aktivity:
o Prezentácia na veľtrhoch o možnostiach štúdia, ktorých cieľom bolo prezentovať
možnosti štúdia s dôrazom na profiláciu: v dňoch 5. a 6. decembra 2018 sa v Steel Aréne
konal veľtrh vysokých a stredných škôl Pro Educo a v dňoch od 23. októbra do 24.
októbra 2018 sa na Strednej odbornej škole, Ostrovského 1 v Košiciach konala výstava
stredných škôl s názvom Správna voľba povolania.
o Dňa 8. februára 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Na DOD
s doteraz najvyššou účasťou cca 500 návštevníkov sme informovali budúcich žiakov
o tradíciach školy, o štúdiu, aj o mimoškolských aktivitách.
o Prezentácia školy v Rádiu Košice a v ďalších médiách počas roka.
1.1.4. Zachovať alternatívny študijný program a rozšíriť paletu voliteľných predmetov pre
žiakov tretieho a štvrtého ročníka v súlade s potrebami trhu práce ako aj požiadavkami
žiakov
V školskom roku 2018/2019 sme zaviedli:
o predmet Aplikovaná ekonómia, ktorý sa na našej škole neučil viac ako desaťročie,
o zaviedli sme voliteľný predmet Informatika v prírodných vedách a zabezpečili účasť
učiteľov na vzdelávaní pre výučbu tohto predmetu
o rozšírili sme paletu cudzích jazykov o španielsky jazyk
Realizované aktivity:
o Dňa 27. novembra 2018 sa vybraní študenti Friendly Co, JA Firmy zo Šrobárky
zúčastnili zaujímavého podujatia Innovation Camp v Kongres hotel Roca, kde pracovali
na inovatívnych riešeniach konkrétnych marketingových stratégií. Akcia prebehla pod
vedením JA Slovensko v spolupráci s AT&T. Vo finále sme získali 3. miesto na
Innovation Camp.
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Cieľ č. 2: Inovovať školský vzdelávací program s dôrazom na potreby trhu práce.
2.1.1. Umožniť získanie jazykového certifikátu DSD1 aj pre žiakov ostatných tried.
o Výučba NEJ sa realizuje v skupinách podľa dosiahnutej úrovne jazykových kompetencií
žiakov.
o Zaviedli sme možnosť voliť si ďalší voliteľný predmet pre žiakov z tried s rozšíreným
vyučovaním ANJ a NEJ KNJ - po dlhých rokoch sa pre dostatočný záujem žiakov
otvoril
2.1.2. V triede s rozšíreným vyučovaním Informatiky v súlade s potrebami projektu IT
Akademia zaviesť nové predmety.
o počítačové systémy a siete,
o databázy,
o programovanie mobilných zariadení,
o riešenie problémov a programovanie,
o informatika v prírodných vedách,
o internet vecí.
2.1.3. Postupne v triedach s rozšíreným vyučovaním ANJ zaviesť čiastočne bilingválne
vzdelávanie v niektorých predmetoch napr. - MAT, CHE, UKL,
o Predmet UKL sa vyučuje v ANJ
o Predmety MAT a CHE sa vyučujú v slovenskom jazyku a učiteľ rozširuje jazykové
kompetencie žiakov zavedením pojmového aparátu v ANJ.
o V predmetných triedach sme v 3. ročníku zaviedli možnosť zvoliť si predmet KAJ
zameraný na výučbu anglických reálií
Cieľ č. 3: Skvalitniť vzdelávací proces.
3.1.1. Úpravou cieľov, obsahu a metód výuky najmä prírodovedných predmetov zmeniť výuku
z tradičnej na inovatívnu s využitím experimentov, projektového vyučovania a pod.,
o Do učebných osnov prírodovedných predmetov boli doplnené témy podľa potrieb IT
Akadémie.
o Učitelia absolvovali aktualizačné vzdelávania prostredníctvom IT Akademie:
informatika v prírodných vedách a matematike, výučba fyziky na SŠ so zameraním na
rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti, výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj
digitálnej a vedeckej gramotnosti, výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj
digitálnej a vedeckej gramotnosti, tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom
procese.
o Učitelia a žiaci začali využívať vybavenie Science lab. na hodinách fyziky, biológie
a chémie, ktoré sú zamerané na realizáciu experimentov.
3.1.2. Klásť veľký dôraz na aktualizáciu obsahu vzdelávania vo všetkých vyučovacích
predmetoch a dôsledne diferencovať základné učivo a nadštandardné poznatky,
o V učebných osnovách jednotlivých predmetov je farebne odlíšené rozširujúce učivo.
Disponibilné hodiny sú označené zelenou farbou a extra hodiny, ktoré sú súčasťou
projektu Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti (projekt gramotnosť) červenou farbou.
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o Kontrola aktualizácie obsahu vzdelávania je realizovaná hospitačnou činnosťou - počet
hospitácií zo strany zástupkýň je 3 hospitácie / mesiac. Hospitácie sledujú aj preberanie
učiva v súlade so školským vzdelávacím programom.
o Celkový počet hospitácii vedenia školy bol v školskom roku 2018/2019 nasledovný:
Mgr. PaedDr. Frankovičová – 12 hospitácií, RNDr. Grutková – 23 hospitácií, RNDr.
Klímová – 26 hospitácií a Mgr. Palenčárová – 25 hospitácii.
3.1.3. Zaviesť povinnosť každej predmetovej komisie realizovať raz za polrok otvorenú hodinu
s využívaním inovatívnych foriem a metód vyučovania s dôrazom na aplikáciu IKT,
o V školskom roku 2018/2019 bolo realizovaných 8 otvorených hodín v PK. V predmete
anglický jazyk 1 otvorená hodina, UKL v anglickom jazyku 1 otvorená hodina (Estetika
odievania), nemecký jazyk 1 otvorená hodina pre ZŠ, fyzika 1 otvorená hodina
(Fotoelektrický jav), matematika 1 otvorená hodina, informatika 1 otvorená hodina,
biológia 1 otvorená hodina (Prvá pomoc), chémia 1 otvorená hodina (faktory
ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií).
3.1.4. V súčinnosti so školskou psychologičkou realizovať raz ročne dotazník spätnej väzby
pre žiakov a pre rodičov zameraný na zisťovanie kvality a úrovne jednotlivých predmetov,
vzdelávacieho procesu a kvalitu školy
o školská psychologička pripravila dotazník spätnej väzby pre žiakov 4. ročníka v apríli
- máji 2019
o školská psychologička pripravila dotazník spätnej väzby pre rodičov - administroval sa
v máji 2019
3.1.5. Podporovať a motivovať žiakov k účasti na vedomostných súťažiach typu predmetové
olympiády, stredoškolská odborná činnosť a pod..
o Do Vnútorného poriadku pre žiakov bola doplnená zásada, žiak môže požiadať o 1 deň
študijného voľna pred krajským kolom vedomostných súťaží organizovaných MŠVVaŠ
SR (predmetové olympiády, Turnaj mladých fyzikov, Zenit, SOČ) a o 3 dni študijného
voľna pred celoštátnym kolom týchto súťaží.
o Na web stránke školy je zoznam súťaží s termínom ich konania a žiaci sú s blížiacim
sa termínom súťaže oboznámení aj cez sociálne siete
o Aktívni žiaci boli na záver školského roka odmenení OZ Rodičia a priatelia Gymnázia
Šrobárova 1 v Košiciach.
Strategický zámer č. 2: Výchova v súlade s princípmi demokracie, humanity a tolerancie
a v duchu ochrany životného prostredia
Úlohou školy je orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť na formovanie zrelej osobnosti
s rozvinutou identitou a osvojeným prosociálnym cítením. Aktivity v tejto oblasti majú smerovať
k výchove jedinca s citom pre spravodlivosť, sociálnu vzájomnosť, toleranciu a akceptovanie
kultúrnych odlišností. Výchova má smerovať k rozvoju uvedomenia si potreby ochrany
životného prostredia. Súčasťou tejto oblasti je smerovanie žiakov k uvedomeniu si potreby
celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie prostredníctvom pohybových aktivít, športovej
činnosti a telesnej výchovy.
Cieľ č. 1: Rozvíjať vnútornú motiváciu žiakov, viesť ich k tvorivému životnému štýlu,
podporovať rozvoj emocionálnej inteligencie a prosociálneho správania.
2.1.1. Na výchovné pôsobenie využívať tradičné aktivity:
Realizované aktivity:
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o Protidrogový týždeň, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 24. júna do 27. júna 2019
o Škola realizovala Kalamajky – 17. mája 2019, ktoré sa niesli v znamení spomienky na
nášho bývalého absolventa Jozefa Urbana a 7. mája 2019 sme zorganizovali ďalší
ročník Kalaplesu.
o Dňa 1. decembra 2018 sa v košickom Dome umenia konala stužková slávnosť našich
štvrtákov (50. rok v Dome umenia).
o 4. marca 2019 sme zorganizovali Valentínsku kvapku krvi 2019.
o Dňa 23. októbra 2018 sa na Šrobárke uskutočnil plánovaný Mobilný odber krvi v rámci
kampane Študentská kvapka krvi 2018. Svoju selfie pri darovaní krvi si urobilo 25
úspešných darcov, z toho 20 prvodarcov.
o Dňa 5. októbra 2018 sa konal Imatrikulačný ples v Dome umenia, kde bolo do nášho
gymnaziálneho cechu šrobárskeho slávnostne prijatých 128 prvákov.
o 12. októbra 2018 sa konala Noc na Šrobárke – aktivita určená pre žiakov 1. ročníka.
Akciu pripravili žiaci zo Žiackej rady s pomocou učiteľov.
o Organizovali sme benefičný deň - Deň Šrobárky.
2.1.2. Podporovať realizáciu mimoškolských aktivít a zapájať žiakov do charitatívnych aktivít
a zbierok.
Realizované aktivity:
o Dňa 7. júna 2019 sa konala zbierka Belasý motýľ, ktorú podporili aj žiaci nášho
gymnázia. Našim žiakom sa podarilo vyzbierať krásnych 252,14 €.
o 2. mája 2019 sme sa zúčastnili charitatívnej akcie bežcov s dobrým srdcom VSE City
Run 2019. Na štart nesúťažného behu na 4 km sa postavili aj naši žiaci a učitelia, ktorí
výťažkom zo štartovného podporili občianske združenie Inak obdarení.
o 11.4.2019 sa konala zbierka Deň narcisov.
o Prvý aprílový týždeň 2019 sa konala charitatívna akcia s názvom „Šrobárska tehla“
pod vedením Žiackej školskej rady. Cieľom tejto zbierky bolo ukázať rodinám v núdzi,
že aspoň v predveľkonočnom čase nie sú na svete sami a sú okolo nich ľudia, ktorí na
nich myslia a obdarujú ich. Počas 4 dní sa nám podarilo vyzbierať vyše 100 kg potravín,
ktoré putovali do centra Dorka.
o 21.3.2019 sa konala zbierka Slovenského hemofilického združenia.
o Dňa 12. marca 2019 sa naši prváci zúčastnili protidrogovej prednášky, ktorú viedol kpt.
Ing. Slavomír Soták z obvodného oddelenia PZ Staré mesto. Každá trieda viedla
otvorenú diskusiu o drogách a ich účinkoch na organizmus.
o Realizovali sme krúžkovú činnosť, recitačné súťaže, vydávanie školského časopisu
Študentské slovo, debatné kluby – ANJ, NEJ.
2.1.3. Vo väčšej miere využívať výchovný vplyv pozitívneho príkladu a ocenenia úspešných
žiakov pred spolužiakmi a učiteľmi – vytvoriť profily najúspešnejších žiakov na webovej stránke
školy, ako aj profily najúspešnejších absolventov,
Realizované aktivity:
o Škola v spolupráci s rodičmi ocenila najlepších žiakov na slávnostnej rozlúčke
s maturantami a na záver školského roka sme ocenili spolu 47 žiakov.
o Pedagogická rada vybrala premiantku roka , ktorá bola ocenená a dvoch žiakov
s mimoriadne aktívnym prístupom k pomoci škole.
o Na web stránke školy sme vytvorili profily najúspešnejších žiakov a absolventov, ktorú
postupne dopĺňame.
2.1.4. Organizovať besedy s významnými absolventmi a osobnosťami školy, ktoré budú pôsobiť
motivačne.
Realizované aktivity:
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o Koncom júla 2019 sme na pôde našej školy privítali našu bývalú pani riaditeľku PhDr.
Janu Teššerovú, ktorá k nám priviedla na besedu troch študentov zo zahraničia. Ich
pobyt na Slovensku sa uskutočňuje vďaka podpore Rotary klubu, o čom nám viac
povedali počas besedy s našimi žiakmi.
o 20. júna 2019 sme zorganizovali besedu s našim absolventom Dominikom Barim,
ktorého magazín Forbes zaradil medzi 30 najúspešnejších mladých ľudí zo Slovenska
do tridsať rokov. Na stretnutí so Šrobárčanmi si Dominik zaspomínal na svoje
študentské časy, Kalamajky, Stužkovú a spolu si pozreli jeho dokument o Ojmiakone.
o 30. novembra 2018 sa v priestoroch Tabačky Kulturfabrik stretli žiaci našej školy s
predsedom KSK, Rastislavom Trnkom, výkonným riaditeľom IT Valley v Košiciach,
Pavlom Mirossayom, a zástupcom spoločnosti CEO Promiseo Petrom Šoltésom, kde
diskutovali na tému: Súčasný stav v školstve a aké chceme mať školy v budúcnosti.
o Dňa 26. októbra 2018 sa realizovala návšteva židovskej synagógy na Puškinovej ulici v
Košiciach, ktorá bola doplnená o pútavý výklad pani PhDr. Jany Teššerovej.
o 5. októbra 2018 sa na našej škole konala beseda s absolventkou Šrobárky Barborou
Ruščin, brand manažérkou firmy Deutsche Telekom. Barbora Ruščin na vlastnom
životnom príbehu ukázala potrebu rozvoja zručností nevyhnutných pre život v 21.
storočí.
o Dňa 28. septembra 2018 sa v aule našej školy konala beseda so zástupkyňou
veľvyslanca USA na Slovensku Natashou Franceschi. Beseda prebiehala v anglickom
jazyku. Toto podujatie bolo výbornou príležitosťou pre našich žiakov debatovať s native
speakrom z diplomatických kruhov.
2.1.5. V oblasti športu podporovať športové turnaje medzi žiakmi a učiteľmi, netradičné
športové aktivity – splavovanie, lukostreľba, lezenie na lezeckej stene.
Realizované aktivity:
o Na konci školského roka sa Žiacka rada v spolupráci s PK TSV rozhodla zorganizovať
pre našich žiakov a žiakov z Gymnázia Poštová športové podujatie pod názvom Šroba
– Pošta Day. 26. júna 2019 sa stretli žiaci oboch gymnázií, aby v našom areáli spoločne
strávili športové dopoludnie.
o V dňoch od 16. júna do 23. júna 2019 sme realizovali premiérový plavecký kurz
v Bulharsku.
o Zapojili sme sa do celonárodnej kampane: Do školy na bicykli v dňoch od 20. mája do
24. mája 2019.
o Zapojili sme sa do mnohých športových súťaží: majstrovstvá Slovenska v orientačnom
behu (10.jún 2019), krajská športová olympiáda v nohejbale (7.jú 2019), Geudeamus
Igitur- celoštátna olympiáda stredoškolákov SR (9.,10. máj 2019, školský pohár
predsedu KSK (máj 2019), krajské kolo v atletike (3. máj 2019), putovný Volejbalový
pohár (14. máj 2019),krajské kolo vo veľkom futbale (29. apríl 2019), regionálne kolo
v atletike (3. máj 2019), semifinálové kolo vo futsale dievčat (25.marec 2019),
regionálne kolo v basketbale (28.január 2019), regionálne kolo v plávaní (18.január
2019), krajské kolo v bedmintone (27.novembra 2019, celoslovenské kolo v aerobiku (4.
február 2019)
o V dňoch od 25. februára do 1. marca prebiehal lyžiarsky kurz tried 1.B a 1.D v
lyžiarskom stredisku Tále.
o Od 4. do 8. februára 2019 sa konal v lyžiarskom stredisku Levočská dolina lyžiarsky
kurz pre 1.A a 1.C.
o V Parčíku Jozefa Psotku sa 15. októbra 2018 konala spomienková slávnosť venovaná
Jozefovi Psotkovi, absolventovi nášho gymnázia a legende horolezectva.
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o 7. októbra 2018 sa konal v Košiciach 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru a
naša škola mala opäť raz tú česť participovať na tomto podujatí.
o V septembri sme zorganizovali Kurz ochrany života a zdravia 2018 v Kysaku. Počas
troch dní žiaci absolvujú mnohé aktivity, napríklad: splavovanie Hornádu, turistika,
topografia, prvá pomoc a iné.
Cieľ č. 2: Predchádzať, sledovať a odhaľovať negatívne javy v správaní žiakov,
predovšetkým šikanovanie.
2.2.1. V spolupráci so školskou psychologičkou a CPPPaP zvýšiť počet aktivít zameraných na
prevenciu šikanovania a prejavov intolerancie
o Škola zorganizovala tieto aktivity : Červené stužky, aktivity SČK.
o V piatok 30. novembra 2018 sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS a HIV,
ktorý tento rok vychádza na sobotu 1. decembra 2018, tým, že sme na Šrobárke vytvorili
živú červenú stužku svojím oblečením.
2.2.2. V súčinnosti so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou zabezpečiť pravidelný
monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych prejavov v správaní žiakov.
o Realizácia tematických hodín zameraných na sociálno-psychologické interaktívne
aktivity a dotazníkové prieskumy podľa ponuky, na základe záujmu triednych učiteľov.
o V školskom roku 2018/2019 boli uskutočnené nasledovne:
 26.11.2018, II.A, Učebné štýly
 27.11.2018, III.B, Učebné štýly
 3.12.2018, I.D, Zvládanie emócií v náročných situáciách
 4.12. III.A, Učebné štýly
 5.12. III.C , Dúfam, že sa nenahneváš, ale (spätná väzba...)
 11.12.2018 a 18.12.2018 I.B Blízke, partnerské vzťahy v období adolescencie
 4.3.,6.3.,11.3.,20.3., I.A,B, II.A,B,C,D Dotazníkový prieskum - šikanovanie
 25.3.2019 IV.D Zvládanie stresu
 27.3.2019 I.C Dotazníkový prieskum - Užívanie návykových látok
 15.4 a 24.4.2019 IV.A,B,C,D Dotazníkový prieskum - Spokojnosť so štúdiom
2.2.3. Rozvíjať ekologické a environmentálne aktivity – separovaný odpad, zber papiera,
besedy
Realizované aktivity:
o V dňoch od 3. do 7. júna 2019 sme zorganizovali letný zber papiera. Podarilo sa nám
prekonať hranicu 5 ton.
o 7. mája 2019 sa na našej škole konala prednáška, ktorú viedla pani Petra Slezáková na
tému Zero Waste, teda nulový odpad.
o Od 12. apríla 2019 sme začali intenzívne recyklovať na Šrobárke. Do každej triedy boli
umiestnené koše na papier a plast.
o V piatok 22. marca 2019 sa Šrobárka vyfarbila do zelena a modra, pretože sme si tak
pripomenuli Svetový deň lesov a stromov a Svetový deň vody. Dôkazom toho, že
neostávame len pri slovách sú novovysadené a poliate rastliny a stromy, o ktoré sa
postarali naši žiaci. Niektorí si dokonca nasadili rukavice a využili krásny slnečný deň
na zber odpadkov v okolí Hornádu, kde sa im podarilo zozbierať 18 vriec odpadu.
o V dňoch od 8. októbra do 12. októbra 2018 sa na Šrobárke uskutočnil už tradičný
jesenný zber papiera. Vyzbierali sme spolu 5802,5 kg papiera.
o Žiaci počas brigády upravili oddychovú zónu a priestor pred školou.
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Cieľ č. 3: Zefektívniť účasť Žiackej školskej rady na fungovaní školy.
2.3.1. Zvýšiť spoluúčasť Žiackej školskej rady na aktivitách školy a ich organizovaní,
komunikovať s členmi rady a v prípade prínosných postrehov ich akceptovať.
o ŽŠR v školskom roku zastrešila tieto akcie: Imatrikulačný ples, Noc na Šrobárke,
Mikuláš, Valentín, Kalaples, Teplákový deň, Ozdobenie tried pred rozlúčkou so štvrtákmi.
2.3.2. Umožniť Žiackej školskej rade vyjadriť sa k školskému poriadku pre študentov a tým
zvyšovať u študentov pocit zodpovednosti za správanie sa spolužiakov.
o RŠ sa 4 krát stretla so ŽR a riešila s nimi ich podnety a pripomienky
Strategický zámer č. 3: Oblasť rozvoja ľudských zdrojov
Základnou podmienkou kvalitnej vzdelávacej inštitúcie je kvalitný a motivovaný pedagogický
zbor. Aby sa kvalita a potenciál učiteľov premietali do reálneho výkonu práce, je nevyhnutné
zabezpečiť vhodné a motivujúce pracovné prostredie.
Cieľ č. 1: Aktívne podporovať rozvoj kompetencií pedagogických, odborných
zamestnancov. (formou kontinuálneho vzdelávania, certifikovaných školení, kurzov...)
3.1.1. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov orientovať na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
Rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov bol zabezpečený nasledovne:
o kontinuálne vzdelávanie podľa zákona 317/2009 Z. z., - účasťou pedagogických
zamestnancov na aktualizačnom a inovačnom vzdelávaní,
o absolvovanie vzdelávania pedagógov v rámci IT Akademie
o vzdelávanie bez akreditácie MŠVVaŠ SR, ktorého hlavným cieľom je orientácia
výchovno-vzdelávacieho procesu smerom k praxi
o podpora vzdelávania pedagógov s cieľom získať 1. a 2. atestáciu
Cieľ č. 2: Stabilizácia a skvalitnenie pedagogického zboru
3.2.1. Dať zamestnancom dostatočný priestor na sebarealizáciu, podávanie vlastných návrhov
a podnetov, ktoré musí v prípade pozitívneho prínosu vedenie školy akceptovať,
o zaviedli sme pravidelné zasadnutia PK s účasťou členov vedenia školy, vedúci PK
hodnotia činnosť jednotlivých PK
3.2.2. Zaviesť teambuildingové aktivity, ktoré majú prispieť k udržaniu pozitívnej klímy školy
o zrealizovali sme dvojdňový pobyt pre zamestnancov školy v Budapešti pri príležitosti
Dňa učiteľov,
3.2.3. Znížiť a postupne eliminovať zamestnávanie interných zamestnancov na znížený úväzok
o v školskom roku 2018/2019 k 15.9.2018 pracovalo 8 zamestnancov na kratší pracovný
čas.
3.2.4. Zabezpečiť zahraničných lektorov, v prípade NEJ využiť aj činnosť dobrovoľníka z
Nemecka, ktorý bude plniť funkciu jazykového asistenta,
o škola disponuje zahraničným lektorom na vyučovanie ANJ, a na vyučovanie NEJ. Na
škole pôsobil aj nemecký dobrovoľník.
Strategický zámer č. 4: Pokračovať v procese zlepšovania imidžu školy s cieľom odstrániť
negatívne vnímanie „Šrobárky“ verejnosťou z minulosti.
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Pozitívnejšie vnímanie školy vedie k postupnému zvyšovaniu záujmu a tým podielu školy na
trhovom školskom prostredí.
Cieľ č. 1: Zlepšenie postavenia školy v trhovom školskom prostredí.
4.1.1. Realizovať marketingové nástroje slúžiace na externú propagáciu školy:
Realizované aktivity:
o spustili sme kompletne novú internetovú stránku školy, ktorá je vytvorená našimi
pedagógmi a žiakmi, web stránku neustále aktualizujeme a skvalitňujeme
o na web stránke školy sme vytvorili profily najúspešnejších žiakov a absolventov,
ktorú postupne dopĺňame
o vytvorili sme oficiálny profil školy na Facebooku, Instagrame a zdieľame všetky
informácie týkajúce sa úspechov školy a aktivít na škole
o informujeme o aktivitách a úspechoch školy v elektronických aj printových médiách
na lokálnej a príležitostne aj na celoštátnej úrovni v RTVS
o aplikovali sme marketingový nástroj v podobe informačného spotu v obchodných
centrách v Košiciach a v príspevku v rádiu Košice
o ponúkame kolekciu propagačných predmetov s logom školy napr. tričká, mikiny,
perá atď.
4.1.2. Pokračovať v aktivitách smerujúcich k zviditeľneniu a šíreniu dobrého mena školy
s cieľom zvýšiť záujem o štúdium na škole:
o zúčastnili sme sa prezentačných výstav - Správny výber povolania, Pro Educo
o kreatívnou formou sme zrealizovali Deň otvorených dverí na Šrobárke s najväčšou
účasťou
o pripravili sme otvorené hodiny NEJ, MAT, INF pre žiakov ZŠ
o zaviedli sme aktivitu - Jeden deň Šrobárčanom pre žiakov ZŠ
Cieľ č. 2: Dosiahnuť posun v hodnotení školy externými subjektami napr. Odbor školstva
KSK, INEKO, NÚCEM.
4.2.1. Postupne zlepšovať plnenie hodnotiacich kritérií a v dlhodobom horizonte dosiahnuť
vzostup v rebríčkoch kvality,
o V tejto oblasti sme cieľ splnili len čiastočne:
 v hodnotení NÚCEM sme v dosiahli hodnotenie Pridanej hodnoty na úrovni
nad očakávanie,
 v hodnotení dlhodobých športových súťaží sme dosiahli zatiaľ najlepšie
umiestnenie školy na 9. priečke
 v hodnotení INECO sa umiestnenie školy zhoršilo – klesli sme na 4. miesto
ak berieme do úvahy gymnáziá v Košiciach.
Strategický zámer č. 5: Výrazne zlepšiť materiálno-technické podmienky školy
Tento bod je jednou z najväčších výziev. Súčasný stav budovy a problémy súvisiace s vekom
a technickým stavom budovy, sú početné napr.: havarijný stav fasády budovy školy,
nevyhovujúci stav okien, ktorý prispieva k výraznému úniku tepla, nevyhovujúci stav
hygienických zariadení, ktoré neodkladne vyžadujú rekonštrukciu, zastaralá elektroinštalácia
atď. Problémom je dlhodobo neriešený priestor tried, kabinetov a amortizované lavice
a stoličky.
Cieľ č. 1: Zlepšiť kvalitu interiéru a exteriéru školy.
5.1.1 Zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení
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o Zrealizovali sme kompletnú opravu dvoch sociálnych zariadení na 1. poschodí –
kompletná oprava - výmena rozvodov vody a elektriny, nová sanita, znížený strop, nové
obklady a dlažba, nové interiérové dvere
5.1.2. Zrealizovať opravu chodieb školy
o oprava chodby na 1. poschodí – nové omietky, maľovanie, výmena PVC podlahovej
krytina za novú protišmykovú dlažbu, oprava lavičiek, repasovanie osvetlenia –
svietidlá
5.1.3. Zabezpečiť opravu priestorov školskej jedálne
o Urobili sme kompletnú opravu priestorov školskej jedálne - dlažba, stierky a maľovanie,
oprava chodby pred jedálňou
5.1.4. Zrealizovať kompletnú opravu učebne Biológie
o Laboratórium BIO – kompletná oprava – nové stierky, nové elektrické rozvody,
podlaha, nové osvetlenie, nová sanita, nové vešiaky a poličky, skrine
5.1.5. Zrealizovať kompletnú opravu a zabezpečiť nové vybavenie do odbornej učebne Fyziky,
ktorá sa bude využívať ako Science lab.
o Laboratórium fyziky je kompletne opravené – výmena podlahy, elektrických rozvodov,
internetu, nové osvetlenie, nové stierky, sanita, nové stoličky a nábytok, interaktívna
tabuľa, biela tabuľa, dataprojektor
5.1.6. Riešiť nevyhovujúci stav v kabinetoch
o úprava kabinetu NEJ – nová plávajúca podlaha , vymaľovanie, nové svietidlá, nová
sanita, nový nábytok
o oprava kabinetu FYZ – nová plávajúca podlaha, nová sanita, nové svetlá, vymaľovanie,
nové kancelárske stoličky
o oprava kabinetu BIO – nová plávajúca podlaha, nová sanita, nové svetlá, vymaľovanie,
nové kancelárske stoličky
5.1.7. Postupne pokračovať v modernizácii a estetizácii tried a učební.
o Zrealizovali sme kompletnú opravu učebne č.85 – výmena PVC krytiny, stierky nová
sanita, znížený strop, vymaľovanie, osvetlenie, nový dataprojektor, lavice a stoličky
o výmena svietidiel v 3 triedach za ekologickejšie led svietidlá
o zámky tried boli zjednotené na univerzálny kľúč, aby sa triedy mohli zamykať
5.1.8. Zabezpečiť úpravu vonkajšieho areálu školy a zlepšiť podmienky na športové aktivity
žiakov školy
o podarilo sa nám získať dotáciu Úradu vlády z programu Podpora rozvoja športu.
Projekt výstavby multifunkčného ihriska bol spolufinancovaný KSK . Multifunkčné
ihrisko vybudované na veľkom školskom dvore prinieslo výrazne zlepšenie kvality
priestoru na výučbu TSV.
o s pomocou našich žiakov sme obnovili a upravili oddychovú zónu na veľkom školskom
dvore
5.1.9. Riešiť havarijný stav fasády budovy školy
o V tejto oblasti sme dosiahli výrazný posun, je pripravená projektová dokumentácia na
komplexnú rekonštrukciu fasády školy a výmenu okien na budove
Cieľ č. 2: Zabezpečovať sústavné zlepšovanie technického vybavenia učební informačnokomunikačnými technológiami a učebnými pomôckami.
5.2.1. Získať vybavenie IT ScienceLab v rámci projektu IT Akademia,
o Škola získala v projekte IT Akademia vybavenie Science lab v celkovej hodnote - 28
049,17 eur
5.2.2. zabezpečiť PC zostavu a dataprojektor a bielu keramickú tabulu do každej triedy
a učebne
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o cieľ splnený v každej triede a učebni je PC zostava, dataprojektor a biela keramická
tabula
5.2.3. zlepšiť kvalitu bezdrôtového internetového signálu
o Kompletne bol obnovený bezdrôtový prenos signálu, ktorý je dostupný v celej škole.
5.2.4. postupne vybaviť triedy a učebne novými lavicami a stoličkami
o Podarilo sa zabezpečiť nové lavice do jednej triedy a jednej odbornej učebne, nové
stoličky sme zakúpili do 7 tried. Do troch tried sme zakúpili nové katedry.
Strategický zámer č. 6: Spolupráca s partnermi a vysokými školami
Veľmi dôležitou zložkou funkčnej školy je spolupráca s partnermi. Škola má v tejto oblasti
široké spektrum nadviazaných kontaktov, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať. Premena školy
z tradičnej na modernú vyžaduje využívanie možností zapájania sa do čo najširšej palety
projektov a spoluprácu s vysokými školami a zamestnávateľmi
Cieľ č. 1: Zlepšiť a zintenzívniť komunikáciu s rodičmi.
6.1.1. Rozširovať možnosti komunikácie školy s rodičmi elektronickou formou
o Na komunikáciu s rodičmi i žiakmi využívame web. stránku a správy cez edu page.
6.1.2. Zaviesť odhlasovanie z obedov elektronickou formou
o Cieľ splnený, žiaci sa odhlasujú z obedov elektronicky.
Cieľ č. 2: Pokračovať v intenzívnej spolupráci s nasledujúcimi inštitúciami.
6.2.1. Spolupracovať s odborom školstva ÚKSK, s odborom školstva Okresného úradu,
s NÚCEM, CVTI SR (RIS), s Radou školy
o Splnené
6.2.2. Spolupracovať s IT Valley
o Výsledkom intenzívnejšej spolupráce je výpožička NAO humanoidného robota od FEI
TUKE, sprostredkovateľom bolo práve IT Valley.
6.2.3. Spolupráca s GlobalLogic
o Podpora pre Camp Šrobárky, IT tábor pre žiakov ZŠ,
6.2.4. Spolupráca s Nemeckým kultúrnym centrom a SRN pri zabezpečovaní lektora NEJ
a prácach na projektoch,
6.2.5. Spolupracovať s vysokými školami:
o PF, FF UPJŠ Košice pri realizácii pedagogickej praxe a pri projektoch zameraných na
zvyšovanie pedagogických spôsobilostí učiteľov a modernizácií vyučovania,
o TUKE a účasť na aktivitách FEI – (Arduinoday- prezentácia 3D tlačiarne,
humanoidného robota, CISCO Akademia), FMMR - návšteva laboratórií, SJF –
skenery a 3D tlač.
6.2.6. Spolupráca s metodicko-pedagogickým centrom, s CPPPaP, so Špeciálnou pedagogickopsychologickou poradňou
o adaptácia žiakov pre prvý ročník, prof - orientačné testy druhý ročník, Peer skupina,
konzultácie so žiakmi a rodičmi
6.2.7. spolupráca s Vedeckou knižnicou Košice, Goetheho inštitútom, Rakúskou knižnicou
v Košiciach a Knižnicou pre mládež mesta Košice realizovaním exkurzií, besied a súťaží,
o konkrétne
6.2.7. Spolupracovať so Slovenským červeným krížom, Ligou proti rakovine pri zapájaní žiakov
a učiteľov do benefičných aktivít,
o Belasý motýľ, Deň narcisov, Slovenské hemofilické združenie, mobilné odbery krvi
6.2.8. Spolupráca s Medzinárodným výborom MMM pri zabezpečovaní MMM,
o pomoc našich žiakov a učiteľov na osviežovacej a občerstvovacej stanici
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6.2.9. Spolupracovať s OZ Priatelia Šrobárky, so Žiackou školskou radou a Občianskym
združením rodičov pri chode školy a realizácii rôznych podujatí .
Cieľ č. 3: Nadviazať spoluprácu s ďalšími inštitúciami.
6.3.1. Britská rada a Oxford University Press s cieľom zvyšovať komunikačné a jazykové
zručnosti žiakov a učiteľov a získavaní FCE certifikátov,
o Účasť učiteľov na vzdelávaní, školeniach a seminároch.
6.3.2. Junior Achievement Slovensko, n.o.
o Založenie žiackej firmy a rozvoj podnikateľských zručností.
6.3.3. Slovenská debatná asociácia s cieľom aktívnejšie sa zapájať do debatných súťaží,
o Organizovanie dvoch regionálnych kôl na našej školy, výrazné úspechy našich žiakov.
6.3.4. INESS Institute of Economic and SocialStudies
o Beseda Cena štátu a zapojenie do Ekonomickej olympiády
6.3.5. Partners Group SK s cieľom využiť ich program v oblasti finančného vzdelávania.
o Finančná gramotnosť pre žiakov 3. roč.
Cieľ č. 4: Venovať sústavnú pozornosť sledovaniu výziev, grantov a príprave projektov za
účelom získania finančných prostriedkov na modernizáciu a skvalitnenie vzdelávania ako
aj materiálneho vybavenia školy.
6.4.1. Participovať na národnom projekte IT Akadémia
o používanie a overovanie metodík,
o IT Science lab,
o účasť na vzdelávaniach,
o účasť na popularizačných aktivitách IT Akadémie.
6.4.2. Získať granty a hľadať možnosti rozšírenia medzinárodných kontaktov školy
prostredníctvo programu Erasmus +.
o Erasmus+ My way – 92 225 eur
o Erasmus+ projektový managment európskych školských projektov - 3700 eur
o Erasmus+ európska projektová práca na gymnáziu - 38250 eur
o Erasmus+ školské výmenné partnerstvá – 25083 eur
6.4.3. Z dlhodobého horizontu sa snažiť získať podporu KSK pre získanie projektu IB
o V apríli 2019 sme boli vybraný KSK najmä z dôvodov:
 Vzdelávací IB program má podobnú štruktúru ako súčasný program školy. Žiaci
v IB programe sa počas 2 rokov venujú šiestim predmetom podľa ich výberu. Na
našej škole si žiaci v posledných dvoch rokoch taktiež vyberajú voliteľné predmety,
ktoré ich čo najlepšie pripravia na maturitnú skúšku.
 Zárukou kvalitnej výuky v triede s programom IB sú kvalitní pedagógovia a kvalitné
materiálovo-technické vybavenie učební. Časť prírodovedných predmetov, ako
napríklad matematika, chémia, geografia alebo informatika by bola realizovaná aj
pedagógmi pôsobiacimi na fakulte. Výborná poloha našej školy a budovy rektorátu
UPJŠ (sídlime na tej istej ulici) nám umožňuje realizovať niekoľko hodín
v špičkových univerzitných laboratóriách.
 IB program ponúka bohatší mimoškolský život. Profil našej školy dotvárajú
pravidelné organizované aktivity rôzneho charakteru, ktoré by rozvíjali spomínaný
vzdelávací program. Každá aktivita na škole má svoje nezastupiteľné miesto
a opodstatnenie.
 Naše gymnázium disponuje kvalitnými žiakmi, ktorí dosahujú výborné výchovnovzdelávacie výsledky a po ukončení štúdia na našej škole pokračujú na vysokých
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školách v Európe. Niektorí z nich sa úspešne uplatnili na štátnej Spojenej škole
Novohradskej v Bratislave v IB programe.
Pevnou súčasťou študijného programu IB je aj program mimoškolských aktivít CAS.
(CAS – Creativity, Activity, Service, t.j. Kreativita, Pohyb, Servis). V rámci CAS-u
by sa naši žiaci mohli zapojiť do stredoškolskej siete debatných klubov (na našej
škole je debatný klub aktívny už niekoľko rokov) či publikovaniu školského časopisu
(od roku 1973/74 naši žiaci vydávajú úspešný školský časopis Študentské slovo).
Oblasť Servis vieme zabezpečiť našimi dlhoročnými aktivitami: mobilný odber krvi,
deň narcisov, červené stužky a benefičný deň Šrobárky. Oblasť aktivita/pohyb sa
môže realizovať v rámci športových krúžkov alebo na hodinách telesnej výchovy
v našej telocvični, či na našom novom modernom multifunkčnom ihrisku.
Vzhľadom na skutočnosť, že v programe IB študujú aj zahraniční študenti, je našou
nespornou výhodou každoročná skúsenosť s prítomnosťou zahraničného študenta
(nemeckého dobrovoľníka) na našej škole.

6.4.4. Uchádzať sa a získať NFP v projekte Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia
čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.
o Získali sme NFP v celkovej výške 235788,38€ a do konca školského roka došlo
k podpísaniu zmluvy. Jednotlivé aktivity sa začnú realizovať od septembra 2019.
Cieľ č. 5: Pokračovať v realizácii projektov.
Škola pokračuje v realizácii projektov z minulých rokov a postupne sa zapája do ďalších
6.5.1. Aktuálne projekty, ktoré škola realizuje:
o Jazykový certifikát v nemeckom jazyku – Sprachdiplom DSD 1 a DSD 2
- zastrešované ZfA - centrálna agentúra pre školy v zahraničí, podpora výuky
nemeckého jazyka na Slovensku.
o „Európa je aj tu - Kam ideš?“- projekt s medzinárodnými partnermi z Maďarska a Litvy
– pohľad do budúcnosti, možnosti a perspektívy pre mladých ľudí. V rámci projektu je
naplánovaná spolupráca s predstaviteľmi verejnej správy, obchodu, vedy, zástupcami
nemeckých menšinových organizácií a so žiakmi DSD-tried z Maďarska a Litvy.
o Prax v T-systems - študenti nemeckej triedy každoročne absolvujú týždennú prax v Tsystems. Cieľom je zažiť pracovný týždeň v IT firme, preto by sme v budúcnosti chceli
do projektu zapojiť študentov z tried s rozšíreným vyučovaním informatiky.
o Program sieťových akadémií – CISCO –ako najväčší a najkomplexnejší profesijne
orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku
významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a z pohľadu prípravy špecialistov
v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom
programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha
riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie,
realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej
spoločnosti.
o Debatný klub ponúka žiakom možnosť diskutovať na rozličné témy v slovenskom,
anglickom a nemeckom jazyku. Projekt podporuje nielen rozvoj slovnej zásoby a
rečníckej zručnosti, ale aj možnosť získať prehľad o aktuálnych spoločenských
udalostiach a javoch.
o Školský časopis, Študentské slovo, podporuje a rozvíja vlastnú slovesnú tvorbu
a žurnalistické schopnosti študentov. Časopis žne výrazné úspechy v súťažiach
školských časopisov na celoslovenskej úrovni. V posledných rokoch získava výrazne
ocenenia aj finančná príloha Študentského slova v súťaži Nadácie Slovenskej
sporiteľne.
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o Kalamajky - študentské recesistické hudobno–tanečno–kultúrne podujatie. Poskytuje
priestor na realizáciu svojich schopností nielen študentom, ale aj učiteľom.
o Protidrogový týždeň sa každoročne uskutočňuje v poslednom júnovom týždni. Jeho
súčasťou sú športové akcie, besedy, tvorivé dielne, prednášky na zaujímavé témy
a kultúrne podujatia.
o Deň Šrobárky sa realizuje v predvianočnom čase. Má hlboký charitatívny a sociálny
rozmer s cieľom vzbudiť u študentov pocit spolupatričnosti. Študenti navštevujú rôzne
sociálne zariadenia – detské domovy, domovy dôchodcov, špeciálne školy, azylové domy
pre matky s deťmi a každoročne sa koná aj stretnutie s deťmi zo sociálne slabších rodín.
o Červené stužky - 30. novembra sem si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS a HIV,
tým, že sme vytvorili živú červenú stužku svojím oblečením. Podporili sme tak tých, ktorí
žijú s HIV alebo AIDS.
II. údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Počet žiakov školy spolu
Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho
dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou z celkového
počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
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474
285
16
474
285
16
-

7/2
7
4

j)
k)
l)

m)

Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu
formu vzdelávania
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č.
245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích
predmetov
Iný dôvod zmeny

1
-

-

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s §62 až §68 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní.
Bez prijímacích skúšok boli prijatí žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahli úspešnosť najmenej 90%
v každom predmete podľa §65 ods. 4 Školského zákona 245/2008.
kód
7902J00

odbor
gymnázium

plán
114

1.kolo PS
Prihlásení
258

Prijatí
114

2.kolo PS
Prihlásení
-

Prijatí
-

Zapísaní
žiaci
114

Stav k
15.9.2018
125

IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Priemerný prospech za
školu:
Priemerný počet
vymeškaných hodín na
žiaka za školu:
Priemerný počet
neospravedlnených
vymeškaných hodín na
žiaka za školu:
Priemerný počet
ospravedlnených
vymeškaných hodín na
žiaka za školu:

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
1,80
1,81
1,84
1,82
85,79

97,9

108,64

97,26

0,24

0,13

0,13

0,33

85,55

97,6

108,51

96,93

GRAFY
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Priemerný prospech za školu:
1,85
1,84
1,83
1,82
1,81
1,8
1,79
1,78
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
120
100
80
60
40
20
0
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Priemerný počet
neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za
školu:
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
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Priemerný počet
ospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
120
100
80
60
40
20
0
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov našej školy sú dlhodobo na veľmi dobrej
úrovni o čom svedčí aj vysoká úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy.
Z dôvodu optimálnej dochádzky zvyšujeme kontrolu ospravedlnení vymeškaných hodín,
častejšie sa kontaktujeme s rodičmi. S cieľom zlepšiť dochádzku žiakov do školy využívame
elektronický dochádzkový systém, ktorý aktuálne informuje rodičov o dochádzke ich detí do
školy.
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
počet vymeškaných hodín
na žiaka za rok

prospech
s
vyznamenaním

veľmi
dobre

prospeli

neprospeli

osprav.

neosprav.

%

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

1.
2.
3.
4.
Spolu

125
124
114
110
473

52
47
41
21
161

41,6
37,9
35,9
19,1
34

48
36
32
33
149

38,4
29
28
30
31,5

25
39
37
54
155

20
31,5
32,5
49
32,8

0
0
1
2
3

0
0
0,9
1,8
0,6

8992
11475
11886
9091
41444

71,9
92,5
104,3
82,6
87,6

2. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2018/2019
2.1 Celkové hodnotenie
Názov odboru

P

N
23

Spolu

0
4
0
13
17

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov

Počet hodín

%

Priemer na
žiaka

ročník

Počet
žiakov

Počet hodín

Študijné odbory
Počet
žiakov
spolu

0
0,03
0
0,12
0,04

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní

Kód
odboru
7902J00 gymnázium
Spolu

106
106

4
4

110
110

Po opravnej MS – prospeli 108, neprospeli 2
2 žiaci opakujú 4. ročník
2.2 Externá časť MS
Predmet

Počet
žiakov

Slovenský jaz.
Anglický jazyk
Nemecký jaz.
Matematika

110
97
11
42

Priemerná
úspešnosť
školy
(%)
64,32
62,23
59,54
49,44

2.3 Interná časť MS - písomná forma
Počet žiakov
110
97
11

Predmet
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Hodnotenie
75,9 %
69,2 %
76,7%

2.4 Interná časť MS - ústna časť ( zahrnutá aj opravná MS )
Maturitný
predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Franc. jazyk
Biológia
Dejepis
Dejiny umenia
Ekonomika
Fyzika
Geografia
Chémia
Informatika
Matematika
Občianska
náuka

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

43

33

27

5

0

1,93

45
8
3
19
6
1
8
0
0
21
15
16
7

31
4
0
14
4
0
6
0
0
8
10
15
8

22
1
0
9
2
0
2
0
1
7
3
10
6

3
0
0
5
1
0
2
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,81
1,46
1,00
2,00
1,85
1,00
1,88
0
3,00
1,67
1,66
1,90
2,06
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Priemerná
známka

V. zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2017/2018

Vzdelávacie programy
Školy

1.
Študijné odbory denné štúdium
7902J - gymnázium
celkom

ŠVP

2.

triedy žiaci

ŠVP 2015

4
4

3.

triedy žiaci

125
125

4
4

4.

triedy žiaci

124
124

4
4

114
114

Spolu

tried
y

žiaci

triedy

4
4

110
110

16
16

žiaci

473
473

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 2018/2019 podiel absolventov na trhu
práce
pokračujú
v štúdiu
na VŠ

pokračujú
v štúdiu
(iné druhy
štúdia)

vojenská
služba
(profesionálna)

zamestnaní
k 30.9.2016

nezamestnaní
k 30.9.2016

celkom

počet žiakov v
študijných
odboroch

101

0

0

1

0

102

spolu
počet žiakov

101

0

0

1

0

102

Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2018/2019
Kód odboru s
názvom

7902J00

pokračujú v
štúdiu

101

vojenská
služba
(profesionálna)

0

zamestnaní
k 30.9.2018

1

Nezamestnaní
k 30.9.2018

0

celkom

102

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov
školy
1. Pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
Vek:
Počet:
z toho žien:

do 30
rokov

31- 40

41- 50

51- 60

60-65

Nad
66

2
1

4
3

15
14

11
9

7
5

0
0

25

Spolu
Priemerný
všetkých
vek
39
32

48, 2
47,5

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
učiteľov: 39
s 1. kvalifikačnou skúškou
s 2. kvalifikačnou skúškou
s vedecko-akademickou hodnosťou
Priemerný počet žiakov na učiteľa
z toho externých
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
Počet všetkých odborných
doplňujúcich si kvalifikáciu
zamestnancov: 1
s 1. kvalifikačnou skúškou
s 2. kvalifikačnou skúškou
s vedecko-akademickou hodnosťou

39

16
14
2
12,15
1

2. Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek:

do
30

31-40

Počet:
z toho žien:

0
0

41-50 51-60

7
7

61-65

4
4

3
2

nad 66
rokov

1
1

Spolu
všetkých

15
14

z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním

Počet nepedagogických
zamestnancov: 15

Priemerný
vek

51,67
51,2
2
5

Odbornosť odučených hodín
Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Výchovné
Spolu

Počet hodín
týždenne

124
257
271
72
724

Odborne odučené
Počet hodín
%

124
257
271
71
723
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100
100
100
98,6
99,86

Neodborne odučené
Počet hodín
%

0
0
0
1
1

0
0
0
1,38
0,14

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie –
druh

Vzdelávacia
inštitúcia

Názov osvedčenia,
certifikátu

Počet
učiteľov

Aktualizačné

Škola plus
s.r.o. Prešov.

2

Aktualizačné

Škola plus
s.r.o. Prešov.
Škola plus
s.r.o. Prešov.

Metodika tvorby
cieľov výchovy a
vzdelávania
Čitateľská gramotnosť
v edukácii
Nové trendy výchovy
a vzdelávania v oblasti
ľudských práv
Úvod do počítačových
sietí
Tvorba a využitie
myšlienkových máp
v edukačnom procese
Rozvoj digitálnej
gramotnosti
pedagogických
a odborných
zamestnancov
Tvorba webovej
stránky a jej využitie
v edukačnom procese
Myšlienkové mapy v
edukácii
Moderné prezentačné
nástroje v edukácii
JA Podnikateľské
vzdelávanie

Počet získaných
kreditov na 1
učiteľa
12

1

9

1

7

1

22

1

15

2

15

1

7

4

15

3

15

1

25

Inovatívne metódy v
edukácii
Práca s údajmi
v prostredí microsoft
excel
Programovanie
mikroprocesorových
systémov na SŠ
Verbálna a neverbálna
komunikácia vo
vyučovacom procese
Myšlienkové mapy vo
vyučovacom procese

1

10

1

15

2

13

1

14

1

15

Začíname
s programom geogebra
Inovatívna realizácia
adaptačného
vzdelávania
Príprava na
2. atestáciu

1

10

1

25

3

0

Aktualizačné
Inovačné

TUKE

Aktualizačné

Softimex
Academy,
s.r.o. Lubeník
Softimex
Academy,
s.r.o. Lubeník

Aktualizačné

Aktualizačné

CVTI SR
Bratislava

Inovačné

Mani konzult,
s.r.o., Revúca
Mani konzult,
s.r.o., Revúca
JA
Slovensko,n.o.,
Bratislava
Škola plus
s.r.o. Prešov.
Softimex
Academy,
s.r.o. Lubeník
UPJŠ Košice

Inovačné
Inovačné
Aktualizačné
Aktualizačné
Aktualizačné
Aktualizačné

MPC
Bratislava

Inovačné

Interaktívna
škola, s.r.o.,
Prešov
MPC
Bratislava
Pro school,
Kosorín

Aktualizačné
Inovačné
Kvalifikačné
Funkčné
Rozširujúce

MPC Košice

INF a ŠPJ a ja EKO

27

Funkčné
inovačné

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

P.Č. Názov aktivity

Termín konania

1.

Deutschkongres- 3.10.2018
Európsky deň
jazykov BA

2.

Správna voľba
povolania

23.-24.10.2018

3.

Otvorená hodina
NEJ

14.11.2018

4.

PRO EDUCO

5.-6.12.2018

5.

DOD

8.2.2019

6.

Otvorená hodina
INF, MAT

6.3.2019

7.

Spot o škole
v rádiu Košice
Reklamný spot
v obchodných
centrách
Televízne
príspevky
v RTVS - NEJ,
opravy školy
IT tábor

I.2019

8.

9.

10.

I., II.2019

8.-12.7.2019

Oblasť zamerania
(v médiách, účasť
na konferenciách,
výstavách)
Podpora nových
inovatívnych metód
v oblasti výučby
cudzích jazykov
Výstava – možnosti
štúdia na našom
gymnáziu
Prezentácia štúdia
nemeckého jazyka
pre žiakov ZŠ
Výstava – kariéra,
poradenstvo, vysoké
a stredné školstvo
Prezentácia školy
Prezentácia štúdia
informatiky a
matematiky pre
žiakov ZŠ
Prezentácia štúdia na
našej škole
Prezentácia štúdia na
našej škole

Prezentácia školy

Počet zúčastnených

3

15

60

25
cca. 450 žiakov, 50
rodičov
60

32

Súťaže vyhlasované MŠ SR
názov súťaže
P.Č

pri individuálnych súťažiach
meno žiaka a trieda

28

súťaž
konaná
dňa

krajsk
á
medzinár
úrove Celoslovens odná
ň
ká úroveň úroveň

1.

O zo SJL

2.
3.
4.
5.
6.

O z ANJ
O z NEJ
O z FRJ
O z FRJ
O z RUJ

7.

Ruské slovo

9.

OĽP
Astronomická
olympiáda

10.
11.
12.
13.

TMF
Aerobic
Orientačný beh
Orientačný beh

8.

T. Jusko III.C
M. Máťušová 4C
N. Komjátiová 4D
G. Meder 3C
M. Čabra 1D
R. Slebodníková 2B
M. Tóth 3D
M.Poradová 2D
M. Masliukov 3D

12.2.2019
13.2.2019
14.2.2019
18.3.2019
18.3.2019
25.3.2019
8.3.2019

1.
2.
úsp.r.
2.
3.
3.
5.
3.
2.

6.

S. Nemčoková

10.4.2019

2.- cena
verejnej
ochrankyne
práv za esej

V. Ucekajová 2D
V. Ucekajová 2D, Greš 2B v
družstve s Gym. Poštová
A. Winkelmes 1C
Družstvo dievčatá
T. Lacko 3B

3.5.2019

úsp. riešiteľ

19.4.2019
22.11.2018
10.6.2019
10.6.2019
3.,15.5.201
9
3.5.2019
3.,15.5.201
9
3.5.2019

4.
účasť

14.
15.

Atletika
Atletika

D. Géciová 1B
V. Šimková 1C

16.
17.

Atletika
Atletika

S. Sedlák 2B
Š. Lisík 1D

1.
5.

účasť
3.,
2.,1.
2.
3.,1.
2.

4.

4.

Iné súťaže
pri individuálnych
súťažiach meno žiaka a
trieda

súťaž
konaná
dňa

Štúrovo pero
Nadácia Slovenskej
sporiteľne
Ekonomická olympiáda

Študentské slovo
Ekonomická príloha
Študentského slova
D. Staňová 4A

12.,13.4.2
019
12.,13.4.2
019
25.4.2019

Európska značka
jazykov
Prešover
Kurzgeschichtenwettbe
werb 2019

Gymnázium, Šrobárova 1,
KE

X.2018

B. Fridmanská
2.C

V.2019

P.Č názov súťaže
.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Jugend debattiert
international

G. Meder 3C

III.2019

7.

Stipendium Deutschland
Plus

L. Priatková 3D

VI.2019

8.

Stipendium
Internationales
Preisträgerprogramm

J. Bröstl

VI.2019

29

krajs
ká
úrove
ň

1.

celoslovens medzinárod
ká úroveň ná úroveň
Cena TV
Markíza 3.
stupňa
2.
účasť
Projekt
Jugendkonf
erenz – zisk
tohto
prestížneho
ocenenia

2.
Zisk
štip.
pobyt
u

Weitblick

9.
10. Matboj
11. Robotický battle
12. SOČ
13. NAG
Majstrovstvá
14. v zrýchlenom šachu
Majstrovstvá
15. v zrýchlenom šachu

16. Plávanie
17. Volejbal žiačok
18. Futsal chlapci
Krajská športová
19. olympiáda - nohejbal
Finále Slovenskej
debatnej ligy
20.

Finále Slovenskej
21. debatnej ligy
Akademické
majstrovstvá Česka
a Slovenska v debate,
22. Brno
Palma junior23. informatická olympiáda
Súťaž v písaní krátkych
esejí v nemeckom
24. jazyku
Dlhodobé športové
súťaže KSK 25. vyhodnotenie
N – trophy-logicko26. vedomostná súťaž
27. Na prelome – VSG KE
28. Mladý Európan

B.Hudáková, A. Košková,
T. Kötelesová, J.Bröstl
a T.Kováč (2.C)
družstvo
J.Sabo, B.Šimková,
S.Guskov 1C
Sophia Tokoly, 3.B
V. Mlynská 2A

26.10.18
3.6.2019
5.4.2019
22.3.2019
18.12.201
8

družstvo
V. Ucekajová 2D

Postup na
týždňový
workshop
do BA
14.
3.
Účasť

2.
účasť

10.
3.

družstvo
A.Veľká 3A
H. Holéczy 2D
A. Šolc 2D
Štafeta ch
Štafeta d
družstvo

26.3.2019

družstvo

6.5.2019

3.
3.
3.
3.
2.
4.
3.
v skup

družstvo
M.Hanispal (4.A),
M.Svoreň, J.Trenčák (3.D),
L.Priatková (2.C)

7.6.2019

3.

L. Priatková 2C

29.4.2019

L. Priatková 2C
T. Jusko, M. Kuľka 3C

IV.2019

18.1.2019
20.3.2019

B. Fridmanská 2C

Pauchlík, Vaszilyová a Greš
(2B)
A. Veľká 3A
družstvo

5.

účasť
1.
členka
zmiešaného
košického
tímu

29.4.2019

1.

7.6.2019

účasť

VI.2019

2.

2018/19

9.

II.2019
XII.2018
17.4.2019

3.
2.

34.

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
Názov projektu

Číslo projektu

Erasmus + My Way

2018-1-SK01KA101-046224

Celkový
finančný
príspevok
9225€

30

Príspevok
školy (ak
bol)

Poznámka

Projekt
ANJ

Erasmus + Projektový
management európskych
školských projektov
v rámci Programu
celoživotného vzdelávania
IT Akademia –
vzdelávanie pre 21.
storočie
Výstavba multifunkčného
ihriska
Inovácia vzdelávania za
účelom zlepšenia
čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej
gramotnosti
Erasmus+ Európska
projektová
práca na gymnáziu
Erasmus+ školské
výmenné partnerstvá
INtereg - IT Valley
NAO na Šrobárke

2017-1-SK01KA101-035077

3700€

Projekt
NEJ

166/ITA- SŠ/2017

hodnota IT
Science labu
28049,17€
65521€

Science lab.

Podpora rozvoja
športu na rok 2018 –
č. 12190
OPLZPO1/2018/DOP/1.1.103

26721€ KSK

235788,38€

2019-1-SK01KA101-060078

38250€

2019-1-DE03KA229-059529
FMP-E/1801/4.1/005

25083€
1500€

Vyučovanie
INF

Výpožička od FEI
TUKE

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole v školskom roku 2017/2018
Tematická inšpekcia – Mgr. Eva Zaputilová - školská inšpektorka ŠIC Košice:
Predmet školskej inšpekcie: úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej
gramotnosti – testovanie žiakov končiacich ročníkov
Závery: Dosiahnutá 61,95% úspešnosť žiakov 4. ročníka kontrolovanej školy v teste bola
porovnateľná s dosiahnutým národným priemerom za Slovenskú republiku (62,1%)
a s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v Košickom kraji (62,4%).
XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Študijné programy a vysoká miera voliteľnosti predmetov kladú zvýšené požiadavky
na počet učební a preto kapacita školy vytvára podmienky na vyučovanie asi pre 22 až 24
tried. Škola disponuje aj školskou knižnicou, učebňami biológie, chémie, fyziky, cudzích
jazykov a informatiky, telocvičňou a posilňovňou.
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v nasledujúcich priestoroch:
o 4 odborné učebne INF, ktoré sú vybavené PC, dataprojektormi, interaktívnou tabuľou,
DVD prehrávačom, reproduktormi, slúchadlami, elektronickou čítačkou kníh,
videokamerou, multifunkčným zariadením, panelom CISCO, 3D tlačiarňou,
humanoidným robotom vlastnej konštrukcie, zostavami lego mindstorm NXT
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o
o
o

o
o
o
o

1 odborná učebňa FYZ vybavená tabuľou s keramicko-magnetickým povrchom,
dataprojektorom, meracím panelom Coach LabII, rôznymi senzormi, tabletom,
smartpenom, 3D tlačiarňou,
1 odborná učebňa BIO vybavená tabuľou s keramicko-magnetickým povrchom,
dataprojektorom, interaktívnou tabuľou, mikroskopmi, interfejsovými jednotkami
Vernier, rôznymi senzormi
1 odborná učebňa CHE vybavená tabuľou s keramicko-magnetickým povrchom,
dataprojektorom, vizualizérom, digitálnymi váhami, kahanmi, notebookom,
pomôckami na realizáciu chemických pokusov
23 klasických učební, ktoré sú vybavené PC alebo notebookom
telocvičňa a posilňovňa
aula, ktorá slúži na kultúrne a spoločenské podujatia školy,
2 školské dvory, ktoré v prípade priaznivého počasia slúžia na relaxáciu a vyučovanie
TSV. Veľký školský dvor je vybavené multifunkčným ihriskom, lezeckou stenou,
outdoorovým ihriskom,s basketbalovými košmi a doskočiskom.
Samozrejmosťou je internetové pripojenie v odborných učebniach a kabinetoch.

XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Čerpanie rozpočtu - gymnázium:

Bežné výdavky
mzdy, platy
a OOV
poistné
a prísp. zam.
z toho
tovary
a služby
bežné
transfery
Kapitálové výdavky

Rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2018 k 31.12.2018

Čerpanie v
%

911171,00

911171,00

100

573834,95

573834,95

100

205298,81

205298,81

100

126430,24

126430,24

100

5607

5607

100

0

0

0

Z toho:
- normatívne fin. prostriedky (111 002) - 911171,00 €
- nenormatívne fin. prostriedky (111 003) – 13724,20 € (vzdelávacie poukazy,
mimoriadne výsledky žiakov)
- fin. prostriedky z príjmov KSK (41 001) – 80544,83 €
- fin. prostriedky z vlastných príjmov – prenájom (72g) - 10782,27 €
- dary (72a) – 650 €
630 Tovary a služby

Čerpanie

631 Cestovné náhrady

314,24

Poznámka
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632 Energie, voda
a komunik.
633 Materiál

18775,75

635Rutinná a štandardná
údržba
637 Služby

11489,51

Spolu

128891,34

El. energia, plyn, vodné, stočné,
poštovné a telek. poplatky
PC, tlačiareň, vozíky pre upratovačky,
kancelársky materiál, tonery, učebné
pomôcky, knihy, časopisy, čistiace
potreby, pracovné odevy, interiérové
vybavenie
Bežné opravy, maľovanie – materiál,
oprava výpočtovej techniky,
Školenie, Pro Educo, stravovanie
zamestnancov, tvorba SF, signalizačné
zabezpečenie, poplatky za zabezpečenie
BOZP, požiarna ochrana, dohody
o vykonaní práce, Veolia – dodávka
tepla, poplatky za komunálny odpad,
lyžiarsky kurz

22951,07

75360,77

Bežné transfery – náhrada príjmu PN – 1672,90 €
Príjmy za gymnázium - 2018
- príjmy z prenájmu – 10782,27 €
- Maratónsky klub - športové náradia - 90 €
- Dar na pamätnú tabuľu sestra p. Psotku – 350 €
- Cena Európska značka pre jazyky – 300 €

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK
Pri profilácii tried škola deklarovala snahu vyjsť v ústrety záujmu študentov, rodičov ako aj
aktuálnemu dopytu spoločnosti a pracovného trhu, to znamená, že je pripravená:
- poskytovať kvalitnú úroveň vzdelávania vo všeobecnovzdelávacích predmetoch tak, aby si
žiak postupne vytváral na poznaní založený prírodovedný aj spoločenskovedný obraz sveta a
aby ho bol schopný vlastnou prácou s informáciami rozvíjať, modifikovať a hodnotiť postoje,
poznatky a pod.;
- pripravovať žiakov na náročné vysokoškolské štúdium;
- rozvíjať kľúčové kompetencie;
- uplatňovať tvorivo-humanistický prístup;
- podporovať individuálne záujmy a schopnosti žiakov širokou ponukou
možností na zapojenie sa do mimoškolských aktivít;
- zabezpečovať požadovanú kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu
starostlivosťou o kvalifikačnú štruktúru pedagogického zboru;
- vytvárať podmienky na spoluprácu s rodičmi, vysokými školami,
verejnými inštitúciami v regióne, neziskovými organizáciami a inými organizáciami doma aj
v zahraničí,
- orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť na formovanie zrelej osobnosti s rozvinutou
identitou a osvojeným prosociálnym cítením;
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- rozvíjať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne
cítenie a hodnotové orientácie v duchu humanistickej výchovy;
- využívať bohaté vyše 100-ročné tradície na výchovné pôsobenie najmä humanitárnymi a
kultúrnymi aktivitami;
– propagovať myšlienky mieru, znášanlivosti a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými,
národnostnými a náboženskými skupinami.
Názov aktivity

Organizátor

Prax v T-Systems

T-Systems
Michael Oberhaus
Mgr. Emília Šolcová

Počet
zúčastnených
žiakov
17 (III.C)

Prínos/ nezáujem žiakov
Nadobudnutie a rozšírenie
teoretických vedomostí a
zručností

4 aktívne
celá DSD-skupina
(10) v rámci
vyučovacích
hodín

Obhajoba názorov, podpora
NEJ, príprava na DSD II

4

Aktívne učenie sa ANJ

Gymn. Šrobárova 1, Košice

85

Gymn. Šrobárova 1, Košice

17 (III.C)

Gymn. Šrobárova 1, Košice
MŠVVaŠ SR

450
Ocenenie pre
školu

Prezentácia školy pre žiakov
ZŠ – ZŠ Staničná, ZŠ
Novomeského
Aktívne učenie sa NEJ,
príprava na skúšky DSD
Prezentácia štúdia na škole
Podpora učenia cudzích
jazykov

IT tábor

Gymn. Šrobárova 1, Košice

35

Festival vedy a techniky

TUKE - IT Akademia

22

Otvorené hodiny NEJ,
INF, MAT pre žiakov ZŠ

Gymn. Šrobárova 1, Košice

90

Európsky týždeň
robotiky
Shakespeares memorial

TUKE

24

Gymn. Šrobárova 1, Košice

50

Európska noc
výskumníkov
MMM – občerstvovacia
a osviežovacia stanica
Dopravná výchova
Medzinárodný filmový
projekt Weitblick
Školská firma

UPJŠ, TUKE, PU, SAV,
UVLaF
Maratónsky klub Košice

30
50

Prezentácia školy pre žiakov
ZŠ
Rozvoj záujmu o IT
vzdelávanie
Prezentácia štúdia na našej
škole pre žiakov základných
škôl
Rozvoj záujmu o IT
vzdelávanie
Podpora vzdelávania
cudzích jazykov
Rozvoj záujmu o prírodné
vedy
Podpora športu

Autoškola Košice
Goeteho inštitút

120
30

Rozvoj dopravnej výchovy
Aktívne učenie sa NEJ

JA Slovensko

15

Aplikovaná ekonómia –
podpora podnikateľskej
činnosti

Jugend debattiert
international

Goethe-Institut

Európsky deň jazykov
Súťaž „Prelož
a zaspievaj“
Európsky deň jazykov prezentácia projektu
Jugendkonferenz pre ZŠ
Intenzívny kurz DSD1
a DSD2 v Kysaku
DOD
Európska značka pre
jazyky

Mgr. Ingrid Melichová

Koncepcia rozvoja športu
Aktivity súvisiace s Olympiádou o pohár predsedu KSK
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Žiaci školy sa zapojili do školských, regionálnych, krajských súťaží organizovaných
Ministerstvom školstva, KŠÚ (portálom Školský šport) a tiež do dlhodobých športových súťaží
(DŠS) organizovaných KSK v športoch: volejbal, basketbal, florbal, nohejbal, atletika,
bedminton, orientačný beh, veľký futbal
Názov aktivity

Organizátor

Počet zúčastnených
žiakov
72

Prínos/ nezáujem
žiakov
záujem žiakov

Splav Hornádu na
KOŽAZe
Beh o pohár starostu

Gymnázium Šrobárova 1
a Spavujeme.sk
KSK

4

Podpora rozvoja športu

súťaže

SAŠS

105

súťaže

RCM

87

Vianočný volejbalový
turnaj
KOŽAZ

GTA Košice

12

záujem žiakov, pozitívny
vzťah k športu
záujem žiakov, pozitívny
vzťah k športu
Pozitívny vzťah k športu

Gymnázium Šrobárova 1

110

ZLK Levočská Dolina,
Tále
Plavecký kurz Bulharsko

Mgr. Bugorčíková, Mgr.
Siváková
Mgr. Siváková

120

Ochrana života
a zdravia, vedenie
k zdravému životnému
štýlu
Pozitívny vzťah k športu
Rozvoj športových
spôsobilostí

25

Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov
aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Počet
Prínos resp.
zúčastnených nezáujem žiakov
žiakov

KOŽaZ

10.-12.9.2018

Kysak

80

Imatrikulácia

5.10.2018

DU Košice

Zber papiera

X.18, VI.19

Gymn.
Šrobárova 1

Kampaň
Červené stužky

X.-XII.18

Gymn.
Šrobárova 1

PK TSV –
PaedDr.
Novotná
RŠ, Mgr.
Palírová, Mgr.
Šolcová
Žiacka rada
Žiacka rada,
PaedDr.
Novotná
Mgr. Siváková

Prof-orientačné
testy
Adaptácia na
nové prostredie
Exkurzia Nižná Myšľa

X., XI.18

Gymn.
Šrobárova 1
Gymn.
Šrobárova 1
Nižná
Myšľa

CPPPaP

120

CPPPaP, šk.
psychológ
PhDr.
Kerestúriová

120

Exkurzia Dukla

25.9.18

Dukla,
Svidník

PhDr.
Kobulský,
Mgr. Labunová

50

IX., X.18
19.10.2018

35

450

450

350

40

Podpora zdravého
životného štýlu a
športu
Uvedenie prvákov
do Cechu
Šrobárskeho
Podpora
environmentálneho
myslenia
Výchova
k tolerancii, zdravý
životný štýl
Kariérové
poradenstvo
Výchovné
poradenstvo
UKL, DEU,
návšteva
Myšľanského múzea
Výchova
k vlastenectvu,
morálnym
princípom, k
demokracii

DOD Ústavný
súd
Exkurzia
Revúca

27.9.18

Ústavný súd
KE
Gymn.
Šrobárova 1

PhDr.
Kobulský,
PK SJL
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Beseda so
zástupkyňou
veľvyslanca
USA Natasha
Franceschi
This is : Priprav
sa na 21. stor.
B. Ruščin absolventka
DOD UPJŠ

28.9.2018

Gymn.
Šrobárova 1

RNDr.
Grutková

60

5.10.2018

Gymn.
Šrobárova 1

Mgr.
Palenčárová

60

Motivácia žiakov
prostredníctvom
vlastných príbehov

5.10.2018

UPJŠ KE

50

Noc na
Šrobárke
Spomienková
slávnosť – J.
Psotka
DOD TUKE

12.10.2018

Kariérové
poradenstvo
Adaptácia na novú
školu
Spomienka na
významnú osobnosť

16.10.2018

Gymn.
Šrobárova 1
Mestská
časť Košicejuh
TUKE

Výchovná
poradkyňa
Žiacka rada
Mgr. Coronič

Správna voľba
povolania
Študentská
kvapka krvi –
mobilný odber
Prehliadka
synagógy

23.,24.10.18

X.,XI.18

15.10.2018

120

120
20

Kariérové
poradenstvo
Výchova
k národnému
povedomiu
Beseda s native
speaktrom
z diplomatických
kruhov

Kariérové
poradenstvo
Kariérové
poradenstvo
Výchova
k morálnym
princípom
Tragédia
holokaustu,
židovské zvyky a
sviatky
Vzťah kultúrneho
dedičstva a
mikroorganizmov

TUKE

43

KSK

KSK,

15

23.10.2018

Gymn.
Šrobárova 1

45

26.10.2018

Gymn.
Šrobárova 1

RNDr.
Letošníková
PhD.
Mgr.
Melichová

Prednáška zo
SAV – Kultúrne
dedičstvo a
mikroorganizmy
Shakespearś
Memorial
Exkurzia
Bratislava
Viedeň
Diskusia so
županom
Pro Educo

6.11.2018

SAV
Bratislava

RNDr.
Letošníková
PhD.

30

21.11.18

Mgr.
Melichová
Mgr. Šolcová

25

Aktívna výuka ANJ

22.,23.11.2018

Gymn.
Šrobárova 1
BA, Viedeň

42

Predvianočná
atmosféra

30.11.2018

Tabačka KE

KSK

60

5.,6.12.18

Spoločenský
pavilón

60

Deň Šrobárky

20.12.18

Detské
domovy,
domovy
dôchodcov

Progress
Promotion
Košice
Gymn.
Šrobárova 1

Podpora
komunikácie žiakov
Kariérové
poradenstvo

300

Dobročinné
podujatie

Teplákový deň

16.1.2019

Gymn.
Šrobárova 1

40

Študentská recesia

DOD

8.2.2019

350 žiakov ZŠ

Modelové
zasadnutie OSN

6.-8.2.2019

Gymn.
Šrobárova 1
Michalovce

Žiacka rada,
PaedDr.
Novotná
Gymn.
Šrobárova 1
Gymn. P.
Horova
Michalovce

Prezentácia štúdia
na našej škole
možnosť zažiť
proces európskej
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30

12

Valentínska
kvapka krvi
Pancake day

4.3.2019

Protidrogová
prednáška
Prevencia
kriminality Cesta z domu
Zeleno-modrý
deň na Šrobárke

12.3.2019

spolupráce
na vlastnej koži.
Ochrana života a
zdravia
Oživenie zvykov a
tradícií
Zdravý životný štýl

Gymn.
Šrobárova 1
Gymn.
Šrobárova 1
PZ KEStaré mesto
Projekt MV
SR

Mgr.
Fabriciová
Mgr.
Melichová
Mgr. Siváková
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Mgr. Siváková

110

Prevencia
kriminality

22.3.2019

Gymn.
Šrobárova 1

Mgr.
Fabriciová

300

Charitatívna
zbierka
–
Šrobárska tehla
Deň narcisov

IV.2019

Gymn.
Šrobárova 1

120

11.4.19

KE

Recyklácia
odpadu na
Šrobárke
VSE City run
Kalamajky

12.4.2019

Gymn.
Šrobárova 1

2.5.2019
3.5.2019

Košice
Gymn.
Šrobárova 1

Prednáška Zero
Waste

7.5.2019

Gymn.
Šrobárova 1

Žiacka rada,
PaedDr.
Novotná
PaedDr.
Novotná, Liga
proti rakovine
Žiacka rada,
PaedDr.
Novotná
VSE City run
Gymn.
Šrobárova1 ,
RNDr.
Grutková
Mgr.
Palenčárová

Ochrana života
a zdravia,
environmentálna
výchova
Dobročinná akcia

Dental Health

15.,22.5.2019

LF UPJŠ

60

Do školy na
bicykli
Odovzdávanie
Sprach
diplomov
Chemgeneration

20.-24.5.2019

Gymn.
Šrobárova 1
KE

Celonárodná
kampaň
M. Oberhaus

300

RNDr.
Trebuňová

60

Belasý motýľ

7.6.19

12

Exkurzia Dóm
svätej Alžbety
Exkurzia Praha

22.6.2019

OZ musk.
dystrofikov
Mgr. P. Jano

30

Exkurzia južná
Európa

17.-26.6.19

Južná
Európa

Mgr.
Melichová
Mgr. Coronič
RNDr.
Prokaiová,PhD.

Exkurzia
Taliansko

17.-22.6.19

Taliansko

Mgr. Palírová

42

6.3.2019

12.3.2019

24.5.19

Vedecká
knižnica

30.5.2019

FMMR
TUKElaboratóriá
Košice

20.-22.6.2019

Košice Dóm
sv. Alžbety
Praha

37

60
120

22

Dobročinné
podujatie

450

Šetrenie prírodných
zdrojov

50
250

Charitatívny beh
Muzikálové
kalamajky –
študentská recesia

20

110

42

Rozvoj
ekologických
a environmentálnych
aktivít
Dentálna hygiena a
prevencia
alternatívne druhy
dopravy
Podpora
cudzojazyčného
vzdelávania
Možnosti recyklácie
odpadu
Dobročinné
podujatie
Podrobná prehliadka
Dómu
Historickopoznávacia exkurzia
Historickogeografická
exkurzia,
medzikultúrne
spoznávanie
Historickogeografická
exkurzia,
medzikultúrne
spoznávanie

Pošta – Šroba
day

26.6.2019

Košice

Návštevy
galérií,
divadelných
predstavení,
koncertov

Gymnázium,
Šrobárova 1,
PaedDr.
Novotná

Udržiavanie
vzájomných
vzťahov medzi
študentami aj
učiteľmi
Multikultúrna
výchova

180

PK SJL, UKL

Vzdelávacie a kultúrne poukazy
Poukaz vzdelávací

Počet vydaných
poukazov
471

Počet prijatých
poukazov
333

Počet zriadených
krúžkov
13

Krúžky pod vedením vedúcich pracovali počas celého roka veľmi úspešne.
P.č.

počet
poukazov

Názov krúžku

52
18
21
54

5

Akční Šrobárčania
Debatný krúžok
Informatický krúžok
Kalamajkový krúžok
Krúžok prípravy na VŠ z matematiky a
logiky

6

Krúžok prvej pomoci

16

7
8
9
10
11
12
13

Krúžok TMF
Kultúrny krúžok
Športový krúžok
Turisticko-branný krúžok
Volejbalový krúžok
ZAMAT
Žurnalistický krúžok

19
47
24
28
13
11
13

1
2
3
4

17

ved. krúžku
Mgr. Coronič,
PaedDr. Novotná
Mgr. Labunová
Ing. Poradský, CSc.
RNDr. Spišiak
RNDr. Spišiak
RNDr. Letošníková,
PhD.
RNDr. Baranová
PhD.
Mgr. Labunová
PaedDr. Novotná
Mgr. Siváková
Mgr. Bugorčíková
RNDr. Spišiak
Mgr. Šolcová

Kultúrne poukazy – počet 478 pre žiakov, 36 pre učiteľov. Kultúrne poukazy boli využité na
kultúrne podujatia realizované počas maturitných skúšok alebo individuálne.
Žiacka rada v priebehu roka bola aktívna, podieľala sa na organizácii mimoškolských podujatí
pre žiakov a učiteľov napr. Noc na Šrobárke, imatrikulačný ples, Kalamajky, príprava a pomoc
pri organizovaní kultúrnych podujatí, protidrogového týždňa a pod.
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Pedagogická rada prerokovala Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 bez pripomienok na pedagogickej
porade dňa 4.7.2019

__________________________
Mgr. PaedDr. Z. Frankovičová
riaditeľka školy

39

40

XV. Prílohy
1. Správa VaKP 2018-2019
2. Správa koordinátora prevencií
PRÍLOHA č. 1

Správa o plnení úloh výchovného a kariérového poradenstva
v školskom roku 2018/2019
1. Oblasť učenia a vzdelávania
Pri riešení problémov v učení sme spolupracovali s Centrom pedagogicko–
psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Karpatská 8 (kontaktná psychologička
PhDr. Petra Némethová), so školskou psychologičkou Mgr. Mariannou Berinšterovou, PhD.,
s triednymi profesormi, jednotlivými vyučujúcimi a rodičmi žiakov. Žiaci mali možnosť
v prípade nezvládnutia učiva a väčšej absencie využívať konzultačné hodiny u všetkých
vyučujúcich.
Pre žiakov 1. ročníka bol zrealizovaný adaptačný psychologický výcvik so zameraním
na rozvoj a efektívne spôsoby učenia sa, pričom najväčší dôraz sa kládol na motiváciu
a optimalizáciu domácej prípravy. Vo 4. ročníku zrealizovala školská psychologička
psychologický výcvik so zameraním na efektívne spôsoby učenia sa a praktiky relaxácie
v období záťaže.
V spolupráci so špeciálnymi psychológmi sme individuálne riešili úpravu podmienok
štúdia siedmim integrovaným žiakom v 2. – 4. ročníku (jeden žiak 2. roč., traja žiaci 3. roč.,
traja žiaci 4. roč.) a jednej žiačke 3. ročníka, ktorá má zníženú sluchovú percepciu, narušenú
plynulosť rečového prejavu, doteraz nebola individuálne začlenená. V treťom štvrťroku šk. r.
2018/19 dali žiadosť o individuálnu integráciu, podloženú špeciálnym pedagógom
a psychológom 2 žiaci, ktorým riaditeľka školy individuálnu integráciu schválila a od
budúceho šk. r. 2019/20 budú individuálne začlenení.
V tomto školskom roku maturovali traja žiaci individuálne integrovaní. Všetci využili
možnosť úpravy podmienok maturitných skúšok.
2. Oblasť poradenstva v osobnostnom a sociálnom vývine
Na prvom rodičovskom združení boli rodičia žiakov informovaní o možnostiach
spolupráce so školskou psychologičkou a o kontaktoch na Centrum pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.
V oblasti poradenstva v osobnom a sociálnom vývine žiaci využívali služby Centra
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, školskej psychologičky, výchovnej
poradkyne, triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich. Na triednických hodinách boli
uskutočnené besedy o vzťahoch v kolektíve, o zvládaní problémov pri krízových a záťažových
situáciách, v náročných životných situáciách o správnom životnom štýle. Tieto problémy boli
riešené v spolupráci s kontaktnou psychologičkou a školskou psychologičkou. Objednané
aktivity boli zrealizované len čiastočne, dôvodom bola práceneschopnosť pani kont.
psychologičky, niektoré témy na triednických hodinách zrealizovala rôznymi formami školská
psychologička. Rozvíjanie mentálneho zdravia mládeže v oblasti predmanželskej a manželskej
výchovy sa uskutočnilo skupinovým psychologickým poradenstvom formou besied alebo
prednášok v spolupráci so školskou psychologičkou na triednických hodinách.
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3. Oblasť kariérového poradenstva
Psychologická diagnostika a poradenstvo pri profesijnej orientácii bola zameraná na
pomoc pri výbere povinných aj nepovinných voliteľných predmetov pre žiakov 2.B, 2.C a 2.D
triedy.. Spolupracovali sme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Košiciach. Kontaktná psychologička vykonala diagnostiku testovou formou a následnou
individuálnou konzultáciou so žiakmi.
Žiaci 4. ročníka mali možnosť oboznámiť sa s informáciami o rôznych fakultách
vysokých škôl a univerzít na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom:
- internetových stránok jednotlivých vysokých škôl a univerzít,
- nástenky výchovného poradcu,
- propagačného materiálu študijných oddelení vysokých škôl a univerzít,
- exkurzií žiakov na vysokých školách a univerzitách v rámci Dňa otvorených dverí –
TUKE, UPJŠ pre žiakov 3. a 4. ročníka,
- návštevy veľtrhu škôl a voľných pracovných miest Pro educo,
- besied a prezentácií konkrétnych študijných programov reprezentantmi jednotlivých
vysokých škôl a univerzít u nás v škole – Strojnícka fakulta TUKE a Fakulta
manažmentu PU v Prešove
- konzultácií s výchovnou poradkyňou, ktoré využívali aj žiaci nižších ročníkov.
Prostredníctvom školskej stránky (Edu Page) alebo individuálnymi konzultáciami
výchovná poradkyňa poskytla žiakom informácie o správnom vypĺňaní prihlášok na vysoké
školy, prípadne poradila aj s výberom VŠ.
4. Oblasť prevencie rôznych druhov závislostí
K aktivitám protidrogovej prevencie patria aj benefičné, kultúrne a športové podujatia
počas celého roka. Prevencia vyvrcholila na konci školského roka „protidrogovým týždňom“,
počas ktorého sa mohli žiaci zapojiť do rôznych aktivít: športové turnaje, spoločenské hry
v cudzom jazyku, sledovanie cudzojazyčných filmov, tvorenie posterov, nižšie ročníky mali
stretnutie s Peer skupinami, ktoré mali pre nich pripravené množstvo zaujímavých aktivít.
Všetky činnosti mali prispieť k formovaniu správneho postoja k životu, k efektívnemu
využívaniu voľného času, ale aj ako prevencia všetkých druhov toxikománie a rozvíjanie
environmentálneho vedomia žiakov. Tieto aktivity sa diali pod vedením školskej koordinátorky
Mgr. D. Sivákovej.
5. Školská psychologička
V škole je dva dni v týždni (pondelok od 8:00 do 16:00 a streda od 13:00 do 16:00)
všetkým študentom, ale aj pedagogickým pracovníkom a rodičom k dispozícii školská
psychologička Mgr. Marianna Berinšterová, PhD. Jej úlohou je spolupráca na vytváraní
priaznivej študijnej a pracovnej klímy v škole, podpora zdravého vývinu a osobnostného rastu
študentov a podpora všetkých zúčastnených strán pri riešení osobných, študijných, profesijných
ťažkostí a tiež problémových situácií, ktoré vznikajú v rámci vyučovacieho procesu. Úzko
spolupracuje s výchovnou poradkyňou, koordinátorkou protidrogových závislostí,
koordinátorkou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, kontaktnou psychologičkou a s triednymi
profesormi.
Košice 28.6.2019
Mgr. Milada Radaljová, výchovná poradkyňa
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PRÍLOHA č. 2
Správa o plnení úloh koordinátora prevencie závislostí a sociálno-patologických javov
V oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov boli v školskom roku 2018/2019
realizované tieto aktivity:
 V spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. M. Radaljovou výber a koordinácia aktivít
zameraných na prevenciu závislostí a sociálno-patologických javov z Ponukového listu Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8 v Košiciach.
 Pokračovanie práce členov Peer skupiny (Rovesníckej skupiny) z 3.A – vzdelávacie aktivity,
zážitkové formy učenia a psychosociálne hry v spolupráci s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie na témy
 Násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie
 Obchodovanie s ľuďmi alebo ako sa nestať otrokom
 Legálne a nelegálne drogy
 Ako povedať droge nie – riešenie praktických úloh s protidrogovou tematikou na
hodinách ETV a TrH
 Výcvik novej Peer skupiny zo žiakov 2.B, 2.C a 2.D triedy so zameraním na protidrogovú
problematiku a problematiku nežiadúceho sociálneho správania /šikanovanie, agresia/
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8
v Košiciach.
 Úspešné ukončenie Peer skupiny na CPPPaP – záverečné prezentácie
 Zapojenie sa do kampane Červená stužka, s týmito aktivitami:
 Pohľadnica pre Červené stužky – výtvarná súťaž
 Tvorba a nosenie ČS
 Živá reťaz – 30.11.2018 - vytvorenie
 Beseda s Mgr. Slavomírom Sotákom – „Drogy a ich účinky“ I. ročník
 Protidrogový týždeň - II. ročník - „Drogy a ich účinky“ – PZ Košice Mgr. Slavomír Soták
 Nástenka aktualizácia – zdravý životný štýl, ČS, povedzme stop násiliu, fajčenie ohrozuje zdravie
 Exkurzia v HZ
 Zapojenie sa do projektu „Škola bez nenávisti“
 PZ ukážky kynologického oddelenia na Aničke
 Zapojenie sa do projektu „Soft Skills“
 Porady pre koordinátorov
 Protidrogový týždeň – aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času, športové aktivity,
aktivity Peer skupiny na témy:
 Protidrogová prevencia
 Násilie, šikanovanie a internet (kyberšikanovanie)
 Osobná reprezentácia
 Time manažment
 Enviro
 Techniky správneho učenia sa

Mgr. Daniela Siváková
koordinátorka prevencie
43

