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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 

(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
 

I.   Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  
 

Základné údaje  

Názov školy  Gymnázium, Šrobárova 1 
Adresa Šrobárova 1, 042 23 Košice 

Telefónne číslo +421 55 2021333 
Faxové číslo - 

Adresa elektronickej 
pošty 

srobarka@srobarka.sk 

Webové sídlo www.srobarka.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Tel. kontakt: 055/7268 111 
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy 
Zlatica Frankovičová, Mgr., 
PaedDr. 

+421 55 2021333 

Zástupcovia riaditeľa 

Dagmar Klímová, RNDr., 
pôsobnosť pre technicko-
ekonomické činnosti 

+421 55 2021333 

Ingrid Palenčárová, Mgr., 
pôsobnosť pre teoretické 
vyučovanie 

+421 55 2021333 

- - 
Hlavný majster - - 
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II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ a poradných orgánov riaditeľa školy/ 
ŠZ  

  

Rada školy Dátumy 
zasadnutí 

Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena 

Ing. Ján Poradský, CSc. 
 

predseda  
zástupca 
pedagogických 
zamestnancov  

6.9.2021  Rada školy prerokovala dokumenty: 
1. Vnútorný poriadok školy pre žiakov 

Gymnázia, Šrobárova 1, Košice na 

školský rok 2021/2022.  

2. Školský vzdelávací program – úpravy. 

Rada školy odsúhlasila bez pripomienok. 
Mgr. Dana Bugorčíková  
 

podpredseda 
zástupca 
pedagogických 
zamestnancov  

15.10.2021 Rada školy prerokovala dokument: 
Hodnotiaca správa za školský rok 

2020/2021 

Uznesenie: 

Rada školy dňa 15. 10. 2021 prerokovala 
per rollam Hodnotiacu správu o 
výchovnovzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy za 
školský rok 2020/2021 bez 
pripomienok.  
Rada školy vyjadruje poďakovanie 
vedeniu školy a celému pedagogickému 
zboru za výsledky dosiahnuté v 
hodnotenom období za školský rok 
2020/2021. 

Mgr. Monika Sabová 
 

zástupca 
nepedagogických 
zamestnancov 

27.2.2022 Rada školy prerokovala dokument  bez 

závažných pripomienok: 

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v 
školskom roku 2022/2023 a v školskom 
roku 2023/2024, ktoré boli dňa 
27.1.2022 prerokované a odsúhlasené 
pedagogickou radou školy.   

PaedDr. Mária Blanárová 
 

zástupca rodičov 2.5.2022 Rada školy prerokovala dokument: 

Správa o hospodárení Gymnázia, 

Šrobárova 1, Košice za rok 2021. 

Uznesenie:  

Rada školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, 
Košice berie na vedomie Správu o 
hospodárení Gymnázia, Šrobárova 1, 
Košice za rok 2021 

Ing. Michaela Kyselová 
 

zástupca rodičov 4.5.2022 Od 1. 1. 2022 platí novela zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve  a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, § 
26 pojednáva o školských parlamentoch.  
V súlade s § 26 (4) na priebeh volieb 
dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby 
do školského parlamentu do 30 dní od 
ustanovenia školského parlamentu. 
Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky 
volieb škola zverejní na svojom 
webovom sídle a na úradnej tabuli školy. 
Voľby musia prebehnúť tajným 
hlasovaním. O voľbách vyhotoví rada 
školy zápisnicu, ktorú predložia 
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riaditeľovi školy a rade školy.  
Žiacke školské rady ustanovené podľa 
predpisov účinných do 31. decembra 
2021 sa považujú za školské parlamenty 
podľa predpisov účinných od 1. januára 
2022.  
Na základe uvedeného  požiadal 
predseda RŠ o súhlas na vyhlásenie 
volieb do Školského parlamentu pri 
Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice a na 
vykonávanie dohľadu nad priebehom 
volieb. Termín konania volieb je 12. 5. 
2022 so začiatkom o 08:00 hodine.   
Uznesenie:  
Rada školy vyjadrila súhlas: 
a) s vyhlásením volieb do Školského 
parlamentu pri Gymnáziu, Šrobárova 1, 
Košice 
b) s  vykonávaním dohľadu nad 
priebehom volieb, 
c) s termínom konania volieb 12. 5. 2022 
so začiatkom o 08:00 hodine.   

MVDr. Danka 
Marcinčáková, PhD.   

zástupca rodičov 13.5.2022 Predseda Rady školy odoslal 
elektronicky Zápisnicu z priebehu 
konania volieb do Školského parlamentu. 
Podpísaná zápisnica a prezenčné listiny 
sú založené v dokumentácii z volieb. 

Jozef Sabo 
 

zástupca žiakov 13.6.2022 Na základe súhlasného stanoviska 
všetkých členov rady školy, RŠ pri 
Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice, prijala 
uznesenie: 
Rada školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, 
Košice súhlasí s návrhom najvyššieho 
počtu žiakov prvého ročníka pre školský 
rok 2023/2024 - 150 žiakov, ktorý 
predložila riaditeľka školy a schválila 
pedagogická rada školy . 

Ing. Ján Jakubov 
 

delegovaný 
poslanec 

6.7.2022 Výberové konanie riaditeľa školy 

Ing. Igor Petrovčík 
 

delegovaný 
poslanec 

  

Mgr. Natália Vince 
 

delegovaný 
zástupca 
zriaďovateľa 

PhDr. Anna Heribanová delegovaný 
zástupca 
zriaďovateľa 

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Pedagogická rada 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Alieva  Lenka Mgr., 
PhD. 

učiteľka 13.9.2021 Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici pedagogickej porady zo 
dňa 13.9.2021 

Andrášová Tatiana 
Mgr.   

učiteľka- vedúca 
PK DEJ/OBN/EKO 

28.9.2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej porady zo dňa 
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28.9.2021 

Baranová Lucia RNDr. 
, PhD. 

učiteľka 19.10.2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej porady zo dňa 
19.10.2021 

Bugorčíková Dana 
Mgr.  

učiteľka- vedúca 
PK TSV 

26.10.2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej porady zo dňa 
26.10.2021 

Coronič Marek Mgr.  učiteľ 11.11.2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici hodnotiacej porady zo dňa 
11.11.2021 

Fabriciová Martina 
Mgr.  

učiteľka 7.12.2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici porady vedenia školy s PK 
ANJ zo dňa 7.12.2021 

Frankovičová Zlatica 
PaedDr. Mgr. 

učiteľka – 
riaditeľka školy 

8.12.2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici porady vedenia školy s PK 
INF a PK spoločenských predmetov 
zo dňa 7.12.2021 

Gajdošová Patrícia 
Mgr. 

učiteľka 9.12 .2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici porady vedenia školy s PK 
MAT-FYZ, PK SJL a PK 2.CJ zo dňa 
9.12.2021 

Geročová Jana Mgr. učiteľka 10.12. 2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici porady vedenia školy s PK 
BIO CHE zo dňa 10.12.2021  

Grutková Mária RNDr.  učiteľka 18.1.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici operatívnej porady zo dňa 
18.1.2022 

Hlinková Martina Mgr. učiteľka 27.1.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej a klasifikačnej 
porady zo dňa 27.1.2022 

Horváthová Katarína 
Mgr.   

učiteľka 8.3.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej porady k 
realizácii MS zo dňa 8.3.2022 - 
školenie administrátorov EČ a PFIČ 
MS a učiteľov vykonávajúcich 
pomocný dozor. 

Hríbová Katarína Mgr.  učiteľka 29.3.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej porady zo dňa 
29.3.2022 

Ješková Zuzana RNDr. 
, PhD. 

učiteľka 12.4.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici hodnotiacej porady zo dňa 
12.4.2022 

Karkošiaková Zlatica 
Mgr.  

učiteľka 26.4.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici operatívnej porady  zo dňa 
26.4.2022 

Kerestúriová Ingrid 
PhDr. 

učiteľka 24.5.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej porady zo dňa 
24.5.2022 

Klímová Dagmar 
RNDr.  

učiteľka – 
zástupkyňa 
riaditeľky školy 

16.6.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici operatívnej porady zo dňa 
16.6.2022 

Kňazovická Katarína 
Mgr.  

učiteľka 22.6.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej a klasifikačnej 
porady zo dňa 22.6.2022 

Kurcinová Ľudmila 
Mgr.  

učiteľka 30.6.2022 Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici mimoriadnej klasifikačnej 
porady zo dňa 30.6.2022 

Lagosz Milan Ing., učiteľ 1.7.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
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MBA zápisnici pedagogickej porady zo dňa 
1.7.2022 

Lovacká Judita Mgr. učiteľka 30.8.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici pedagogickej porady zo dňa 
30.8.2022 

Lukačín Lukáš Mgr. 
PhD. 

učiteľ 30.8.2022 Prijaté uznesenie je uvedené v 
zápisnici porady triednych učiteľov 
zo dňa 30.8.2022 

Mathia Matúš Mgr. 
PhD. 

učiteľ   

Martin Timothy Bc. učiteľ - lektor 

Melichová Ingrid Mgr.  učiteľka 

Novotná Zuzana 
PaedDr.  

učiteľka 

Oravcová Silvia Mgr.  učiteľka 

Palenčárová Ingrid 
Mgr.  

učiteľka – 
zástupkyňa 
riaditeľky školy 

Palírová Alena Mgr.  učiteľka – vedúca 
PK 
SJL/UKL/ETV/NBK 

Partilová Lucia Mgr.  učiteľka 

Petrašovičová Ivana 
Mgr. 

učiteľka 

Poradský Ján Ing. , CSc. učiteľ – vedúci PK 
INF 

Radaljová Milada Mgr.  učiteľka – 
výchovná 
poradkyňa 

Semešiová Martina 
RNDr.  

učiteľka 

Siváková Daniela Mgr.  učiteľka – 
koordinátorka 
prevencie 
závislostí  

Spišiak Ladislav RNDr.  učiteľ – vedúci PK 
MAT/FYZ 

Starostová Dana Mgr. učiteľka – vedúca 
PK ANJ, karierová 
poradkyňa 

Šolcová Emília Mgr.  učiteľka – vedúca 
PK 2. CJ 

Trebuňová Monika 
RNDr.  

učiteľka – vedúca 
PK BIO/CHE 

Trnková Zuzana Mgr. učiteľka 

Varchol Martin Mgr. učiteľ 

Vrabel Jozef Ing.  učiteľ 

Zvirinský Marek Mgr., 
PhD. 

učiteľ 

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Gremiálna porada  

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
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Frankovičová Zlatica 
PaedDr. Mgr. 

učiteľka – riaditeľka 
školy 

Pravidelne každý 
pondelok v danom 
týždni   

Uvedené v úlohách na konkrétny 
kalendárny týždeň  

Klímová Dagmar 
RNDr.  

učiteľka – 
zástupkyňa 
riaditeľky školy 

  

Palenčárová Ingrid 
Mgr.  

učiteľka – 
zástupkyňa 
riaditeľky školy 

Mgr. Sabová Monika  
vedúca 
ekonomického 
úseku  

Ing. Veronika 
Kempecová  

hospodárka – 
personalistka  

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Predmetové komisie  

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

PK SJL/UKL/ETV/NBK 

Palírová Alena Mgr.  
učiteľka – vedúca PK 
SJL/UKL/ETV/NBK 23.11.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 23.11.2021 

Partilová Lucia Mgr.  
Učiteľka 18.2.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 18.2.2022 

Radaljová Milada Mgr.  
učiteľka – výchovná 
poradkyňa 29.6.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 29.6.2022 

Trnková Zuzana Mgr.  učiteľka 

  Bujňák František Mgr.  učiteľ 

PK ANJ 

Starostová Dana Mgr.  
učiteľka – vedúca PK 
ANJ, karierová 
poradkyňa 16.11.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 16.11.2021 

Kerestúriová Ingrid 
PhDr. učiteľka 7.12.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 7.12.2021 

Kňazovická Katarína 
Mgr.  učiteľka 12.1.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 12.1.2022 

Lovacká Judita Mgr. 
učiteľka 1.7.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 1.7.2022 

Lukačín Lukáš Mgr. 
PhD. učiteľ 

  

Martin Timothy Bc. učiteľ - lektor 

Melichová Ingrid Mgr.  učiteľka 

Oravcová Silvia Mgr.  učiteľka 
Petrašovičová Ivana 
Mgr. učiteľka 

PK NEJ/RUJ/FRJ/SJA 

Alieva Lenka Mgr., 
PhD Učiteľka 4.9.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 4.9.2021 

Gajdošová Patrícia, 
Mgr. učiteľka 12.1.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 12.1.2022 

Šolcová Emília Mgr.  
učiteľka – vedúca PK 
NEJ/RUJ/FRJ/SJA 2.3.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 2.3.2022 

Horváthová Katarína 
Mgr.   učiteľka 22.4.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 22.4.2022 



9 

 

Karkošiaková Zlatica 
Mgr.  učiteľka 30.8.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 30.8.2022 

Oravcová Silvia Mgr.  učiteľka 

  
Zvirinský Marek, 
Mgr., PhD. učiteľ 

PK MAT/FYZ 

Spišiak Ladislav 
RNDr.  

učiteľ – vedúci PK 
MAT/FYZ 20.9.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 20.9.2021 

Baranová Lucia RNDr. 
, PhD.  učiteľka 24.3.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 24.3.2020 

Hríbová Katarína Mgr.  
učiteľka 23.6.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 23.6.2022 

Ješková Zuzana RNDr. 
, PhD.  učiteľka 29.6.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 29.6.2022 

Palenčárová Ingrid 
Mgr.  

učiteľka– zástupkyňa 
riaditeľky školy 1.7.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 1.7.2022 

Semešiová Martina 
RNDr.  učiteľka 

  Varchol Martin Mgr. učiteľ 

PK CHE/BIO 

Fabriciová Martina 
Mgr.  učiteľka 24.9.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 24.9.2021 

Hlinková Martina 
Mgr. učiteľka 10.10.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 10.10.2021 

Grutková Mária RNDr.  
učiteľka 22.3.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 22.3.2022 

Klímová Dagmar 
RNDr.  

učiteľka – 
zástupkyňa 
riaditeľky školy 14.6.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 14.6.2022 

Novotná Zuzana 
PaedDr.  učiteľka 

  
Trebuňová Monika 
RNDr.  

učiteľka – vedúca PK 
BIO/CHE 

PK INF 

Poradský Ján Ing. , 
CSc. 

učiteľ – vedúci PK 
INF 8.12.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 8.12.2021 

Coronič Marek Mgr.  
učiteľ 19.1.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 19.1.2022 

Vrabel Jozef Ing.  
učiteľ 8.4.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 8.4.2022 

 

 

13.6.2022 
Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 13.6.2022 

  

PK OBN/DEJ/GEG/EKO 

Andrášová Tatiana 
Mgr.   

učiteľka- vedúca PK 
OBN/DEJ/GEG/EKO 8.12.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 8.12.2021 

Coronič Marek Mgr.  
učiteľ 11.1.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 11.1.2022 

Frankovičová Zlatica 
PaedDr. Mgr. 

učiteľka – riaditeľka 
školy 19.1.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z19.1.2022 

Geročová Jana Mgr. 
učiteľka 6.2.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 6.2.2022 

Kurcinová Ľudmila 
Mgr.  učiteľka 10.6.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 10.6.2022 

Lagosz Milan Ing., 
MBA učiteľ   
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Trnková Zuzana Mgr.  učiteľka 

PK TSV 

Bugorčíková Dana 
Mgr.  

učiteľka- vedúca PK 
TSV 2.12.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 2.12.2021 

Novotná Zuzana 
PaedDr.  učiteľka 27.1.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 27.1.2022 

Siváková Daniela Mgr.  
učiteľka – 
koordinátorka 
prevencie závislostí  14.3.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 14.3.2022 

 

 

3.5.2022 
Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 3.5.2022 

13.6.2022 
Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 13.6.2022 

31.8.2022 
Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici PK z 31.8.2022 

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Žiacka školská rada / Školský parlament 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Mikuláš Marko 
 člen ŽŠR / ŠP 3.9.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici ŽŠR z 3.9.2021 

Katarína Šebáková 
členka ŽŠR / ŠP 28.9.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici ŽŠR z 28.9.2021 

Gabriela Grešková 
 členka ŽŠR / ŠP 8.2.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici ŠP z 8.2.2022 

Katarína Gašparíková 
 členka ŽŠR / ŠP 12.5.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici ŠP z 12.5.2022 

Gabriel Sarkovics 
 člen ŽŠR / ŠP 7.6.2022 

Prijaté uznesenie je uvedené 
v zápisnici ŠP z 7.6.2022 

René Stráňai 
 člen ŽŠR / ŠP 

  

Jozef Sabo 
 predseda ŽŠR / ŠP 
Ema Vargová 
 

podpredsedníčka 
ŽŠR / ŠP 

Klaudia Kováčová členka ŽŠR/ ŠP 
Susan Elen 
Koribaničová 
 členka ŽŠR / ŠP 

 
III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9. ) 
 

 Počet žiakov školy spolu 580 

 Z toho dievčat 368 

 Počet tried spolu 19 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 580 

 Z toho dievčat 368 

 Počet tried denného štúdia 19 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried nadstavbového štúdia - 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 
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 Počet tried pomaturitného štúdia - 

b) 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  v dištančnej forme vzdelávania - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  z 
celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

- 
 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

- 

e) Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania  - 

f) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 2/0 

g) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 
vzdelávania 

7 

h) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 3 
i) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 7 

k) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 4 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium - 

m) Iný dôvod zmeny - 

 

IV. Elokované pracoviská 
Škola nemá elokované pracovisko.  
 

V.  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
    

Stručná verzia dokumentu Podmienky na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/23 
 
V školskom roku 2022/2023 otvoríme päť tried v 1. ročníku. Na základe výsledkov prijímacieho konania 
bude prijatých prvých 145 uchádzačov podľa celkového poradia.   
 
Uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ  ( Testovanie 9)  dosiahli v každom 
vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, získajú maximálny počet bodov a budú 
prijatí bez prijímacej skúšky.  
Všetci uchádzači, ktorí neboli prijatí bez prijímacích skúšok, sa zúčastnia na prijímacích skúškach z 
profilových predmetov - slovenský jazyk a literatúra, matematika. 
 
Poradie uchádzačov bude vytvorené na základe celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní, 
ktoré tvorí písomná prijímacia skúška a preferenčné body.   

• Písomná prijímacia skúška sa koná z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 
Testy budú zostavené  v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných 
škôl ISCED 2.  

• Preferenčné body budú uchádzačom udelené v troch oblastiach: študijné výsledky, celkové 
hodnotenie prospechu a ďalšie kritériá. 
Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za písomnú prijímaciu skúšku, je 400 bodov  
(200 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry  a 200 bodov za test z matematiky). 

Uchádzač vykoná písomnú prijímaciu skúšku úspešne, ak získa aspoň 30 % bodov za test 
zo slovenského jazyka a literatúry a aspoň 30 %  bodov za test z matematiky. 
 
Preferenčné body budú uchádzačom udelené v troch oblastiach: 
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• študijné výsledky, 
• priemerný prospech, 
• ďalšie kritériá. 

 
Študijné výsledky  
Uchádzačom budú za prospech na základnej škole pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie v 8. ročníku a polročnej klasifikácie v 9. ročníku základnej školy nasledovne: 
Povinné predmety  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

početbodov= 10.(3− x).(3− x),kdex jeznámka. 
Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika. 
Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za prospech z povinných predmetov, je 160 bodov. 
Doplnkové predmety 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

početbodov= 4.(3− x).(3− x),kdex jeznámka. 
Doplnkové predmety: anglický jazyk, dejepis, biológia, fyzika, chémia 
Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za prospech z doplnkových predmetov, je 160 bodov.   
 
 
Priemerný prospech  
Uchádzač, ktorý dosiahol v koncoročnej klasifikácii v 7. ročníku a polročnej klasifikácii v 9. ročníku stupeň 
1 (výborný) zo všetkých predmetov, získa do celkového hodnotenia 10 bodov za každý uvedený školský 
rok. Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za priemerný prospech, je 20 bodov.   
 
Ďalšie kritériá  
Ďalšie kritériá pre prijatie uchádzača pozostávajú z umiestnenia v okresných a krajských kolách                               
v predmetových olympiádach, v iných súťažiach a za umiestnenie v celoslovenskom a medzinárodnom 
kole v uvedených súťažiach. 
Predmetové olympiády  
Predmetové olympiády sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. 
mieste, respektíve bol úspešný riešiteľ v okresnom alebo krajskom kole v 7., 8. alebo 9. ročníku ZŠ v 
Olympiáde zo SJL, ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, Technickej olympiáde a 
Pytagoriáde. 
Pri účasti uchádzača vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku akceptujeme iba doklad 
o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže. 

 
kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto úspešný riešiteľ 

okresné 60 50 40 30 

krajské 100 90 80 70 

 
Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za umiestnenie vo všetkých predmetových 
olympiádach spolu, je 100 bodov.  
Iné súťaže  
Do tejto kategórie sú zahrnuté nasledovné súťaže: športové súťaže organizované Slovenskou asociáciou 
športu na školách (SAŠŠ) a MŠVVaŠ SR,  Hviezdoslavov Kubín, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko, Slovenská debatná liga, FIRST LEGO League. Súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia, 
ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole (alebo v ich ekvivalentoch) 
v 7. , 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku akceptujeme 
iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže. 

 
kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto 
okresné 25 20 15 
krajské 40 35 30 

 
Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za umiestnenie vo všetkých iných súťažiach spolu, je 
40 bodov.   
Celoslovenské a medzinárodné kolá súťaží 
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Do tejto kategórie sú zahrnuté súťaže vymenované v časti Predmetové olympiády a v časti Iné súťaže. 
Uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. až 3. mieste v celoslovenskom kole v uvedených súťažiach, získa 50 
bodov. Uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. až 3. mieste v medzinárodnom kole v uvedených súťažiach, získa 
100 bodov. Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za umiestnenia v celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach spolu, je 100 bodov.   
 
Zákonný zástupca uchádzača musí nárok na preferenčné body za úspechy v súťažiach preukázať kópiou 
diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach alebo 
súťažiach elektronicky alebo v listinnej podobe do 20. marca 2022.  
 

Prijímacie 
konanie  

v roku 2022  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 
nastúpení   

reálny 
stav k 
15.9. odbor 

(uviesť kód 
a názov)  

určený 
počet 
žiakov   

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 
počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 

 7902J00 
gymnázium 

 145  382  377  145  -  -  -  145  148 

 

 
VI.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania  
 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Priemerný prospech za školu: 
 

1,82 1,67 1,54 1,52 

Priemerný počet vymeškaných hodín 
na žiaka za školu: 

97,26 60,77 48,41 94,23 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

0,33 0,03 0,01 0,003 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

96,93 60,76 48,40 94,227 

 
Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita 
vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia. V nasledujúcich grafoch sú 
údaje o klasifikácii žiakov za školský rok 2021/2022 porovnávané s údajmi z predchádzajúcich rokov. 
Vidíme, že prospech žiakov dosahuje každoročne lepšie výsledky.  
Počet vymeškaných hodín má v tomto roku stúpajúcu tendenciu z dôvodu obnovenia prezenčnej výuky. 
Zároveň boli ministerstvom školstva nariadené karanténne opatrenia, ktoré obmedzovali prítomnosť 
žiakov na prezenčnej výuke. Zároveň bola evidovaná vysoká miera chorobnosti.   
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 v študijných odboroch 
s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 
žiaka za šk. 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.  155 93 60 48 30,96 14 9,03 0 0 11258 72,63 0 0 
2.  152 93 61,18 40 26,31 18 11,84 1 0,66 15150 99,67 1 0,7 
3.  145 59 40,76 58 40 26 17,93 2 1,38 15329 105,7 1 0,7 
4.  128 43 33,59 38 29,68 46 35,93 1 0,78 12920 100,9 0 0 
Spolu 580 288 49,65 184 31,72 104 17,93 4 0,68 54657 94,23 2 0,003 

 
 

2. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 
 
2.1 Celkové hodnotenie 
 

Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J 00 gymnázium 124  4 0 128 0 
spolu  124  4 0 128 0 

 
 

Riadne skúškové obdobie 
(marec 2021/júl2022)                           

Žiaci Dôvod 

Počet prihlásených žiakov 128 - 
Z toho ženy 74 - 
Externú časť maturitnej skúšky konali 128 - 
Písomnú formu internej časti maturitnej 
skúšky konali 

128 - 

Ústnu formu internej časti maturitnej 
skúšky konali 

127 - 

Ústnu formu internej časti maturitnej 
skúšky nekonali 

1 
 

Žiačka neukončila 4. ročník 

 
2.2 Externá časť MS  
 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk 121 56,5 
Matematika 38 44,4 
Nemecký jazyk 6 46,2 
Ruský jazyk 1 34,5 
Slovenský jazyk 128 77,7 

 
 
2.3 Interná časť MS  
- písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk 121 71,9 
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Nemecký jazyk 6 69,0 
Ruský jazyk 1 55,0 
Slovenský jazyk 128 74,2 

 
2.4 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 

Anglický 
jazyk 

87 25 8 1 0 1,36 

Biológia 29 11 17 7 2 2,12 
Dejepis 12 2 3 1 0 1,61 
Dejiny 
umenia 

9 4 3 0 0 1,63 

Ekonomika 9 3 2 2 0 1,81 
Francúzsky 
jazyk 

1 0 0 0 0 1,00 

Chémia 15 15 11 5 0 2,13 
Informatika 14 9 1 1 0 1,56 
Matematika 12 10 9 5 2 2,34 
Nemecký 
jazyk 

6 0 1 0 0 1,29 

Občianska 
náuka 

9 4 8 5 0 2,35 

Ruský 
jazyk 

1 0 0 0 0 1,00 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

58 41 22 6 0 1,81 

 
 

VII.  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa 

vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 
 
 

Vzdelávacie  programy 
Školy  
  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné 
odbory - 
denné 
štúdium  

ŠVP (uviesť 
rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

7902 J 00 
gymnázium 

ŠVP 2015 5 158 5 154 5 146 4 128 19 586 

Celkom 5 158 5 154 5 146 4 128 19 586 

 

 
VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 

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

 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2021/2022 podiel absolventov, ktorí:   
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odbory  pokračujú 
v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2022 

nezamestnaní 
k 30.9.2022 

celkom 

7902 J 00 
gymnázium 

123 1 0 0 4 128 

Spolu 
počet 

žiakov 

123 1 0 0 4 128 

 
IX.  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 61-65 Nad 66 
Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek 
Počet: 5 9 15 12 2 1 44 45,9 

z toho žien: 3 4 15 9 2 0 33  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov:  44/ prepočítaný počet 

učiteľov 40,37 

z toho externých 0 
kvalifikovaných 44 

nekvalifikovaných 0 
doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 10 
s 2. atestačnou skúškou 21 

s vedecko-akademickou hodnosťou 2 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 14,37 
 
2. Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: Do         nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 2 6 9 1 2 20 53,1 

z toho žien: 0 2 5 7 1 1 17  

 

Počet nepedagogických 
zamestnancov:16 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 10 

 
 
Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

191 191 100   

Cudzí jazyk 288 288 100   
Prírodovedné  309 309 100   
Odborné  - - - - - 
Spolu  
 

788 788 100   

 
X.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
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Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov osvedčenia, certifikátu Počet 

pedagogických 
zamestnancov 

Inovačné MPC  Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a 
žiakov v školskom prostredí 

3 

Inovačné MPC  Na hodinách netradične  1 
Inovačné Unikredit BB Metodika a tvorba textových 

študijných materiálov 
1 

Inovačné Unikredit BB Digitálna administratíva v škole 1 
Inovačné MPC Inštruktor zjazdového lyžovania 1 
Inovačné MPC Stratégie a techniky rozvoja 

komunikačných jazykových 
kompetencií vo vyučovaní cudzích 
jazykov 

1 

Inovačné  VUDPaP Inovatívne prvky v kariérovej výchove 
a kariérovom poradenstve v školách 
 

1 

Inovačné  EdWeb Expanding learning opportunities  
 

1 

Inovačné  Edusteps Možnosti sebarozvoja re učiteľa 
cudzích jazykov  

1 

Inovačné  Edusteps Odmeny a tresty vo výchove a 
vzdelávaní 

1 

Inovačné  Edusteps Efektívny PowerPoint v práci učiteľa 2 
Inovačné  Edusteps Hodnotenie ústnej odpovede v 

cudzom jazyku 
1 

Inovačné  Edusteps Rozvíjanie tvorivosti a kooperácie 
počas vyučovania 

1 

Inovačné  Edusteps Kvízy a ich využitie vo výchovno- 
vzdelávacom procese 

2 

Adaptačné MPC Bratislava Adaptácia pedagogického 
zamestnanca v edukačnom procese  

2 

Aktualizačné MPC Kooperatívne techniky na podporu 
učenia sa žiakov 

1 

Špecializačné MPC  Výchovný poradca  1 
Špecializačné MPC Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 4 
IB workshop, category 1 IB Librarian Category 1 1 
IB workshop, category 1 IB French B Category 1 1 
Štátna jazyková skúška Štátna jazyková 

škola Košice 
Štátna skúška z ANJ na úrovni C1 1 

 
 

Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja za školský rok 2021/2022 

 
Profesijný rozvoj predstavuje kľúčovú súčasť procesu celoživotného vzdelávania. Skúsený učiteľ 
priebežne reflektuje, posudzuje a hodnotí efektivitu svojej práce.  
Na konci školského roka prebehlo hodnotenie osobných plánov profesijného rozvoja pedagogických 
zamestnancov. Pri vyhodnotení sme hľadali odpovede na otázky: 
Ako sa vám darilo pri plnení vašich rozvojových cieľov? Čo vám pri ich plnení pomáhalo? Čo pri ich plnení 
prekážalo? Čo bolo možné robiť inak? Na čom chcete ďalej pracovať? Aké sú ďalšie vaše 
možnosti/potreby rozvoja? Akú pomoc/podporu potrebujete od vedenia školy? 
 
Výstupy sú nasledovné: 

• výraznejšie posilnenie motivácie pedagóga aplikovať nové postupy do dennej praxe, 

https://moodle.mpc-edu.sk/user/view.php?id=12651&course=1170
https://moodle.mpc-edu.sk/user/view.php?id=12651&course=1170
https://moodle.mpc-edu.sk/user/view.php?id=12651&course=1401
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• pedagóg vie, na čo sa má zamerať, čo má urobiť v nasledujúcom období z pohľadu zlepšenia svojich 
vedomostí, zručností a osobných kvalít, 

• pedagóg vie, akú podporu mu môže vedenie poskytnúť pri jeho rozvoji, 
• pedagóg dostáva spätnú väzbu na úspešnosť aplikovania naučených postupov do svojej práce a má 

možnosť prediskutovať možné zlepšenia, 
• väčšina pedagogického zboru absolvovala vzdelávanie v rámci projektu Inovácia vzdelávania za 

účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti s cieľom 
využitia inovatívnych metód, foriem vyučovania so špeciálnym dôrazom na čitateľskú 
a matematickú gramotnosť. 

• špecializačné vzdelávanie úspešne absolvovali  5 pedagógovia, 
• štátnu jazykovú skúšku z ANJ na úrovni C1 absolvoval 1 pedagóg, 
• tento rok sa po dvojročnej odmlke realizovali prezenčné inovačné vzdelávania, do ktorých sa 

zapojilo 10 pedagógov, 
• 1 pedagóg uskutočňuje rozširujúce štúdium – slovenský jazyk, 
• 5 pedagógov ukončilo adaptačné vzdelávanie, 
• časť vzdelávaní stále prebiehala v online prostredí, pričom 11 pedagógov sa zapojilo do 18 rôznych 

webinárov, 
• 7 pedagógov absolvovalo 6 zaujímavých workshopov, 
• prostredníctvom programu Erasmus+  absolvovalo mobility 14 pedagógov, ktorí  absolvovali 

intenzívne jazykové kurzy v týchto krajinách:  Fínsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Portugalsko 
a Maltu.  Ďalší 4 pedagógovia absolvovali job shadowing v ČR. 

 

XI. Údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 

 
Vzdelávacie poukazy:  

- počet vydaných vzdelávacích poukazov 580, 
- počet prijatých vzdelávacích poukazov 405,  
- počet zriadených krúžkov 16. 
 

Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022 
  

P.č. Názov krúžku Meno vedúceho Počet poukazov 

1 Street Law Mgr. T. Andrášová 11 
2 Volejbalový krúžok Mgr. D. Bugorčíková 43 
3 Dofe Mgr. Fabriciová 

Mgr. Hribová  
Mgr. Kňazovická 

45 

4 Krúžok vizuálneho umenia PhDr. I. Kerestúriová 10 
5 Debatný krúžok Mgr. Ľ. Kurcinová 25 
6 Podvojné účtovníctvo Ing. M. Lagosz, MBA 21 
7 Akční Šrobárčania PaedDr. Z. Novotná 52 
8 Informatický krúžok Ing. J. Poradský, Csc. 8 
9 Príprava na MS z ANJ Mgr. D. Starostová 3 
10 Kalamajkový krúžok RNDr. L. Spišiak 38 
11 Zamat RNDr. L. Spišiak 13 
12 Turistický krúžok Mgr. D. Siváková 28 
13 Vtedy na Šrobárke Mgr. E. Šolcová 

Ing. J. Vrabel 
54 

14 Svet fantasy a sci-fi Mgr. Z. Trnková 19 
15 Chémia v kocke RNDr. M. Trebuňová 28 
16 TMF Mgr. M. Varchol 7 

 
Kultúrne poukazy: 

• 584 pre žiakov, 44 pre učiteľov  
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• kultúrne poukazy boli využité veľmi málo z dôvodu neskorého doručenia do školy - v mesiaci júl, 
keď štvrtáci už mali ukončené štúdium; ročníky 1. – 3. majú možnosť využiť kultúrne poukazy 
v ďalšom školskom roku do konca novembra 2022 

 
XII. Údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti 

 
Aktivity spojené s prezentáciou školy na verejnosti v školskom roku 2021/2022 

 
Vzhľadom na obdobie, ktoré bolo ovplyvnené pretrvávajúcou pandémiou COVID-19, sa aktivity školy 
zamerané na prezentáciu školy naďalej realizovali v online prostredí. 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené videá a iné propagačné aktivity, ktoré boli realizované za účelom 
prezentácie školy. 
 

P.č. Názov prezentácie Dátum Stručný popis 

Propagačné videá 
1. Vianoce na Šrobárke 21.12.2021 

 
Vianočný pozdrav venovaný súčasným, ale aj minulým 
Šrobárčanom. 

2. Kam na strednú?  26.1.2022 Prezentácia vzdelávania na Šrobárke. 
3. Slovenčina a umenie na 

Šrobárke 
9.2.2022 Prezentácia slovenského jazyka a dejín umenia na 

Šrobárke. 
4. Escape room - Šrobfort 12.2.2022 Prezentácia školy prostredníctvom Escape room. 
5. Deň otvorených dverí - 

online 
15.2.2022 Prostredníctvom online informačných dní KSK online 

doskusia so záujemcami o štúdium. 
6. Informatika na Šrobárke 17.2.2022 Prezentácia informatiky na Šrobárke. 
7. Deň otvorených dverí 

2022 
18.2.2022 Školské a mimoškolské aktivity realizované na Šrobárke. 

8. Spoločenské vedy na 
Šrobárke 

5.3.2022 Prezentácia spoločenských vied na Šrobárke. 

9. Prejdite sa s nami po 
Šrobárke 

10.3.2022 Prezentácie priestorov školy. 

10. International 
Baccalaureate Diploma 
Programme 

25.4.2022 Prezentácia International Baccalaureate Diploma 
Programme na Šrobárke. 

11. Rozlúčka so štvrtákmi 25.5.2022 Prezentácia rozlúčky so štvrtákmi. 
12. Medzinárodné 

projektové stretnutie 
Erasmus+ 

23.6.2022 Partnerské školy z Litvy, Nemecka a Poľska na Šrobárke. 

13. Noc na Šrobárke 24.6.2022 Prezentácia aktivít počas Noci na Šrobárke. 
14. My sme Šrobárka 24.7.2022 Prezentácia aktivít školského a mimoškolského života na 

Šrobárke. 
Iné propagačné aktivity  
15. Šrobárčanka u pani 

prezidentky  
18.10.2021 Stretnutie premiantky Šrobárky a zablahoželanie k 

medzinárodným úspechom v prezidentskom paláci.  
16. Spomienka na významné 

historické udalosti - v 
online prostredí  

priebežne Prezentácia školy , ako inštitúcie, ktorá s úctou 
pripomína udalosti ako SNP, Holokaust, Koniec 2. 
svetovej vojny a pod. 

17. Halloween na Šrobárke 27.10.2021 Prezentácia aktivity žiackej školskej rady. 
18. Mikuláš na Šrobárke  6.12.2021 Prezentácia aktivity žiackej školskej rady. 
19. KSK brožúra – „Kam na 

strednú? „ 
od 01/2022 Prezentácia štúdia na našej škole. 

20. Školský časopis – 
Študentské slovo aj 
online verzia 

11/2022 Prezentácia školy a jej aktivít v podobe printového 
a online časopisu.  

21. Šrobárka pre ukrajinské 
dni 

13.4.2022 Informatické aktivity pre deti ukrajinských utečencov. 

22. Štúrovo pero 2022 22. a 
23.4.2022 

Ocenenie pedagóga za dlhoročnú odbornú a tvorivú 
pomoc pri tvorbe školských médií od ministra školstva 
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SR. 
23. Jeden deň Šrobárčanom 27.6.2022 Stretnutie so žiakmi ZŠ Krosnianska 4. Na jeden deň sa 

stali Šrobárčanmi a aktívne sa zúčastnili netradičnej 
výuky cudzích jazykov a informatiky.  

 

XIII. Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov, alebo s inými 

fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti 

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so 

zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený pre účely výkonu 

ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo 

ochrannej výchovy, výkonu väzby, alebo výkonu trestu odňatia slobody 

 
Téma   Dátum 

realizácie 
Miesto Obsah 

spolupráce 
Počet 
dotknutých 
žiakov 

Výstup  

- - - - - - 

 

 
XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri zabezpečovaní výchovy 

a vzdelávania (napr. s VŠ, firmami, OZ, NO, ...) 

 
Názov aktivity  Dátum 

realizácie 
Miesto Cieľ a zámer Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Príprava na 
TMF 

priebežne UPJŠ 
Prírodovedecká 
fakulta 

Príprava na 
súťaž TMF na 
celoslovenské 
a medzinárodné 
kolo. 

6 Úspešná 
reprezentácia 
školy a Slovenskej 
republiky 

DofE priebežne  SR Komplexný 
rozvoj osobnosti 
žiaka  

35 Osobnostný rozvoj 

IUVENTA priebežne  Online priestor  Zapojenie školy 
do projektu 
Škola bez 
nenávisti  

580 Pozitívna klíma 
školy  

Kulturweit - 
nemeckí 
dobrovoľníci 

priebežne ZfA Komplexná 
jazyková 
komunikácia 

66 Rozvíjanie 
nemeckých 
jazykových 
kompetencií pre 
žiakov DSD tried. 

DSD 1,2 priebežne ZfA Príprava na DSD 
skúšku 

51 DSD1 
15 DSD2 

Kvalitná príprava 
žiakov DSD tried 
na skúšky 

Projekt 
NICE 
  
 

05/2022 EF TUKE Kooperácia 
s univerzitou pri 
prehlbovaní 
finančnej 
gramotnosti 
žiakov. 

20 Sieťovanie 
s univerzitou – 
prepojenie 
vysokoškolských 
učiteľov so 
stredoškolským 
prostredím 

IT Creativity 
Lab.  

priebežne  KSK, TUKE, 
Siemens  

Spoznanie 
prostredia firiem 
pôsobiacich v IT 

22 Umožnenie 
žiakom aj 
učiteľom 
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oblasti a 
využívanie 
skúsenosti a 
poznatky 
mentorov z 
firemného 
prostredia  

implementovať 
metódy, 
prostriedky a 
technológie 
využívané vo 
firemnom 
prostredí  

Podpora 
vzdelávania 
inovatívnych, 
informačných a 
komunikačných 
technológii pre 
žiakov 
stredných škôl 

priebežne Gymnázium 
Šrobárova 1, 
Organizácia 
SOM IT 

Zlepšenie IT 
zručností.  

32 Programovanie 
v jazyku Python, 
vývoj webových  
aplikácií 
a založenie IT 
biznisu, MS 
Windows 
a Windows server  

Fakultné DOD 
na UPJŠ v 
Košiciach - 
Prírodovedecká 
fakulta 

3.2.2022 
 
 
 
 

online Prezentácia 
fakulty  

7 Porovnanie 
študijných 
odborov, pomoc 
pri výbere VŠ 

Fakultné DOD 
na UPJŠ v 
Košiciach - 
Filozofická 
fakulta 

11.2.2022 online Prezentácia 
fakulty, 
priblíženie 
činnosti VŠ 

10 Porovnanie 
študijných 
odborov, pomoc 
pri výbere VŠ 

Fakultné DOD 
na UPJŠ v 
Košiciach - 
Lekárska 
fakulta 

15.2.2022 online Prezentácia 
fakulty, 
priblíženie 
činnosti VŠ 

35  

Fakultné DOD 
na UPJŠ v 
Košiciach - 
Fakulta 
verejnej správy 

16.2.2022 online Prezentácia 
fakulty, 
priblíženie 
činnosti VŠ 

5 Porovnanie 
študijných 
odborov, pomoc 
pri výbere VŠ 

Fakultné DOD 
na UPJŠ v 
Košiciach – 
Právnická 
fakulta 

1.3.2022 online Prezentácia 
fakulty, 
priblíženie 
činnosti VŠ 

15 Porovnanie 
študijných 
odborov, pomoc 
pri výbere VŠ 

DOD Trnavskej 
univerzity 

17.3.2022 Právnická 
fakulta 
Trnavskej 
univerzity v 
Trnave 

Predstavenie a 
prehliadka 
fakulty 

7 Porovnanie 
študijných 
odborov, pomoc 
pri výbere VŠ 

DOD 
Prešovskej 
univerzity v 
Prešove 

22.3.2022 Prešovská 
univerzita v 
Prešove 

Prezentácia 
fakúlt a 
pracovísk 

15 Porovnanie 
študijných 
odborov, pomoc 
pri výbere VŠ 

Medzinárodné  
testovanie PISA 

26.4.2022 NUCEM Zisťovanie 
úrovne 
gramotnosti v 
oblasti čítania, 
matematiky, 
prírodných vied 
a tvorivého 
myslenia 15-
ročných žiakov  

40 Zistenie stavu 
vzdelávania na 
Slovensku v 
porovnaní s inými 
krajinami  

Projekt: 27.03. - Erasmus+ Posilnenie 50 Rozvoj mediálnej 
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Erasmus+ 
KA2 
3.projektové 
stretnutia 

01.04.2022 
12.5. - 
19.5.2022 
4.6. - 
9.6.2022  

medzikultúrnych 
kompetencií, 
jazykových 
zručností, 
uvedomenie si 
vlastnej a 
európskej 
identity 

gramotnosti a 
sociálnych 
kompetencií 
prostredníctvom 
spolupráce v 
medzinárodných 
tímoch a v 
neposlednom rade 
uvedomenie si 
európskych 
hodnôt 

Súťažný kvíz o 
Francúzsku a 
frankofónii v 
rámci 
Mesiaca 
frankofónie 

03.2022 Ekonomická 
fakulta 
TUKE 

Rozvoj 
jazykových 
zručností 

15 Porovnať 
vedomosti 
a znalosti o 
francúzskej 
kultúre 

Open Creativity 
doors 

23.6.2022 RTVS Rozvoj kreativity 
(kreatívny 
marketing) a 
realizácia 
vlastných 
myšlienok 
(kreatívneho 
myslenia)  

30 Uplatnenie 
marketingových 
nástrojov v 
komerčnej 
komunikácii, 
spoznávanie, ako 
fungujú rôzne 
profesie v 
kreatívnom 
priemysle, 
naštartovanie 
realizácie 
vlastných 
myšlienok 

 

XV.  Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

 
Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.Č. 
názov súťaže 

pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka a 
trieda 

súťaž konaná 
dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 

Cezpoľný beh 
chlapci + 
dievčatá  Buhla Richard 1D  7.10.2021  4. miesto    

2. 

Cezpoľný beh 
chlapci + 
dievčatá  Eštoková Ida 1C  7.10.2021  4. miesto    

3. 

Cezpoľný beh 
chlapci + 
dievčatá  

družstvo dievčat a družstvo 
chlapcov 7.10.2021  4. miesto    

4. 

Fyzikálny 
náboj  

Martin Dunca 3.D  
Martin Marcinčák 2.C  
Martin Mičuch 2.C  
René Stráňai 3.C  
Matúš Gburík 3.C  5.11.2021   18. miesto   

5. 
Beniakove 
Chynorany  Radka Kožejová, 4.B  19.11.2021  2. miesto    
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6. 

Olympiáda 
kritického 
myslenia  Michal Petrus 2.B  15.12.2021  

19. 
miesto    

7. 

Olympiáda v 
anglickom 
jazyku  

Adam Kubiš 2.D - kategória 
2A  
 13.1.2022  3. miesto    

8. 

Olympiáda v 
anglickom 
jazyku  

Emanuel Kňazovický 4.D - 
kategória 2B  13.1.2022  3. miesto    

9. 

Olympiáda v 
anglickom 
jazyku 

Dominika Bartová 2.E - 
kategória 2C2  13.1.2022  3. miesto    

10. 
Olympiáda v 
informatike  Martin Marcinčák, 2.C  18.1.2022 4. miesto    

11. 

Matematická 
olympiáda kat 
B  Martin Marcinčák, 2.C  25.1.2022  

13. 
miesto, 
úspešný 
riešiteľ    

12. Ruské slovo  Ľudmila Jankovíková, 1.D  25.1.2022  4. miesto    

13. Ruské slovo Katarína Šebáková, 2.B  25.1.2022  4. miesto    

14. 

Olympiáda v 
španielskom 
jazyku  Erik Eiben, 2.C- kategória A  7.2.2022  4. miesto    

15. 

Olympiáda v 
španielskom 
jazyku  Soňa Suchá, 3.E - kategória B  7.2.2022  3. miesto    

16. 

Olympiáda v 
španielskom 
jazyku  

Filip Gallovič, 3.E - kategória 
B  7.2.2022  1. miesto    

17. 
Olympiáda 
ľudských práv  Bianka Harachová, 3.A  10.2.2022  

10. 
miesto    

18. 
Olympiáda 
ľudských práv  Anastázia Kuffová, 3.B  10.2.2022  

úspešný 
riešiteľ    

19. 

Olympiáda zo 
slovenského 
jazyka  

Timea Kaliarikova, 3.D- 
kategória A  11.2.2022  3. miesto    

20. 

Olympiáda zo 
slovenského 
jazyka  

Oliver Mikuľák, 1.E- 
kategória B  11.2.2022  účasť    

21. 

Olympiáda vo 
francúzskom 
jazyku  

Adam Kubiš, 2.D - kategória 
2A  15.2.2022  3. miesto    

22. 

Olympiáda vo 
francúzskom 
jazyku  

Anastázia Kuffová, 3.B - 
kategória 2B  15.2.2022  1. miesto    

23. 

Olympiáda v 
nemeckom 
jazyku  

Timea Kaliarikova, 3.D- 
kategória 2B  16.2.2022  1. miesto    

24. 

Olympiáda v 
nemeckom 
jazyku  

Viktória Šimková, 2.C- 
kategória 2C  16.2.2022  2. miesto    

25. 

Turnaj 
mladých 
fyzikov  Martin Marcinčák, 2.C  10.3.2022  1. miesto    

26. 

Turnaj 
mladých 
fyzikov  Martin Mičuch, 2.C  10.3.2022  4. miesto    

27. 

Turnaj 
mladých 
fyzikov  Matúš Gburík, 3.C  10.3.2022  9. miesto    

28. 

Turnaj 
mladých 
fyzikov  Martin Dunca, 3.D  10.3.2022  

10. 
miesto    

29. Turnaj Tím 1 10.3.2022  1. miesto    
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mladých 
fyzikov  

30. 

Turnaj 
mladých 
fyzikov  Tím 2 10.3.2022  2. miesto    

31. 
Olympiáda v 
ruskom jazyku  

Nina Szilágyiová, 2.C - 
kategória B2  21.3.2022  3. miesto    

32. 
Biologická 
olympiáda  Natália Hoppanová, 2.D  22.3-23.3.2022  2. miesto    

33. 
Biologická 
olympiáda Daniela Némethová, 1.A  22.3-23.3.2022  7. miesto    

34. 
Biologická 
olympiáda Erik Eiben, 2.C  22.3-23.3.2022  5. miesto    

35. 
Biologická 
olympiáda Marko Juhas, 3.B  22.3-23.3.2022  

13. 
miesto    

36. 
Biologická 
olympiáda Izabella Pirigyi, 3.E  22.3-23.3.2022  

11. 
miesto    

37. 
Dejepisná 
olympiáda  

Rebeka Fiedlerová, 3.B - 
kategória A  22.3.2022  5. miesto    

38. 
Dejepisná 
olympiáda  Bianka Harachová 3.A  22.3.2022  

úspešný 
riešiteľ   

39. 
Dejepisná 
olympiáda  Annamária Hintošová 2.E  22.3.2022  

úspešný 
riešiteľ   

40. 

Olympiáda v 
nemeckom 
jazyku  

Timea Kaliariková, 3.D- 
kategória 2B  23.3.2022  2. miesto  

41. 

Nohejbal  Tomáš Dulava, 2.A  
Sebastián Murín, 4.A  
Filip Špánik, 4.A  
Martin Čabra, 4.D  24.3.2022  1. miesto    

42. 

Nohejbal  Vivien Herditzká, 3.B  
Muriel Herditzká, 3.B  
Veronika Ferková, 1.B  
Veronika Hrabovská, 1.B  28.3.2022  2. miesto   

43. 

Olympiáda vo 
francúzskom 
jazyku  

Anastázia Kuffová, 3.B - 
kategória 2B  30.3.-1.4.2022  1. miesto  

44. 

Olympiáda v 
španielskom 
jazyku  

Filip Gallovič, 3.E - kategória 
B  30.3.2022  5. miesto  

45. 
Geografická 
olympiáda  

Gabriel Sarkovics, 3.C - 
kategória A 1.4.2022  3. miesto   

46. 
Geografická 
olympiáda 

Ema Kollárová, 2.B - 
kategória A 1.4.2022  8. miesto   

47. 
Geografická 
olympiáda 34 žiakov – kategória Z 1.4.2022  

úspešný 
riešiteľ   

48. SOČ Koščíková Kristína, 3.B  1.4.2022 1.miesto   

50. SOČ Lacko Daniel, 3.E  1.4.2022 2.miesto   

51. SOČ Bodnárová Lea, 3.B  1.4.2022 
úspešný 
riešiteľ   

52. SOČ Melichová Eva, 3.D  1.4.2022 
úspešný 
riešiteľ   

53. SOČ Harachová Natália 3.A  1.4.2022 
úspešný 
riešiteľ   

54. 

AUSTRIAN 
YOUNG 
PHYSICISTS 
TOURNAMENT 
2022  

Martin Marcinčák 2.C 
Martin Mičuch 2.C   

7.04.2022 - 
9.04.2022    

5.miesto  - 2-
krát  bronzová 
medaila 

55. 

Olympiáda 
kritického 
myslenia  Laura Drozdová, 2.B 20.4.2022 1. miesto   

56. 
Biologická 
olympiáda Natália Hoppanová, 2.D 20.-21.4.2022  5. miesto  



26 

 

57. 

Olympiáda v 
nemeckom 
jazyku  

Timea Kaliariková, 3.D- 
kategória 2B  22.4.2022  2. miesto  

58. 
Hviezdoslavov 
Kubín  

Radka Kožejová, 4.B, 
kategória próza  
Arian Tahzib, 1.A kategória 
poézia  22.4.2022  2. miesto    

59. 

Turnaj 
mladých 
fyzikov 

Martin Marcinčák 2.C 
Martin Mičuch 2.C  

26.4.-
29.4.2022  1.miesto   

60. 

Turnaj 
mladých 
fyzikov 

Matúš Gburík 3.C 
Martin Dunca 3.D 

26.4.-
29.4.2022   3. miesto  

61. SOČ Koščíková Kristína, 3.B  28.4.2022  úspešný riešiteľ  

62. SOČ Lacko Daniel, 3.E  28.4.2022  úspešný riešiteľ  

63. 

Nohejbal  Tomáš Dulava, 2.A  
Sebastián Murín, 4.A  
Martin Čabra, 4.D  
Richard Matis, 4.A  
Filip Špánik, 4.A  28.4.2022 1. miesto    

64. 
Bedminton 
dievčat  

Pastulová Alexandra 1.A  
Šucová Katarína 2.A  5.5.2022  3. miesto   

65. 

Basketbal 
chlapcov 

Adam Haus, 3.C, 
Dávid Hric 3.C,  
Martin Košťál, 3.D 
Adam Vass 3.D 
Oliver Halász 3.B  
Mikuláš Marko 2.B 11.5.2022  3. miesto    

66. 
Chemická 
olympiáda Denis Zajak, 1.B 12.5.2022 4. miesto   

67. 

Turnaj 
mladých 
fyzikov 

Martin Marcinčák 2.C 
Martin Mičuch 2.C   15.7-25.7.2022   

10.miesto – 2 
krát  bronzová 
medaila 

68. 
Beniakove 
Chynorany  Radka Kožejová, 4.B   6.5.-8.5.2022  2 x 2. miesto  

69. 

Olympiáda 
kritického 
myslenia  Laura Drozdová, 2.B 14.6.2022  úspešný riešiteľ  

70. 
Bedminton 
dievčat  

Pastulová Alexandra 1A  
Šucová Katarína 2A  15.-16.6.2022  4. miesto  

 
 

 

Iné súťaže  

P.Č. 
názov súťaže 

pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka a 
trieda 

súťaž konaná 
dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 

Európsky deň 
jazykov 2021 — 
Jazyky okolo nás  

Miriam Šuľová,  
Michal Hoľan, 
Patrik Mátyás,  
Mariya Pronina, 2.C 
Daniel Pallas, 2.D 
Anastázia Kuffová, 3.B 
Filip Gallovič, 3.E 26.9.2021   1. miesto  

2. 
Citi innovation 
camp  

Matej Maňkoš, 3.A, Katarína 
Gašparíková, 3.B,  
Kristína Koščíková, 3.B,  
Zuzana Grapová, 3.D 
Lucia Demeterová, 3.D  11.11.2021  

úspešný 
riešiteľ  

3. 

Zenit v 
programovaní 
kategória 
WebDeveloper  Erik Baksay, 4.C  24.11.2021  4. miesto    
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4. 

Zenit v 
programovaní 
kategória 
WebDeveloper Mikuláš Marko, 2.B  24.11.2021  5. miesto    

5. 

Zenit v 
programovaní 
kategória A  Klára Hirmanová, 4.C  25.11.2021  5. miesto    

6. 

Zenit v 
programovaní 
kategória A  Jozef Sabo, 4.C  25.11.2021  6. miesto    

7. 

Zenit v 
programovaní 
kategória B  Martin Marcinčák, 2.C  25.11.2021  4. miesto    

8. 

Zenit v 
programovaní 
kategória B  Martin Mičúch, 2.C  25.11.2021  7. miesto    

9. 
Juvenes 
Translatores  Timea Kaliarikova, 3.D  26.11.2021   

úspešný 
riešiteľ  

10. 
Juvenes 
Translatores  Sarah Jarková, 3.E  26.11.2021   

úspešný 
riešiteľ  

11. Best in English  René Stráňai, 3.C 26.11.2021   úspešný riešiteľ 

12. Expert  63 žiakov  30.11.2021   
42 úspešných 
riešiteľov 

13. 

Majstrovstvá 
Košického kraja 
v šachu  Eva Bérešová, 2.B 8.12.2021 2. miesto    

14. 

Majstrovstvá 
Košického kraja 
v šachu Jana Saksunová, 2.B 8.12.2021 4. miesto    

15. 

ReadTheory 
Knowledge 
Week 
Competition  

Laura Sokolová 4.A, Daniela 
Némethová, 1.A  2.2.2022  

úspešný 
riešiteľ  

16. 

Zimná 
univerziáda SR 
2022  Adam Bugoš, 4.B  7.-11.2.2022   1. miesto   

17. 

LEAF Academy 
Essay 
Competition  Gabriela Grešková, 3.A 17.2.2022   2. miesto   

18. Moja Európa  

Miška Mahdalová 3. E  
Simona Hudáková 3. E  
Anna Gumanová 3. E  20.2.2022  účasť    

19. 
Matematický 
Náboj  6 družstiev po 5 žiakov  18.3.2022    účasť 

20. Ekoolympiáda Simona Hudáková, 3.E  29.3.2022  7. miesto  

21. 
Frankofónny 
kvíz  Adam Kubiš, 2.D  1.4.2022  2. miesto    

22. 

Jugend 
debattiert 
international   

Katarína Strončeková, 3.D 
Karolína Kundracíková, 3.D   1.4.2022  

úspešný 
riešiteľ   

23. 

Dejepisná súťaž 
študentov 
českých a 
slovenských 
gymnázií  

Tomáš Kondas, 3.C 
Jakub Lašovský, 3.C 
René Dedinský, 3.C 6.4.2022 5. miesto    

24. 
Matematický 
klokan  32 žiakov  11.4.2022   

6 úspešných 
riešiteľov   

25. 
Spievam po 
francúzsky  

Miroslava Lovászová, 3.E 
René Stráňai, 3.C 12.4.2022  1. miesto    

26. 
NAG – sieťové 
technológie 

Martin Marcinčák 2.C 
Martin Mičuch 2.C  
Oliver Groma 2.C 21.4.2022  

59. miesto 
51. miesto 
57. miesto  

27. 
Štúrovo pero 
2022  

Štefan Lisík, 4.D kategória 
ekonomická príloha 

22.4.-
23.4.2022   3.miesto   
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Martin Čabra, 4.D kategória 
ekonomická príloha 

28. 
Štúrovo pero 
2022  

17 žiakov, kategória 
stredoškolský časopis 

22.4.-
23.4.2022   3.miesto   

29. 

Originál vs. fejk 
— Nebuď 
fejker!  

Patrik Mátyás 1.C, 
Matúš Sisol 1.C, Vladimír 
Kundracík 1.C, Lucia 
Jenčová 1.C 26.4.2022  1. miesto  

30. 
Biblická 
olympiáda  

Viktória Fabriciová 1.D,  
Dávid Kristián Kremler 1.A, 
Katarína Šebáková 2.B  27.4.2022  4. miesto    

31. 
Hack Kosice 
2022  

Jozef Szabo, 4.C 
Erik Baksay, 4.C 
Eduard Lehotsky, 2.C 
Michal Holan, 2.C 23.4-25.4.2022   

úspešný 
riešiteľ  

32. PythonCup  Eduard Lehotský, 2.C 27.4.2022   79.-106 miesto   

33. 
Oživ minulosť, 
preži jej príbeh  Alexander Kuchta, 2.C 27.4.2022   1. miesto  

34. 
Oživ minulosť, 
preži jej príbeh  

Anna Gumanová, 3.E 
Michaela Mahdalová, 3.E 27.4.2022   2 x 2. . miesto  

35. Mladý Európan 

Ema Marcinčinová, 3.A 
Matej Maňkoš, 3.A 
Filip Kocúr,  4.D 29.4.2022 1. miesto 

úspešný 
riešitelia  

36. Matboj  2 družstvá po 4 žiakov  6.5.2022   
17. a 21. miesto 
zo 45   

37. 

Geografický 
korešpondenčný 
seminár GeoKos  Simona Šmagalová,  2.D  8.5.2022  8. miesto  

38. 
Spievam po 
francúzsky  

Miroslava Lovászová, 3.E 
René Stráňai, 3.C 28.5.2022  1. miesto  

39. Robotický Battle  
Martin Mičuch, 2.C, 
kategória vlastný model 7.6.2022  1. miesto  

40. 

Olympiáda 
kritického 
myslenia Laura Dzobová, 2.B 14.6.2022  

úspešný 
riešiteľ  

 
 

Ďalšie dobré výsledky: 
 
Autorizácia programu IB DP  
V procese autorizácie boli zrealizované tieto kroky:  

• návšteva Gymnázia Nový PORG v Prahe, ktoré je IB školou – september 2021, 

• ukončenie spolupráce s konzultantom  - 15.09.2021, 

• podanie autorizačnej prihlášky – 15.10. 2021, 

• vyhodnotenie autorizačnej prihlášky zo strany vedenia IB – pozitívne hodnotenie,  

• úspešne sme absolvovali verifikačnú návštevu, ktorej cieľom bolo overiť školské prostredie, 

odbornosť zainteresovaných pedagógov a vybavenosť knižnice, laboratórií a ďalších odborných 

učební,   

• v máji 2022 sme získali autorizáciu na program IB DP  a stali sme sa súčasťou medzinárodnej 

siete IB World Schools. 

• vyučovať začneme v školskom roku 2023/2024.  

Nedostatky:  
 
• nízka zapojenosť žiakov a slabé výsledky v olympiádach z MAT, FYZ a CHE, 
• zapájanie väčšieho počtu žiakov do SOČ, 
• efektívnejšie využívanie meteorologickej stanice, 
• intenzívnejšie implementovanie bádateľských metód pri sprístupňovaní učiva. 
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XVI.  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové 
oprávnené 
výdavky  

Spolufinancovanie Poznámka 

 Erasmus+ Európske 
identity v minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti  

 2019-1-DE03- KA229-
059529_4 

 25.083 €  0€   

 Erasmus+ Európska 
projektová práca na 
gymnáziu 

 Program Erasmus+ 
2019-1-SK01- KA101-
060087 

 38.250 €  0€   

Erasmus + 

Akreditácia pre 
program Erasmus+ 
Mládež (2021 – 2027) 
Číslo zmluvy 2021-1-
SK01-KA121-
SCH000003322 

13.160€ 0€  

 INTEREG Slovenská 
republika - Maďarsko 

 INTEREG V-A 
Slovenská republika - 
Maďarsko 

 1500€  0€  výpožička 

 Inovácia vzdelávania za 
účelom zlepšenia 
čitateľskej, matematickej, 
finančnej a prírodovednej 
gramotnosti 

 Ľudské zdroje  235.473, 74 € 
 11 773,69 € 
(5%) 

  

IT Creativity Lab.    25 000 € 0 
Projekt 
KSK  

IT Akademia – vzdelávanie 
pre 21. storočie 

Ľudské zdroje   
Partnerská 
škola 

 
 

XVII.  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022 

 
 

V školskom roku 2021/2022 bola v dňoch 11.04.2022 – 13.04.2022 vykonaná školská inšpekcia. 
 
Predmetom školskej inšpekcie bol Wellbeing – vplyv pozitívneho psychického nastavenia žiakov a 
učiteľov na dosahovanie výsledkov vo vzdelávaní. 
Informácie zo správy číslo 8090/2021-2022 sú nasledovné: 
Cieľom informatívnej inšpekcie bolo overiť nástroje na zisťovanie stavu vytvorených podmienok pre 
spokojnosť učiteľov a žiakov v školskom prostredí a vzťahy medzi nimi. Počas inšpekcie boli zadané 
dotazníky žiakom 2. - 4. ročníka, ktorými boli zisťované vzťahy medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi. Takisto 
boli zadané dotazníky pedagogickým zamestnancom zamerané na ich spokojnosť a psychickú pohodu, ako 
aj dotazníky monitorujúce klímu školy. 
Závery 
Zistenia z dotazníkov a rozhovorov budú spracované do súhrnnej správy za Slovenskú republiku a 
zverejnené na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie a budú súčasťou Správy o stave a úrovni výchovy 
vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2021/2022 v SR. 
 

XVIII.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  
 

 

Realizované opravy priestorov školy: 

• oprava triedy č.74, 

• oprava triedy č.76, 
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• oprava učebne č.34 – učebňa informatiky, 

• oprava učebne č.29 – učebňa informatiky, 

• oprava učebne č. 26 – ateliér, 

• oprava priestorov pre odkladanie IKT zariadenia, 

• vznik environmentálneho kútika – financované z daru vo výške 5000 €, 

• riešenie havarijného stavu v kuchyni a priľahlých priestoroch, 

• maľovanie priestorov jedálne, kuchyne a zázemia. 

 

Rekonštrukcia budovy školy: 

V školskom roku 2021/2022 prebiehala investičná akcia financovaná KSK - Reštaurovanie uličných 
a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou a drevených 
konštrukcií výplní – I. ETAPA v celkovej cene 1. 138 000 € - v súlade s rozhodnutím KPÚ. 

V januári 2022 boli ukončené práce na dvorovej časti budovy školy. 

V máji 2022 bola dokončená projektová dokumentácia na akciu – Odstránenie vlhkosti spodnej stavby 
budovy. PD bola schválená KPÚ.  

Nasledoval proces zlúčenia 2 investičných aktivít do jednej s názvom Rekonštrukcia budovy školy, vrátane 
sanácie - II. ETAPA. Po ukončení verejného obstarávania budú pokračovať práce na rekonštrukcii budovy.  

 

Modernizácia - elektronizácia: 

V školskom roku 2021/2022: 

• bola vytvorená učebňa informatiky IT Creativity Lab. – kompletné vybavenie učebne bolo 
financované z projektu IT Creativity Lab. v celkovej cene 25 000 € - PC, monitory, interiérové 
vybavenie atď., 

• bola zabezpečené kompletné interiérové vybavenie – nábytok, stoly, stoličky v učebni informatiky 
č.34, v učebni č. 20 – IB DP , v ateliéri, vrátane maliarskych potrieb, 

• do laboratória chémie bol zakúpený digestor v celkovej sume cca 4500 €,   

• boli zabezpečené nové PC do tried a učební v celkovej sume cca 5000 €,   

• zabezpečené učebné pomôcky, knihy  a zahraničné publikácie k programu IB DP v  celkovej 
hodnote 23500 €. Suma  20 000 € bola dotáciou z ministerstva školstva, ako podpora pre školy 
s IB programom (alebo školy v procese autorizácie),  

• zabezpečené učebné materiály a knihy k projektu Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia 
čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti v celkovej cene cca. 8 500 €, 

• z finančných zdrojov OZ Priatelia Šrobárky boli zakúpené dataprojektory, senzory pre potreby IT 
projektov, interiérové vybavenie  - stoličky do učebne č. 20.   

 
 

XIX.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy 

 
ROK  
2021  

Rozpočet 
k 31.12.2021 

 

 Čerpanie 
k 31.12.2021 

 

Čerpanie  
v %  

Bežné výdavky – zdroj 111-002  1 364 789,00 €  1 316 602,65 €  96,47  

 
 

Mzdy 
(tarifný plat 

815 887,90 €  815 887,90 €  100 
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z toho 

a príplatky 
k tarifnému platu, 
odmeny) 

Poistné a príspevky 
DDS  

291 668,61 €  291 668,61 €  100 

Celkový objem 
miezd 
(vrátane odvodov) 
 

1 107 556,51 €  1 107 556,51 €  100 

Tovary, materiál 
a služby  

257 232,49 €  209 046,14 €  48 186,35 € 
prenesené  
do r. 2022  

 
 
Jednotlivé zdroje rozpočtu: 

• nenormatívne fin. prostriedky (111 003) – 27 263,20 € (vzdelávacie poukazy vo výške 11.885 € - 
finančné prostriedky sú delené v pomere 60% odmena pre učiteľa, ktorý krúžok 
vedie a 40% - pomôcky a materiálne zabezpečenie činnosti krúžku; príspevok na učebnice – 5737 
€, ochranné pomôcky Covid – 19 – 4490 €,   

• finančné prostriedky z príjmov KSK (41 001) – 16 213,60 € (Program IB DP  – ročný 
poplatok, workshopy pre učiteľov, nákup učebníc, beletrie a podobne – podľa podmienok 
a požiadaviek určených v procese autorizácie v programe IB DP), 

• finančné prostriedky z vlastných príjmov – prenájom (72g) – 1670,40 € - použité na materiálno 
technické vybavenie, 

• finančné prostriedky nadobudnuté na OZ Priatelia Šrobárky od rodičov alebo zákonných 
zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb predstavovali v roku 2021 sumu 
10 043,17 €- boli použité na nákup senzorov, kníh, dataprojektorov, interiérového vybavenie 
a pod., 

• finančné prostriedky z darov ( 72 A) – 5.130 €  - dar na základe výhry v environmentálnej súťaži 
určený na zriadenie „environmentálneho kútika“, 

• finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov – zmluva o NFP vo výške 235.473, 74 € ; Inovácia 
vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej 
gramotnosti, obstarané knižné publikácie v celkovej výške  cca 8.500 €  

 
 

XX.  Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 
a koncepčných materiálov KSK  

 
 

Regionálna stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

STEB (Selected 
Topics of 
Evolutionary 
Biology)  

10/2021 Institute of 
Science and 
Technology 
Austria  

OZ eduB  2 Zážitkové 
biologické 
sústredenie v 
profesionálnych 
laboratóriách – 
mladý vedec. 

European Day of 
Languages 2021 
 

14.10.2021 Gymnázium 
Šrobárova 1 
 

PK ANJ 31 Spoznávanie 
jazykovej 
rôznorodosti, 
porovnanie 
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dialektov v ANJ/SJ.  
 

Rok historických 
výročí  

19.10.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK DEJ  30 Pripomenutie 
udalostí, ktoré v 
dejinách našej 
vlasti majú 
historický význam.  

Knižný cosplay - 
celoslovenský 
projekt " 
Najzaujímavejšie 
podujatie 
školskej 
knižnice"  

25.10.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

Knižnica 
gymnázium 
Šrobárova 

20  Krátkou 
prezentáciou a 
tematickým 
kostýmom v 
duchu hlavnej 
postavy priblížiť 
spolužiakom svoju 
obľúbenú knihu a 
literárny žáner.  

Ruský film v 
škole  

25.-
27.10.2021  

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK RUJ 45 Ruský jazyk v 
interaktívnych 
vyučovacích 
metódach. 

Shakespeare 
Memorial - 
školské kolo  

4.11.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK ANJ 6 Zlepšenie 
jazykových 
kompetencií. 

Výtvarná súťaž 
Svetu mier!  

8.11.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK RUJ  1 Výtvarná 
interpretácia 
celosvetovej 
problematiky – 
„udržanie mieru“. 

Prázdninový 
fotobríheh  

11.11.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK GEG 120 Aplikácia 
geografických 
teoretických 
poznatkov v praxi 
– geografia a 
dovolenkové 
destinácie. 

Expedícia Mars 
2021  

22.11.2021 Telča PK GEG 1 Konečný výber 
piatich členov 
posádky, ktorí sa 
zúčastnia 
simulácie letu a 
navštívia 
inštitúcie ESA. 

Jazykový diplom 
DSD2  

24.11.2021   Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK NEJ 15 Absolvovanie 
jazykovej skúšky z 
nemeckého jazyka. 

Olympiáda v 
nemeckom 
jazyku - školské 
kolo  

26.11.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK NEJ  15 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  

Literatúra 
trochu inak  

3.12.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK SJL 60 Takáto vyučovacia 
hodina prispela k 
zaujímavému 
zoznámeniu sa s 
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dielom a 
samozrejme aj k 
tomu, aby žiaci 
povedali svoj 
názor, 
argumentovali, a 
aktívne 
pristupovali k 
učeniu sa  

Olympiáda v 
španielskom 
jazyku - školské 
kolo  

7.12.2022  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK SJA 4 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  

Olympiáda vo 
francúzskom 
jazyku - školské 
kolo  

10.12.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK FRJ 5 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  

Olympiáda v 
ruskom jazyku - 
školské kolo  

10.12.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK RUJ  7 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  

Olympiáda v 
anglickom 
jazyku - školské 
kolo  

10.12.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK ANJ 122 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  

Olympiáda 
ľudských práv - 
školské kolo  

10.12.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK OBN 5 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  
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Prechádzky s 
nemčinou  

Každý 
druhý 
štvrtok  

centrum mesta 
Košice 

PK NEJ 20 Zlepšovanie 
jazykových 
zručností – 
spolupráca s 
nemeckými 
dobrovoľníčkami. 

Prázdninový 
fotobríheh  

9/2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK GEG 65 Aplikácia 
teoretických 
poznatkov na 
hodinách 
geografie. 

Ruské slovo - 
školské kolo  

19.1.2022  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK RUJ  5 Prehĺbenie záujmu 
žiakov o ruský 
jazyk a ruskú 
kultúru.  

We Remember  27.1.2022  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK ANJ 40 Pripomenutie 
Medzinárodného 
dňa pamiatky 
obetí holokaustu.  

Biologická 
olympiáda - 
školské kolo  

11.2.2022  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK BIO 13 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  

Jazykový diplom 
DSD1  

9.3.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK NEJ 52 Získanie 
jazykového 
diplomu, ktorý je 
akceptovaný na 
pracovnom trhu a 
uznávaný v 
kruhoch 
nemeckého 
priemyslu. 

Oslavy dňa Pí  14.3.2022  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK MAT 36 Rozšírenie 
matematických 
kompetencií 
hravou formou. 

Dni francúzskej 
kultúry  

23.3.2022  UNIPO Prešov  PK FRJ 4 Spolupodieľanie 
sa na vernisáž 
súťažných diel 
pod názvom „Au 
pied de la lettre„ 
ktoré zobrazovali 
frazeologické 
výrazy vo 
francúzštine a ich 
ekvivalenty v 
slovenčine. 

Projekt 
Erasmus+ 
(Europäische 
Identitäten in  
Vergangenheit, 
Gegenwart und 

27.03. - 
01.04.2022  

Gymnázium 
Šrobárova 1,  
Vysoké Tatry 
Horný Smokovec 
 
 

PK NEJ 
PK ANJ 

16 
slovenských, 
16 
zahraničných  

Posilnenie 
medzikultúrnych 
kompetencií, 
jazykových 
zručností, 
uvedomenie si 
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Zukunft) vlastnej a 
európskej identity, 
rozvoj mediálnej 
gramotnosti a 
sociálnych 
kompetencií 
prostredníctvom 
spolupráce v 
medzinárodných 
tímoch, 
uvedomenie si 
európskych 
hodnôt.  

Hviezdoslavov 
Kubín - školské 
kolo 

31.3.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK SJL 25 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  

Chemická 
olympiáda - 
školské kolo  

22.4.2022  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK CHE 1 Vedenie žiakov k  
samostatnosti a 
zodpovednosti. 
Rozvíjanie  
tvorivosti, 
individuálnych 
talentov, 
komunikačných a 
organizačných 
schopností.  

Slovo bez hraníc 
2022  

22.4.2022 Radničná sála 
budovy 
Miestneho úradu 
MČ Košice — 
Staré Mesto  

PK SJL 5 Rozšírenie 
jazykových 
kompetencií 
prostredníctvom 
súťaže v prednese 
poézie a prózy. 

European 
Student Councils  

10.5.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

Školský 
parlament 
Gymnázium 
Šrobárova, 
Školský 
parlament: 
Fínsko, 
Estónsko, 
Rumunsko, 
Moldavsko  

1 Získanie množstva 
zaujímavostí o 
fungovaní 
Školských 
parlamentov v 
iných krajinách. 

Projekt 
Erasmus+ 
(Europäische 
Identitäten in  
Vergangenheit, 
Gegenwart und 
Zukunft) 

12.5. až 
19.5.2022  

Gymnasium 
Hermanna 
Sudermanna 
Klaipeda, Litva  

PK NEJ 8 Posilnenie 
medzikultúrnych 
kompetencií, 
jazykových 
zručností, 
uvedomenie si 
vlastnej a 
európskej identity, 
rozvoj mediálnej 
gramotnosti a 
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sociálnych 
kompetencií 
prostredníctvom 
spolupráce v 
medzinárodných 
tímoch a v 
neposlednom rade 
uvedomenie si 
európskych 
hodnôt.  

Gramatika inak  13. 5.2022  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK NEJ 23 Rozšírenie 
jazykových 
kompetencií 
(gramatických 
znalostí) pomocou 
rôznorodých 
zaujímavých 
online cvičení. 

Projekt 
Erasmus+ 
(Europäische 
Identitäten in  
Vergangenheit, 
Gegenwart und 
Zukunft) 

4.6. – 
9.6.2022  

Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Tadeusza 
Kościuszki w 
Ropczycach  

PK NEJ 
PK ANJ 

8 Posilnenie 
medzikultúrnych 
kompetencií, 
jazykových 
zručností, 
uvedomenie si 
vlastnej a 
európskej identity, 
rozvoj mediálnej 
gramotnosti a 
sociálnych 
kompetencií 
prostredníctvom 
spolupráce v 
medzinárodných 
tímoch a v 
neposlednom rade 
uvedomenie si 
európskych 
hodnôt.  

Ruské slovo - 
tvorivé dielne  

6.6.2022  Kulturpark  PK RUJ 15 Osvieženie záujmu 
o ruskú kultúru a 
tradície.  

 
Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Jesenné 
účelové 
cvičenie pre 1. 
a 2. ročník 
 

06.09. - 
09.09.2021 
 

okolie Košíc 
 

PK TSV 263 Overenie 
nadobudnutých 
poznatkov zo 
základov a zásad 
prvej pomoci, pri 
orientácii v teréne, 
rozvoj v oblasti 
športu, utuženie 
kolektívu. 

KOŽaZ (Kurz 
ochrany života 

13.09. - 
20.09.2021 

Slovenský raj 
 

PK TSV 125 Upevnenie 
poznatkov z ÚC z 
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a zdravia) pre 
3. ročník, prvá 
časť 
 

 1.a 2. ročníka, 
športový zážitok, 
upevnenie 
kolektívu. 
 

Turistika - 
jesenná 
príroda 

2.10.2021 Tomášovský 
výhľad 

turistický 
krúžok 

19 Aktívnou 
turistikou 
spoznávanie krás 
Slovenského raja. 

Európsky 
týždeň športu 
 

04.10. - 
08.10.2021 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

Národné 
športové 
centrum 

252 Rozvoj 
pohybových 
aktivít, 
zdokonalenie 
športových 
zručností. 

Turisti v 
oblakoch 
 

13.11.2021 
 

Čierna hora 
 

turistický 
krúžok 
 

20 Aktívnou 
turistikou 
spoznávanie krás 
okolia Košíc. 

Šrobárčania 
na ľade 
 

20.1.2022 
3.2.2022 

Košice, 
Alejová 
 

ŠP 115 Športový relax, 
spoznávanie 
Šrobárčanov. 

Zimný 
lyžiarsky kurz 
 

07.02. - 
11.02.2022 
 

Tále 
 

PK TSV 137 Zdokonalenie 
lyžiarskych 
zručností, športový 
zážitok, utuženie 
kolektívu. 

Účelové 
cvičenie pre 1. 
a 2. ročník 
 

25.3.2022 
 
 
 

Klatovianka,  
Zelený dvor 
 

PK TSV 238 Overenie 
nadobudnutých 
poznatky zo 
základov a zásad 
prvej pomoci, pri 
orientácii v teréne, 
rozvoj v oblasti 
športu, utuženie 
kolektívu. 

Stolnotenisový 
školský turnaj 
 

21.4. - 
30.5.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

PK TSV 26 Športový zážitok, 
porovnanie 
stolnotenisových 
zručností s 
ostatnými. 

Školský 
volejbalový 
turnaj  

10.5.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

PK TSV 42 Upevňovanie 
športovej tradície - 
získanie 
putovného 
volejbalového 
pohára.  

VSE City Run 
2022  

12.5.2022  Košice PK TSV 10 Vďaka 
charitatívneho 
behu rozvíjanie 
postoju - konanie 
nezištne, v 
prospech 
ostatných, bez 
toho, aby sme za to 
niečo očakávali.  

Streetbalový 
basketbalový 
školský turnaj 

16.5.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

PK TSV 20 Športový zážitok, 
utužovanie 
kolektívu. 
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Študentská 
futbalová liga  

19.5.2022 Košice KSK,  
PK TSV 

10 Zabezpečenie pre 
žiakov dostatok 
kvalitného pohybu 
na škole. 

Študentská 
futbalová liga  

20.5.2022 Košice KSK, 
PK TSV 

10 Zabezpečenie pre 
žiakov dostatok 
kvalitného pohybu 
na škole. 

KOŽaZ (Kurz 
ochrany života 
a zdravia) pre 
3. ročník, 
druhá časť 
časť 

31.5.-
1.6.2022 
 

Kysak PK TSV 58 Upevnenie 
poznatkov z ÚC z 
1.a 2. ročníka, 
športový zážitok, 
upevnenie 
kolektívu. 
 

KOŽaZ (Kurz 
ochrany 
živoita a 
zdravia) pre 3. 
ročník, druhá 
časť 

31.05.-
1.06.2022 
 

Klatovianka, 
Alpinka 
 

PK TSV 58 Upevnenie 
poznatkov z ÚC z 1. 
a 2. ročníka 
 
 

Medzinárodný 
deň detí na 
Bankove  

2.6.2022 Bankov PK TSV 20 Športom - 
pochodom na 
Bankov 
pripomenutie 
Medzinárodného 
dňa detí.  

Exhibičný 
zápas vo 
volejbale  

3.6.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK TSV 11 Prostredníctvom 
športu utužovanie 
pozitívnych 
vzťahom medzi 
učiteľmi a žiakmi. 

Plavecký kurz 
a športové 
aktivity 

30.-22.6.2022 Drienica PK TSV 55 Plávanie patrí 
medzi športy, 
ktoré najviac a 
najefektívnejšie 
rozvíjajú základné 
funkcie ľudského 
organizmu. 

Šrobárčania 
na Jahňacom 
štíte 

27.6.2022 Vysoké Tatry PK MAT 9 Aktívnym 
pohybom  
spoznávanie krás 
SR. 

 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnenýc
h žiakov 

Prínos  

Predstavenie 
aktivít školskej 
psychologičky 
pre prvákov 

3.9.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

145 Privítanie, úvodné 
informácie. 

Šrobársky poklad 
2021 

6. - 
8.9.2021 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

ŽŠR 150 Realizácia aktivít 
pre prvákov, ktorá 
je zameraná na 
uľahčenie 
adaptácie 

https://www.srobarka.sk/medzinarodny-den-deti-na-bankove-2022/
https://www.srobarka.sk/medzinarodny-den-deti-na-bankove-2022/
https://www.srobarka.sk/medzinarodny-den-deti-na-bankove-2022/
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novoprijatých 
žiakov školy 

Peer program 9/2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

koordinátor 
prevencie 
závislostí a 
sociálno-
patologických 
javov 

8 Zameranie sa na 
javy sociálnej 
patológie. 

Účelové cvičenie 
so školskou 
psychologičkou 

9.9.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

30 Aktívna 
spolupráca, 
komunikácia a 
spoznávanie. 

Účelové cvičenie 
so školskou 
psychologičkou 

10.9.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

28 Aktívna 
spolupráca, 
komunikácia a 
spoznávanie. 

Biela pastelka 
2021 
 

24.9.2021 
 

centrum mesta 
Košice 
 

PK BIO 10 Cieľom zbierky je 
získanie 
finančných 
prostriedkov na 
podporu ľudí so 
zrakovým 
postihnutím 
a vychovávať 
mladých ľudí 
k spolupatričnosti. 

Triednická 
hodina 1.B  so 
školskou 
psychologičkou 

28.9.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

31 Spoznávanie a 
komunikácia 

Triednická 
hodina 2.C so 
školskou 
psychologičkou 

28.9.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

29 Interpretácia 
realizovanej 
sociometrie, 
nápady na riešenie 
a zlepšenie 
situácie. 

Self-care Október 10/2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Kalendár s 
úlohami, ktoré sú z 
oblasti pozitívnej 
psychológie – 
téma mesiaca - 
starostlivosť o 
seba 

Aktivity na 
triednické hodiny 

1.10.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

150 Tvorba aktivít v 
rámci podpory 
adaptácie žiakov 
prvého ročníka. 

Medzinárodný 
maratón mieru  
 

3.10.2021 Mesto Košice Maratónsky 
klub Košice 

20 Dobrovoľníctvo – 
pomoc pri 
medzinárodnom 
športovom 
podujatí 

Diagnostika 
profesijnej 
orientácie žiakov 
druhého ročníka 

4., 5. a 
8.10.2021 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

kariérny 
poradca 
kontaktná 
psychologička  
školská 
psychologička 

150 Diagnostika 
profesijnej 
orientácie žiakov 

Šrobárka s 7.10.2021 Gymnázium, PF UPJŠ, 15 Cieľom je 
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názorom 1  Šrobárova 1- 
online 
 

debatný klub diskutovať so 
Šrobárčanmi o 
aktuálnych 
témach, o tom čo 
sa „nevojde“ do 
vyučovacích hodín. 
Témou diskusie 
bola aktuálna 
situácia v 
Afganistane. 

Neviditeľné 
námestia (Le 
piazze invisibili)  

4.11.2021  Galéria 
Vojtecha 
Lofflera  

PK DEU  15 Zamýšľanie sa nad 
prezentovanými 
fotografiami a 
analýza toho, ako 
sa mestský život – 
neživot počas 
najprísnejšieho 
lockdownu, kedy 
sa námestia, inak 
centrá 
spoločenského 
života, menili na 
opustené ostrovy.   

Rovesnícka 
internetová 
poradňa Linky 
detskej dôvery 

10,.- 
11/2021 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Participácia a 
následné 
informácie -  
rovesnícka 
internetová 
poradňa Linky 
detskej dôvery 

Duševné zdravie  
 

11.-
22.10.2021 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

koordinátor 
prevencie 
závislostí a 
sociálno-
patologických 
javov, 
spolupráca s 
RÚVZ 
školská 
psychologička 

1.,2. ročník – 
235 žiakov 

Zvládnutie stresu. 
záťažových 
situácii, kontakty 
pomoci. 

Digitálna 
inteligencia v 
praxi 

23.-
24.10.2021 

online DigiQ 2 Práca s ľuďmi, 
ktorých zaujíma 
téma bezpečného 
internetu, 
digitálnej 
inteligencie. 

Halloween na 
Šrobárke 
 

27.10.2021 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

ŽŠR 15 Obohatenie 
študentského 
života na škole 
 

Optimistický 
november 

11/2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Kalendár s 
úlohami, ktoré sú z 
oblasti pozitívnej 
psychológie – 
téma mesiaca – 
optimizmus a 
optimistický 
pohľad na vec. 

Obálka s 11/2021 Gymnázium, školská celá škola Vytvorenie obálky, 
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podpornými 
odkazmi 

Šrobárova 1 psychologička z ktorej si môžu 
žiaci kedykoľvek 
vziať lístoček s 
povzbudivým 
odkazom či 
výrokom. 

Odkazy pomoci 11/2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Rôzne kontakty 
pomoci na 
trhacích lístkoch 
na 
frekventovaných 
miestach školy. 

Offline instagram 11/2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Povzbudivé slová, 
nápady, rady na 
lístočkoch na 
chodbách školy.  

Neviditeľné 
námestia“ v 
Galérii Vojtecha 
Löfflera  

4.11.2021 Galéria 
Vojtecha 
Löfflera 

PK DEU 14 Zamýšľanie sa nad 
prezentovanými 
fotografiami a vo 
vzájomných 
rozhovoroch, 
analyzovanie 
skutočností. 

Pite zdravo, 
myslite 
ekologicky 

18.11.-
31.6.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

RŠ celá škola Znižovanie objemu  
odpadu z PET fliaš. 

Výtvarná a 
grafická súťaž 
Červená stužka 
 

1.11.2021 - 
25.11.2021 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

koordinátor 
prevencie 
závislostí a 
sociálno-
patologických 
javov 

10 Výchova 
k solidarite 
s ľuďmi žijúcimi 
s HIV alebo AIDS 

Potravinová 
zbierka 

2.11.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

Kaufland, 
Červený kríž 

30 Rozvíjať 
vnímavosť a 
citlivosť mládeže k 
dianiu okolo seba. 
Pomoc rodinám 
v zložitej životnej 
situácii. 

Konflikte und 
Spannungen 
einer 
gegenwärtigen 
Jugend  

12.11.2021 Konflikte und 
Spannungen 
einer 
gegenwärtigen 
Jugend  

nemecké 
dobrovoľníčky 

10 Rozbor konfliktov 
a problémov 
súčasnej mládeže 
aj z pohľadu 
nemeckých 
mladých ľudí. 

Šrobárka s 
názorom 2 

18.11.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

debatný klub 15 Cieľom je 
diskutovať so 
Šrobárčanmi o 
aktuálnych 
témach, o tom, čo 
sa „nevojde“ do 
vyučovacích hodín. 
Témou bola 
diskusia s učiteľmi 
o tom, či by forma 
maturitnej skúšky 
mala zostať, alebo 
by sa mala 
pozmeniť.  
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Láskavý 
december 

12/2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Kalendár s 
úlohami, ktoré sú z 
oblasti pozitívnej 
psychológie – 
téma mesiaca – 
láskavosť nielen k 
druhým ľuďom, 
ale aj k sebe. 

Červené stužky 
 

1.12.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

koordinátor 
prevencie 
závislostí a 
sociálno-
patologických 
javov 

celá škola Výchova 
k solidarite 
s ľuďmi žijúcimi 
s HIV alebo AIDS. 

Mikuláš na 
Šrobárke 
 

3.12.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

ŽŠR celá škola Obohatenie 
študentského 
života na škole. 

Koľko lásky sa 
zmestí do krabice 
od topánok 

4.12.2021 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK BIO 30 Výchova mladých 
ľudí k pomoci 
starším ľuďom, 
ktorí žijú 
v domovoch pre 
seniorov. 

Šrobárka s 
názorom 3  

9.12.2021  Gymnázium, 
Šrobárova 1 

debatný klub 15 Cieľom je 
diskutovať so 
Šrobárčanmi o 
aktuálnych 
témach, o tom, čo 
sa „nevojde“ do 
vyučovacích hodín. 
Témou bola 
diskusia s 
Matejom Tóthom. 

Šrobárska tehla - 
"Kto dáva, ten 
dostáva" 
 

13.-
17.12.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

ŽŠR celá škola Rozvíjať 
vnímavosť a 
citlivosť mládeže k 
dianiu okolo seba 
a k potrebám a  
problémom 
užšieho či širšieho 
spoločenstva, v 
ktorom žijú. 

Beseda s 
bývalými 
Šrobárčanmi 
 

16.12.2021 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 - 
online 
 

PK BIO 45 Diskusia 
študentov 
o zážitkoch zo 
stredoškolského 
štúdia. 

Vianočné prianie 
a ako si 
oddýchnuť 

17. a 
21.12.2021 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Vianočné prianie a 
informácie o tzv. 
siedmich typoch 
oddychu (s 
odkazom na TED 
video). 

Preventívne 
aktivity 
"Šikanovanie"  
 

17..1. - 
27.01.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

koordinátor 
prevencie 
závislostí a 
sociálno-
patologických 
javov, 

110 Uprednostňovať 
zodpovedné 
správanie 
a zdravie 
neohrozujúci 
spôsob života, nie 
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spolupráca 
s OR PZ KE 

rizikové správanie. 

5 P efektívneho 
učenia a štýly 
učenia 

26.1. - 
3.2.2021 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

150 Infomácia pre  
žiakov prvého 
ročníka ako sa 
efektívne učiť, aké 
sú štýly učenia sa. 

Priateľský 
február 

2/2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Kalendár s 
úlohami, ktoré sú z 
oblasti pozitívnej 
psychológie – 
téma mesiaca – 
priateľstvo a 
priateľskosť 

Deň zameraný na 
prevenciu 
šikanovania a 
kyberšikanovania 
a stmeľovania 
triednych 
kolektívov 

3.2.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 
koordinátorka 
prevencie 
výchovná 
poradkyňa 

druhý, tretí a 
štvrtý ročník 

Prevencia 
šikanovania – 
prevencia, 
kontakty pomoci, 
práca v skupinách 

Online relaxácie Druhý 
polrok 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Online relaxácie 
každú stredu o 
17.00 

Informačné 
stretnutie k 
študijným 
programom KAA 
FF UPJŠ 
 

11.2.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
(hybridná 
forma) 
 

PK ANJ v 
spolupráci s 
Katedrou 
anglistiky a 
amerikanistiky 
FF UPJŠ 
 

21 Zvýšenie 
povedomia žiakov 
o možnostiach 
vysokoškolského 
štúdia so 
zameraním na 
anglický jazyk. 

Valentín na 
Šrobárke 
 

14.2.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

ŠP celá škola Obohatenie 
študentského 
života na škole. 

Podporné 
stretnutie pre 
maturantov 

17.2.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

128 Priestor pre 
maturantov na 
ventiláciu 
negatívnych 
emócií a pocitov 
spojených s 
realizáciou 
písomných 
maturít. 

Reakcia na 
situáciu na 
Ukrajine 

25.2.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Odporúčania a 
rady, čo robiť (a 
nerobiť) v krízovej 
situácií v kontexte 
vojny na Ukrajine. 

Marec v znamení 
vďačnosti za to, 
čo máme a 
funguje 

3/2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

školská 
psychologička 

celá škola Kalendár s 
úlohami, ktoré sú z 
oblasti pozitívnej 
psychológie – 
téma mesiaca – 
uvedomenie a 
pomenovanie 
všetkého, čo v 
našom živote 
funguje dobre, čo 
máme, za čo sme 
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vďační v kontexte 
situácie na 
Ukrajine. 

Pancake day 1.3.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

PK ANJ 35 Pripomenutie 
tradície Veľkej 
Británie na 
Šrobárke. 

Výstava 
MOTANKY  

31.3.2022 knižnica 
Litpark  

PK RUJ 25 Prostredníctvom 
zaujímavej výstavy 
amuletov starých 
Slovanov- 
Motanky 
spoznanie  päťtisíc 
rokov starého 
dedičstva. 

Zbierka pre 
Ukrajinu  

2.- 
4.3.2022 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

ŠP celá škola Podpora a pomoc 
ľuďom na 
Ukrajine. 

Rady pred 
písomnými 
maturitami 

14.3.2022  školská 
psychologička 

128 Rady a pomoc ako 
sa psychicky 
pripraviť na 
maturitnú skúšku. 

Zlepši školu a jej 
okolie  

17.3.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

EZÚS Via 
Carpatia  

4 Spríjemnenie 
prostredia na 
školskom dvore, 
zvýšenie 
biodiverzity v 
meste, ale aj 
praktické využitie 
na hodinách 
biológie.  

Zeleno-modrý 
deň na Šrobárke 
 

22.3.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

PK BIO celá škola Upozornenie na 
aktuálne globálne 
problémy a ich 
dopady na životné 
prostredie. 

Modelový 
európsky 
parlament  

25.-
26.3.2022 

Bratislava PK OBN 2 Priblíženie 
študentom 
stredných škôl 
fungovanie 
európskych 
inštitúcií. 

Deň učiteľov na 
Šrobárke 

28.3.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 

ŠP 50 Poďakovanie 
učiteľom za ich 
celoročnú prácu. 

Medzinárodé 
podujatie 
Masterclasess: 
„Odhalenie sveta 
kvarkov a 
leptónov 
prostredníctvom 
analýzy reálnych 
dát“ 

30.3.2022 Ústav 
fyzikálnych 
vied, PF UPJŠ 
 

PK MAT, FYZ 20 Pod odborným 
vedením študenti 
analyzovali reálne 
dáta 
z experimentov 
realizovaných 
v CERN-e. 

Šronárka s 
názorom 4  

1.4.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

debatný klub 15 Cieľom je 
diskutovať so 
Šrobárčanmi o 
aktuálnych 
témach, o tom, čo 
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sa „nevojde“ do 
vyučovacích hodín. 
Témou bola 
diskusia o 
Ukrajine . 

Noc na Šrobárke 
 

22.4.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

ŠP 220 obohatenie 
študentského 
života na škole, 
utužovanie 
triednych 
kolektívov 

Knižná pátračka 22.4.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

členovia 
krúžku Svet 
sci-fi a fantasy  

56 Preskúmanie školy 
pomocou knižných 
indícií, ktoré počas 
bežného dňa žiaci 
nikdy nenavštívili.   

Literárno-
historická 
exkurzia  
 

27.4.2022  Revúca, Betliar, 
Mauzéoleum v 
Krásnohorsko
m Podhradí 

PK SJL 29  Získanie 
zaujímavých 
informácií z 
neľahkého 
školského života 
slovenských chova
ncov.  

Deň narcisov 
 

28.4.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1, 
mesto Košice 
 

PK BIO 10 Pomoc ľuďom 
v zložitej životnej 
situácii – zbierka 
pre onkologických 
pacientov 

Vedecká knižnica 
v Košiciach  

28.4.2022  Vedecká 
knižnica v 
Košiciach  

PK SJL 29 Spoznávanie 
aktivít vedeckej 
knižnice. 

Literárna 
exkurzia   

28.4.2022  Kežmarok, 
lýceum, 
knižnica  

PK SJL 50 Návšteva najväčšej 
historickej 
školskej knižnice v 
strednej Európe.  

Šrobárska 
kvapka krvi 
 

25.4.2022 
 

Budova 
Rozhlasu RTVS 
 

PK BIO,  
spolupráca so 
Slovenským 
rozhlasom 

17 Oslovovať 
a vychovávať 
budúcich darcov 
krvi, organizovať 
odbery a oceňovať 
za mnohonásobné 
darovanie krvi. 

Fyzika v STM 3.5.2022 STM Košice PK MAT, FYZ 24 Zvyšovanie 
záujmu u žiakov 
o prírodovedné 
predmety. 

Návšteva Galérie 
A. Eckerdta  

5.5.2022 Múzeum 
Vojtecha 
Lofflera  

PK SJL/PK 
DEU 

55 Prehĺbenie 
vedomostí z 
oblasti 
slovenského 
výtvarného 
umenia aj o 
umelecký zážitok.  

Deň Európy 
 

6.5.2022 
 

kino Úsmev 
 

Kreatívna 
Európa 
 

27 Výchova k 
euroobčianstvu. 

SMARTY living 
lab „živé 
laboratóriá“  

6.5.2022 Gymnázium, 
Šrobárova 1 

PK BIO 25 Riešenie 
environmentálnyc
h problémov sa 
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stretli a 
diskutovali o 
zelených témach, 
udržateľnej 
Európe, digitálnej 
spoločnosti s 
nulovými emisiami 
alebo o 
konkrétnych 
riešeniach v tejto 
tematike pre 
mesto Košice.  

American Centre 
Visit 
 

12.5.2022 Americké 
centrum pri 
ŠVK, KE 
 

PK ANJ  
 

15 Účasť na kvíze o 
USA, ponuky 
spolupráce, 
výmenné pobyty a 
FLEX program pre 
stredoškolákov 
 

Vedecká knižnica 
v Košiciach  

13.5.2022 Vedecká 
knižnica v 
Košiciach  

PK SJL 30 Vedecká knižnica a 
jej aktivity inak. 

DofE- cvičná 
expedícia 
 

27.5.-28.5. 
2022 
 

Chata TUKE 
Ružín 
 

krúžok DofE 15 Vhodná 
predpríprava na 
odstránenie 
prípadných 
nedostatkov, aby 
sa eliminovali 
potenciálne riziká 
na hlavnej 
expedícii. 

Dukla – po 
stopách histórie 

2.6.2022 Dukla, Svidník PK DEJ 32 Poznávanie 
histórie druhej 
svetovej vojny. 

Modelový 
parlament 
Slovenska  

12.6.2022 NRSR  PK OBN 3 Stretnutie s 
množstvom 
zaujímavých ľudí, 
s ktorými sa 
diskutovalo o 
rôznych 
politických, 
občianskych 
otázkach.  

Osvienčim 20.6.2022 koncentračný 
tábor 
Auschwitz-
Birkenau  

PK DEJ 50 Osvojenie si 
myšlienky: Národ, 
ktorý nepozná 
svoju históriu je 
odsúdený prežiť ju 
znova.“  

DofE -  
kvalifikačná 
expedícia 
 

27.6.-28.6. 
2022 
 

oblasť Hačava 
 

Krúžok DofE 15 Dobrodružstvo 
v prírode, ktoré 
učí účastníkov 
trpezlivosti, 
vytrvalosti, snahe 
odbúrať zlozvyky 
a pod. 

Jeden deň 
Šrobárčanom 
 

22.6.2022 
 

Gymnázium, 
Šrobárova 1 
 

PK INF, 
študenti 3. a 4. 
ročníka 

29 Aktivita pre 
nadaných žiakov 
7a 8 ročníka ZŠ 
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Krosnianska KE a 
otvorené hodiny 
pre žiakov 
základných škôl. 

Poznávame 
Budapešť 

23.-
24.6.2022 

Budapešť PK SJL 50 Spoznávanie 
metropoly na 
Dunaji, ktorá 
odhalila svoje 
krásy, ale aj úzku 
spojitosť so 
slovenskou 
históriou.   

Poznávame 
Bratislavu a 
Viedeň 

23.-
25.6.2022 

Bratislava, 
Viedeň 

PK NEJ, DEU, 
SJL 

69 Priblíženie histórie 
i súčasnosti v 
prepojení s 
umením.  

 
  

Žiacka školská rada / školský parlament 
 
Žiacka školská rada / školský parlament je reprezentatívnym orgánom žiakov školy a zastupuje ich 
záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Žiacka školská rada / školský parlament je na našej škole veľmi 
aktívna/y. Zapája sa do rôznych oblastí života na Šrobárke.  
Podieľajú sa na aktivitách, ktoré sú zamerané na budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede, prepájanie 
formálneho a neformálneho vzdelávania v téme dobrovoľníctva alebo environmentálnej téme, podporujú 
sociálnu inklúziu, zvyšujú informovanosť o pohybových aktivitách a športovom dianí, zameriavajú sa na 
zdravý životný štýl a v neposlednom rade motivujú spolužiakov k  aktívnemu tráveniu voľného času. 
 
Medzi jej hlavné aktivity v školskom roku 2021/2022 patria: 

• Akcia pre prvákov s názvom „Šrobársky poklad“ 
• Schvaľovanie školského poriadku 
• Halloween na Šrobárke 
• Mikuláš na Šrobárke 
• Šrobárska tehla – „Kto dáva, ten dostáva“ 
• Valentínske správy 
• Šrobárske klzisko 
• Zbierka pre Ukrajinu 
• Turnaj v počítačovej hre Rocket League 
• Prekvapenie na Deň učiteľov 
• Zber papiera 
• Imatrikulačný ples 
• Juniáles 
• Noc na Šrobárke 
• Voľby do školského parlamentu 

Poznámka:  
V školskom roku 2021/2022 bol zvolený nový školský parlament. Počet členov 15, s funkčným obdobím  
od 1.7.2022 do 31.12.2023. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spracovali:  
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 
Mgr. Ingrid Palenčárová 
RNDr. Dagmar Klímová 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy: 1.7.2022 
Vyjadrenie rady školy: 
Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy. 
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Prílohy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice   

  

  

Vyjadrenie rady školy k Hodnotiacej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy/ŠZ za školský rok 2021/2022  

  

 

 

  

Rada školy akceptuje  Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy/ŠZ za školský rok 2021/2022 bez pripomienok.    

  

 

 

Rada školy vyjadruje pani riaditeľke a celému pedagogickému zboru pochvalné uznanie za 

dosiahnutý výsledok hodnotenia a klasifikácie žiakov za šk. rok 2021/2022 a oceňuje 

množstvo aktivít, ktoré škola realizuje.  

  

  

  

  

V Košiciach, 19.10.2022       

v.r.  

Mgr. Dana Bugorčíková  

predsedníčka Rady školy  

 

 
 
Schválenie KSK : 12.12.2022 


