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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, Opatovská cesta  7, Košice 
Adresa Opatovská cesta 7, 04001, Košice 

Telefónne číslo 055/7274411-13 
Faxové číslo  

Adresa elektronickej 
pošty 

riaditel@opatovska.sk 

Webové sídlo www.opatovska.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 Lenka Hézselyová, Mgr. 055/727 44 12 

Zástupcovia riaditeľa 

Júlia Lukáčová, Ing. Mgr. – ZRŠ 
pre pedagogickú činnosť 

055/727 44 14 

Silvia Görcsösová, RNDr.  – ZRŠ 
pre technicko - ekonomickú 
činnosť 

055/727 44 14 

  
Hlavný majster   

 
 
 

  

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

školy/ ŠZ  
  

Rada školy  

mail:  stanislav.krajkovic@opatovska.sk 

Členovia RŠ: 
RNDr. Stanislav Krajkovič  -  zástupca pedagógov, predseda RŠ 
 Mgr. Zdenka Geregová – zástupca pedagog. prac. školy 
 Ing. Agáta Gašparová – zástupca nepedagog. pracovníkov školy 
 Mgr. Denisa Šimčáková - zástupca rodičov 
Ing. Mária Kolesárová – zástupca rodičov 
Mgr. Monika Oravcová – zástupca rodičov 
Mgr. Jozef Andrejčák – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK 
Ing., Mgr. Lenka Kovačevičová – delegovaný poslanec 
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zastupiteľstva KSK 
Ing. Miroslava Beňová– delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor 
školstva Úradu KSK 
JUDr. Martin Uličný. – delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor 
školstva Úradu KSK 
Barbora Lacková – zástupca žiakov 

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  
Pedagogická rada 

  Meno člena Funkcia člena  
Pedagogický zbor 
školy  učitelia   

   
III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       
vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9.) 
 
 Počet žiakov školy spolu 411 

 Z toho dievčat 263 
 Počet tried spolu 19 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 411 
 Z toho dievčat 263 
 Počet tried denného štúdia 19 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried nadstavbového štúdia  
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried pomaturitného štúdia  
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried v externej forme štúdia  
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried večernej formy štúdia  
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried diaľkovej formy štúdia  
 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 
 Z toho dievčat  
 Počet tried diaľkovej formy štúdia  
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
229 – bilingválne vzdelávanie, 
z toho 169 ANJ, 60 NEJ 

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

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 13/4 
f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 11 
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vzdelávania 
g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 6 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 7 
k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 
l) Iný dôvod zmeny 0 

 
IV.Elokované pracoviská  

– škola nemá žiadne elokované pracoviská  
 
 
 
V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Kritériá pre štúdium v odbore 7920 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium: 
 

Do týchto tried sme prijímali žiakov z 8. a 9. ročníka základnej školy.  

Podmienkou pre prijatie bolo absolvovanie prijímacích skúšok na overenie špeciálnych 
schopností, zručností a nadania na cudzie jazyky, testu z slovenského jazyka 
a literatúry, z matematiky  a testu z cudzieho jazyka. Uchádzač o štúdium úspešne vykonal 
prijímaciu skúšku, ak z každej časti testu získal viac ako 40% bodov. 

Okrem výsledkov testu sme brali do úvahy aj priemery známok zo základnej školy za 
6. – 8. ročník u žiakov 8. ročníka a za 7.-9. ročník  u žiakov 9. ročníka a  výsledky v  
predmetových súťažiach a olympiádach.  

 

Kritériá pre štúdium v odbore 7920J 00 gymnázium: 
 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného štúdia pozostávali z testov zo 
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V úvahu sme brali aj prospech zo ZŠ v 6.-9. 
ročníku uvedený v prihláške na SŠ a úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach. 
Uchádzač o štúdium úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak z každej časti testu získal viac 
ako 40% bodov. 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného štúdia pozostávali z testov zo 
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V úvahu sme brali aj známky na 
koncoročných vysvedčeniach z 2. až 4. ročníka a na polročnom vysvedčení z 5. ročníka ZŠ. K 
bodom zo základnej školy sme pripočítali bodovú bonifikáciu za úspešné predmetové 
olympiády a súťaže.  
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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 

7902 J 
gymnázium – 4 
ročné štúdium 

20 67 59 20 2 2 2 20 20 

7902 J 
gymnázium – 8 
ročné štúdium 

20 42 40 20    20 20 

 
 
Prijímacie konanie pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností  
alebo nadania:  

Prijímacie konanie v roku 
2021 

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 

7902J74 
gymnázium-
bilingválne 
štúdium 

46 110 99 46    46 46 

 
 
VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Priemerný prospech za školu: 
 

1,91 1,7 1,61 1,71 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

100,59 71,77 56,58 127,71 

Priemerný počet 
neospravedlnených vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

1,17 0,58 0,82 0,34 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

99,42 71,2 55,76 127,37 

 



8 
 

 

 
Zhodnotenie vývoja  
 
Priemerný prospech žiakov sa oproti predchádzajúcemu školskému roku zhoršil o 0,1 a je na 
úrovni školského roka 2019/20.  Zhoršenie súvisí s návratom k prezenčnému vyučovaniu po 
takmer 1,5 roku dištančného vzdelávania. Hodnotenie žiakov je objektívnejšie ako počas 
dištančného vzdelávania, zároveň však u žiakov pozorujeme zhoršenie vyjadrovacích 
schopností a horšie komunikačné zručnosti ako v období pred pandémiou. 
 
Dochádzka žiakov sa v porovnaní s dvoma predchádzajúcimi školskými rokmi výrazne 
zhoršila, čo súvisí takisto s návratom k prezenčnej výučbe, s množstvom karantén žiakov 
počas výskytu ochorenia COVID v triedach, aj s možnosťou rodičov ospravedlniť 

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Priemerný prospech za školu

100,59

71,77

56,58

127,71

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Priemerný počet vymeškaných hodín na 
žiaka
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neprítomnosť žiaka na vyučovaní až na 5 po sebe idúcich dní. Mnohí rodičia z obavy pred 
nákazou túto možnosť v minulom školskom roku často využívali. 
 
Na konci školského  roka 2021/22  bolo udelených 23 pochvál riaditeľom školy.  
 
 
 

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 

% Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

1.  19 5 26,3 10 52,6 4 21,1 0 0 2675 140,79 0 0 

2.  26 8 30,8 12 42,6 6 23,1 0 0 3223 123,96 2 0,08 

3.  21 9 42,9 6 28,6 6 28,6 0 0 3112 148,19 2 0,10 

4.  22 9 40,9 9 40,9 4 18,2 0 0 2531 115,05 0 0 

Spolu 88 31 35,2 37 42 20 22,7 0 0 11541 131,14 4 0,04 

 
 
 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov 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 

% Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

1.  22 19 86,4 3 13,6 0 0 0 0 1848 84 0 0 

2.  19 14 73,7 4 21,1 1 5,3 0 0 2110 111,05 0 0 

3.  18 14 77,8 4 22,2 0 0 0 0 1218 67,67 0 0 

4.  17 6 35,3 7 41,2 3 17,6 0 0 1995 117,35 0 0 

5. 17 8 47,1 4 23,5 5 29,4 0 0 1748 102,82 0 0 

6.              

7.              

8.              

Spolu 93 61 65,6 22 23,7 9 9,7 0 0 8919 95,90 0 0 
Poznámka – 1 žiačka (odídenec z UKR) z 4.OA bola neklasifikovaná. 
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3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 5 rokov 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 

% Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

1.  46 16 34,8 16 34,8 13 28,3 1 2,1 5299 115,2 7 0,15 

2.  40 13 32,5 10 25 17 42,5 0 0 5637 140,92 14 0,35 

3.  50 10 20 13 26 27 54 0 0 7372 147,44 31 0,62 

4.  46 8 17,4 22 47,8 16 34,8 0 0 7568 164,52 69 1,50 

5. 46 24 52,2 14 30,4 8 17,4 0 0 5728 124,52 15 0,33 

Spolu 228 71 31,1 75 32,9 81 35,5 1 0,4 31604 138,61 136 0,60 

 
 
 
 

4. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 
 
 
4.1 Celkové hodnotenie 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J gymnázium 22  0  22  
7902J74 gymnázium – 

bilingválne 
štúdium 

45  0  45  

spolu  67  0  67  
 
 
 
 
4.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Percentil 
Anglický jazyk B2 21 61,66 
Anglický jazyk C1 35 36,10 
Matematika 11 61,77 
Nemecký jazyk C1 10 50,51 
Slovenský jazyk 68 58,91 
46 žiakov 4.AB, 4.NB 
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4.3 Interná časť MS  
- písomná forma  

 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Anglický jazyk B2 21 75,24% 
Anglický jazyk C1 35 78,57% 
Nemecký jazyk C1 10 68,50% 
Slovenský jazyk 68 78,08% 

 

4.4 Interná časť MS 
- ústna časť  
 

 

Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 1 

Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

40 23 5 0 0 1,48 
Anglický jazyk 
B2 

17 6 5 0 0 1,57 
Anglický jazyk 
C1 

20 10 4 0 0 1,53 
Nemecký jazyk 
C1 

5 6 0 0 0 1,55 
Nemecký jazyk  
B1 

1 0 0 0 0 1,00 
Španielsky jazyk 
B1 

1 0 0 0 0 1,00 
Biológia 8 3 1 0 0 1,42 
Dejepis 5 4 3 0 0 1,83 
Ekonomika 5 8 2 0 0 1,80 
Geografia 8 7 1 0 0 1,56 
Chémia 6 1 1 0 0 1,38 
Informatika 9 1 1 0 0 1,27 
Matematika 6 4 0 1 0 1,64 
Občianska náuka 28 13 1 0 0 1,36 
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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. 5 Spolu 

Študijné 
odbory - 
denné 
štúdium  

ŠVP (uviesť 
rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

triedy žiaci 

7902 J 
gymnázium 
4ročné 
štúdium 

ŠVP 2021 1 19 1 26 1 21 1 22   4 88 

7902 J 
gymnázium 
8ročné 
štúdium 

ŠVP 2021 1 22 1 19 1 18 1 17 1 17 5 93 

7902J74 
gymnázium 
bilingválne 
štúdium 

ŠVP 2021 2 46 2 40 2 50 2 46 2 46 10 228 

Celkom 4 87 4 85 4 89 4 85 3 63 19 409 

 
 
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:   
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 

7902J 
gymnázium 21 0 0 0 1 22 

7902J74 
gymnázium – 

bilingválne 
štúdium 

43 0 1 0 1 45 

spolu 
počet žiakov 54 0 0 0 2 67 
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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: 2 8 16 6 5 0 37 46,5 
z toho žien: 0 7 14 6 3 0 30  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 37 

z toho externých 2 
kvalifikovaných 37 

nekvalifikovaných 0 
doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 21 
s 2. atestačnou skúškou 3 

s vedecko-akademickou hodnosťou 2 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,1 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  
vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 
 
 
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 1 8 3 2 0 14 49 
z toho 
žien: 0 0 8 2 2 0 11  

 
Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 3 

 
  



14 
 

 
Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

117 99 84,6% 18 15,4% 

Cudzí jazyk 272 272 100% 0 0% 
Prírodovedné  183 177 96,7% 6 3,3% 
Odborné  0 0 0% 0 0% 
Spolu  
 

572 548 95,8% 24 4,2% 

   
 
 
X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Adaptačné 
vzdelávanie 

Gymnázium, 
Opatovská 
cesta 7, Košice 

Osvedčenie o ukončení 
adaptačného vzdelávania 

1 

Doktorandské 
štúdium – Teória 
vyučovania MAT 

PF UPJŠ Diplom  1 

Goldkurs – Príprava 
na DSDII 

Goethe inštitút Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 

Inovačné vzdelávanie 
- Výučba  fyziky na SŠ 
so zameraním na rozvoj 
digitálnej a vedeckej 
gramotnosti 

PF UPJŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

2 

Inovačné vzdelávanie 
- Výučba  biológie na ZŠ 
so zameraním na rozvoj 
digitálnej a vedeckej 
gramotnosti 

PF UPJŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 

Príprava na atestačnú 
skúšku 

MPC Náhrada prvej 
kvalifikačnej skúšky 

1 

Inovačné vzdelávanie 
- Pravidlá bedmintonu, 
pravidlá stolného tenisu, 
látkové závislosti 

SAŠŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 

Inovačné vzdelávanie 
- Kondičné 
a koordinačné schopnosti 

SAŠŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 
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v školskej TŠV. 
 
Digitálny koordinátor 
projektu IT 
Akadémia 

PF UPJŠ Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

1 

Inovačné vzdelávanie – 
Kritické myslenie v ANJ 

MPC Osvedčenie o ukončení 
vzdelávania 

2 

Jazykové vzdelávanie - 
ANJ 

Jazyková škola 
EMPIRE 

CAE certifikát 1 

Viac ako peniaze Junior 
Achievement 

Osvedčenie o vzdelávaní 1 

Kurz Rozbehni sa! – 
podnikateľské 
vzdelávanie 

Uni2010, o.z  1 

 
 
 
Vyhodnotenie  plánu profesijného rozvoja za školský rok 2021/2022 . 
 
     Cieľmi dlhodobého plánu profesijného rozvoja sú: 

 Zlepšenie zručností pedagogických zamestnancov v oblasti písania a riadenia 
projektov 

 Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania 
matematickej, prírodovednej, finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov 

 Získavanie, udržiavanie, zlepšovanie kompetencií v anglickom a nemeckom jazyku 
 

 
V školskom roku 2021/22 na škole prebiehali 3 samostatné projekty Erasmus+. Projekt 
Bilingualism – the way to connect Europe, je zameraný na vzdelávanie a výmenu 
skúseností učiteľov učiacich na bilingválnych školách, ostatné dva projekty sú zamerané 
na školské partnerstvá a mobility žiakov. Traja pedagógovia, ktorí tieto projekty 
koordinujú absolvovali informačné semináre v národnej agentúre SAAIC. 

 
 
Pre úspešnosť realizácie týchto cieľov sme zaviedli do vyučovacieho procesu extra 

hodiny, ktoré boli prostredníctvom inovatívnej výučby a novo zakúpených pomôcok 
zamerané na kľúčové gramotnosti žiakov. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných 
výsledkov žiakov vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácu pedagogických 
zamestnancov nášho gymnázia. Ideálnym riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie 
pedagogických klubov, zameraných na riešenie, diskutovanie, navrhovanie a riešenie 
problémov pri práci so žiakmi. Pedagogickí zamestnanci si  vymieňali skúseností, 
osvedčené postupy a metódy vzdelávania formou pedagogických klubov. 
 
Ďalším dôležitým aspektom bola účasť pedagogických zamestnancov na ďalšom 
jazykovom vzdelávaní v  rámci svojho profesijného rozvoja. Na škole pôsobilo 10 
učiteľov vyučujúcich predmety v cudzom jazyku, ktorí sa ďalej vzdelávali v oblasti 
zvyšovania úrovne odbornej ANJ resp. NEJ. 
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Naši učitelia sa prostredníctvom občianskeho združenia Tvorivá dielňa zapojili do 
projektu vzájomnej podpory pre pedagógov stredných škôl Žilinského a Košického kraja. 
Učitelia boli zapojení do sebarozvojového programu, ktorý bol zameraný na efektívnu a 
asertívnu komunikáciu, zvládanie stresu a time management. Stretnutia venované 
psychohygiene, workshop na tému efektívnej komunikácie, výmena skúseností, 
individuálne stretnutia s koučom a podpora zo strany odborníkov vytvorili priestor pre 
zvládanie náročných situácií. Naši učitelia sa do tohto projektu zapojili a spolu vytvorili 
pekné logo školy, ktoré nájdete pri vstupe do našej školy. 
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XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 

- vzdelávacie poukazy (vydané, prijaté, názvy krúžkov s počtami žiakov),  
- kultúrne poukazy (počet, využitie kultúrnych poukazov), 
- iné  

 
V šk. roku 2021/22 sme opakovane uzavreli zmluvu o spolupráci s Centrom voľného času, 
Strojárenská 3, Košice.  
 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  
krúžkov 

 412 - 15 
 

P. č 
Názov krúžku Vedúci krúžku 

Počet 
žiakov v 
krúžku 

1. Krúžok loptových hier p. Evelleyová 21 
2. Dramatický krúžok I p. Gáspár 17 
3. Dramatický krúžok II p. Ceľuchová 20 
4. Príprava na maturitu z ANJ p. Štefanko 17 
5. Volejbalový krúžok p. Peržeľ 14 
6. Dejepisný krúžok p. Hubáčeková 17 
7. Krúžok DofE I p. Orta Perecár 26 
8. Krúžok DofE II p. Székelyová 22 
9. Volejbalový krúžok p. Peržeľ 29 
10. Poznaj a chráň p. Lacková  J. 17 
11. Krúžok aerobiku p. Fehérová 15 
12. Hra na gitare  p. Štefanko 14 
13. Keramický krúžok p. Kukajová 14 
14. Matematický krúžok. p. Krajkovič 23 
15. Angličtina hrou p. Ferenčáková 18 

 
– V školskom roku 2021/22 pracovali krúžky iba v obmedzenom rozsahu - na konci 

septembra začali krúžky pracovať, v polovici októbra boli krúžky obmedzené na 6 
zaočkovaných žiakov a v novembri prestali fungovať úplne. V apríli po uvoľnení 
protipandemických opatrení sa znovu mohla začať krúžková činnosť.  

– Finančné prostriedky získané zo vzdelávacích poukazov sme použili na nákup 
školských lavíc pre jednu triedy a na nákup didaktickej techniky. 

– Kultúrne poukazy za rok 2022 sme obdržali až v septembri 2022, preto ich využijeme 
až v jeseni školského roka 2022/23.   



18 
 

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

-  Online Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ – 2. 2. 2022. 

- Návšteva vybraných žiakov 5.NB a 4.NB v Augsburgu – stretnutie s novou 
partnerskou školou Gymnáziom – Peutinger- Gymnasium Augsburg v rámci projektu 
Erasmus+ Sudieren und Arbeiten in Europa 

- V rámci projektu Erasmus+ sa v dňoch 11.5.-16.5.2022 zúčastnili traja učitelia a 15-ti 
žiaci návštevy Štrasburgu, kde so svojimi rovesníkmi zo Slovinska, Nemecka, 
Maďarska absolvovali zaujímavý program.  Spoločne pracovali na témach how to be 
an active citizen, ideal society, dictionary of happiness, manual of happiness.   

- CASCADE 2022 - Pri príležitosti 30. výročia vstupu ČSFR do CERN a 10. výročia 
objavu Higgsovho bozónu zorganizoval Svet častíc česko -  slovenskú súťaž 
videoprezentácií určenú pre stredoškolákov. Žiačka 2. A triedy Emma Károlyi 
získala v kategórii Všeobecná fyzika 1. miesto a súčasne získala pochvalu poroty za 
inovatívnosť, atraktívnosť podania a motivačné prvky. 

- Zapojenie sa žiakov 3. OA a 4.OA do medzinárodného projektu Schulerwettbewerb  
- súťaže vyhlásenej   nemeckou spolkovou krajinou Severné Porýnie-Westfálsko 

. 

 

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

 
 

Názov 
aktivity  

Dátum 
realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Spolupráca 
s PF UPJŠ 

Máj – jún 
2022 

Laboratóriá 
PF UPJŠ 

Overenie 
teoretických 
vedomostí v 
praxi 

38 Zvýšenie záujmu 
o prírodné vedy 

Spolupráca s 
CPPPaP 
Zuzkin Park 

September 
2021 -  
Máj 2022 

Gymnázium, 
Opatovská 
cesta 7, 
Košice 

Kariérne 
poradenstvo 
pre žiakov 
maturitných 
tried 
Zabezpečenie 
talentových PS 
pre bilingválne 
štúdium 

 
 
     64 
 
 
 
 
     110 

Pomoc pri výbere 
budúcej profesie 
a VŠ 
 
 
Psychologický 
test overuje pre 
budúcich žiakov 
ich nadanie pre 
štúdium cudzích 
jazykov 

OZ Harpúna September 
2021-Jún 
2022 

Gymnázium, 
Opatovská 
cesta 7, 
Košice 
Laboratóriá 
PF UPJŠ 

Inovácia 
výučby 
v rámci 
predmetov 
Informatika 
a Biológia – 
získanie 
odborníkov z 
praxe 

 
 
 
     32 

Zlepšenie soft-
skills žiakov – 
uprednostňovanie 
tímového 
vzučovania, 
práca na 
dlhodobých 
projektoch 
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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. 
 Olympiáda z 
ANJ  Dominik Keil, 4.A  8.2.2022 

 Krajské 
kolo - 
4.miesto     

2. 
  Olympiáda z 
ANJ 

 Alex Albrecht, 
5.OA  8.2.2022 

 Krajské 
kolo - 
1.miesto  24.3.22 – 6. miesto   

3. 
 Olympiáda z 
ANJ Oskar Peťko, 3.AB 8.2.2022 

Krajské 
kolo – 
2.miesto   

4. 
 Olympiáda z 
ANJ Sofia Jadrná, 5.NB 8.2.2022 

Krajské 
kolo – 
6.miesto   

 5. 
 Olympiáda z 
BIO 

 Natália Hadašová, 
3.OA  18.3.2022 

 Krajské 
kolo – 
4.miesto     

6. 
 Olympiáda z 
BIO 

Laura Oravcová, 
3.OA 18.3.2022 

Krajské 
kolo – 
5.miesto   

7.  
 Olympiáda z 
NEJ  Kafka Lukáš, 2.OA  19.1.2022 

 Okresné 
kolo – 
2.miesto     

8. 
Olympiáda z 
NEJ  Amiri Idris, 2.OA 19.1.2022 

 Okresné 
kolo – 
3.miesto   

 9. 
 Olympiáda z 
NEJ 

 Sanislo Michal, 
4.OA  19.1.2022 

 Okresné 
kolo – 
1.miesto 
Krajské 
kolo – 
1.miesto     

10. 
Olympiáda z 
NEJ Patrik Michalko 16.2.2022 

Krajské 
kolo – 
5.miesto   

 11. 
 Olympiáda z 
NEJ 

 Karin 
Michalková,5.OA  16.2.2022 

 Krajské 
kolo – 
1.miesto  7. miesto   

12. 
Olympiáda z 
NEJ 

Natália Hadašová, 
3.OA 19.1.2022 

Okresné 
kolo – 
5.miesto   

13. 
Olympiáda z 
NEJ 

Kristína 
Mazancová, 2.A  19.1.2022 

Okresné 
kolo – 
3.miesto   

14. 
Olympiáda z 
NEJ 

Spielvogelová Lea, 
5.OA 19.1.2022 

Okresné 
kolo – 
5.miesto   

15. 
Dejepisná 
olympiáda Alex Eiben, 2.NB 22.3.2022 

Krajské 
kolo – 4. miesto  
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1.miesto 

 16. 
 Geografická 
olympiáda  Zina Jánošíková  17.2.2022 

Okresné 
kolo – 
1.miesto     

17.  Matej Štefko 11.2.2021 

Okresné 
kolo – 
3.miesto   

18. SOČ - fyzika Ema Károlyi   1.miesto  

19. 
Hviezdoslavov 
Kubín Ema Holomaňová 16.2.2022 

Okresné 
kolo – 1. 
miesto 
Krajské 
kolo – 1. 
miesto   

20. 
 Šaliansky 
Maťko  Zina Jánošíková  29.4.2022 

 Okresné 
kolo – 1. 
Miesto 
Krajské 
kolo – 
umiestnenie   

       

       
 
 

Iné súťaže  

P.Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 

Rozlet – 
celoslovenská 
literárna 
súťaž 

T. Belišová, 4.A Február 2022   2.miesto  

2. 
AMAVET 6 žiakov 3.6.2022  

2. miesto - 
biológia 

  

3. 

CASCADE 
2022 

Ema Károlyi, 2.A Jún 2022   
1.miesto 
v kategórii 
fyzika 

 4. 
Physics in 
Advent 

V. Malecová, N. Mikuľáková, 
T. Bednáriková – 4.OA 

December 2021 
100% 
úspešnosť 

    

5. 
IQ olympiáda Janigová, 2.OA  

99,65% 
úspešnosť 

  

 
 
 

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

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

Rozvoj zručností v čitateľskej, 
matematickej, finančnej 

a prírodovednej gramotnosti 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

233 961,65€ 5% 
312011U031 
 

ERASMUS+ 
Bilingualism: the way to 

connect Europe 
 

Bruselské granty – 
Erasmus+ 

9 000€   
 2019-1-SK01-
KA101-059992 
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ERASMUS+ 
Happy Society 

 

Bruselské granty – 
Erasmus+ 

25 928 €   
 2019-1-DE03-
KA229-060093_6 

ERASMUS+ 
Sudieren und Arbeiten in 

Europa 
 

Bruselské granty – 
Erasmus+ 

29 136€   
 2019-1-DE03-
KA229-059561_2 

Pomáhajúce profesie v edukácii 
žiakov II. 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

         5% 312011AQ14 

 
  
 

XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022  
 
V školskom roku 2021/22 sa uskutočnila tematická inšpekcia, ktorá sledovala stav 
zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 4. ročníka gymnázia 
s osemročným vzdelávacím programom. Testovanie bolo zabezpečené v súlade 
s organizačnými pokynmi a neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
 
XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy/ŠZ  
 

V školskom roku 2021/22 sa začala komplexná výmena elektroinštalácie, vymenili sa 
všetky staré okná v priestoroch školy a vymaľovali sa chodby v jednotlivých pavilónoch. 
Začala sa rekonštrukcia učební informatiky, položila sa nová podlaha a učebňa B6 sa zariadi 
novým moderným nábytkom a IKT. 
 
 
 
XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy, a to: 
 

Vybraný ukazovateľ r. 2021  

Normatívna dotácia zo štátneho 
rozpočtu na žiakov 

1 059 965,35 eur               

Finančné prostriedky prijaté za 
vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
použitia v členení podľa financovaných 
aktivít 

  na Uč. pomôcky  a vybavenie učební,  na 
vybavenie výpočtovou technikou.   

  8.621,- eur 
V sume nie sú mzdy ani odvody        

Finančné prostriedky získané od rodičov 
alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb 
a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít (2% a príspevky rodičov do 
fondu ZRŠ) 

Vo vyúčtovaní ZRŠ - zvlášť 
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Iné finančné prostriedky získané podľa 
osobitných predpisov 

Z nájmu a iných zmlúv:     
         11 191,45 eur 
Použité hlavne na: 
Odmeny + odvody 4 578,- eur 
Energie: 1 163 ,- eur 
Nákup materiálu 2 576,- eur 
Služby 2 875,- eur 

Z podielových daní -  na kapitálové 
výdavky od KSK 

0,- 

Z podielových daní  - na bežné výdavky 
od KSK 

0 ,- 

Z rezervného fondu KSK  - na bežné 
výdavky od KSK 

0,- 

 
Správa o hospodárení školy za r. 2021 
 
 Finančné prostriedky normatívne na žiaka sme použili na  mzdy, odvody z miezd 
v celkovej hodnote 955.328  eur. Náhrady mzdy v roku 2021 boli vyplatené v hodnote 1.535 
eur. Odchodné v roku 2021 boli vyplatené v hodnote 0,- eur. Finančné prostriedky na 
cestovné náhrady činila 170 eur, na úhradu energií a médií činili 13.048 eur, na interiérové 
vybavenie a na materiál 6.959,- eur. 
V kapitole služby stravovanie, prídel do soc. fondu, náklady na školenia a kurzy a propagáciu 
a reklamu, revízie, odvoz odpadu a pod. v hodnote 79.055 eur, v tom služby za teplo 
52 375eur.  
Okrem toho v 2021 bolo čerpanie na nákup učebníc vo výške 4 248 eur.  Prostriedky 
z vraniek 2021 vo výške  185 eur boli použité na príspevok na všeobecné služby. 
 
 Škola ku koncu kalendárneho roka 2021 uhradila všetky faktúry dodávateľov splatné 
k 31.12.2021.  
  
 
 
 

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

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle 
platného dodatku)  
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

MINI SOČ Máj 2022 Gymnázium Predmetová 
komisia 
Človek a 
príroda 

35 Rozvoj 
kreativity 
žiakov, základy 
vedeckej práce 

Prírodovedná 
súťaž 
PRÍŤAŽ - 
online 

Október 
2021-marec 
2022 

Gymnázium Predmetová 
komisia 
Človek a 
príroda 

24 Zapájanie 
nadaných 
žiakov 
a posilnenie ich 
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motivácie pre 
oblasť 
výskumu 

PHYSICS IN 
ADVENT 

December 
2021 

Online 
priestor 

medzinárodná 
online súťaž s  
pokusmi 

15 Zaujímavá 
fyzika. Žiaci 
overovali určité 
prírodovedné 
javy, riešili 
problémové 
i zábavné 
úlohy 

práca na 
projektoch: 
Digitálna 
prírodoveda 

Počas celého 
školského 
roka 

 Program e-
školy pre 
budúcnosť , 
Prírodovedná 
gramotnosť 
 

27 Zapájanie 
nadaných 
žiakov 
a posilnenie ich 
motivácie pre 
oblasť 
výskumu 

Skúšky DSD 
I, DSD II 

December 
2021, marec 
2022 

Gymnázium Predmetová 
komisia 
nemeckého 
jazyka 

22 Zlepšenie 
jazykových 
kompetencií 
žiakov z NEJ 

iBobor November 
2021 

Online 
priestor 

FMFI  UK 40 Rozvoj 
digitálnych 
kompetencií 

Amavet 
(Festival 
štyroch 
živlov) 

  vedecko-
zábavné 
centrum 
Aurelium 
Bratislava    

vedecko-
zábavné 
centrum 
Aurelium 
Bratislava    

5 Zapájanie 
nadaných 
žiakov 
a posilnenie ich 
motivácie pre 
oblasť 
výskumu 

Medzinárodná 
cena DofE 

Počas celého 
školského 
roka 

Gymnázium 
Expedície v 
prírode 

Krúžok DofE 12 Rozvoj 
schopností 
žiakov 
a napĺňanie ich 
potenciálu 

 
Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 
Žiadne športové súťaže organizované SAŠ sa neuskutočnili. 
V mesiaci september začali pracovať krúžok loptových hier a krúžok aerobiku. V polovici 
októbra  boli krúžky obmedzené na 6 zaočkovaných žiakov a v novembri prestali fungovať 
úplne. Po jarných prázdninách sa mohla Telesná a športová výchova vyučovať bez obmedzení 
a mohli začať činnosť krúžky, ale konflikt na Ukrajine zapríčinil to, že v telocvični sa 
vytvorilo dočasné útočisko pre Ukrajinských občanov. 
PK TŠV  (žiaci aj vyučujúci )sa podieľalo na pomoci Ukrajincom.  
Hodiny TŠV sa vyučovali vo vonkajších priestoroch, alebo na chodbách školy. 
Výuka v telocvični aj športové krúžky začali prebiehať od 4.4.2022. 
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Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Účelové 
cvičenie 

17.6.2022 park Anička, 
sídlisko nad 
Jazerom 

Gymnázium 300 Rozvoj 
osobnosti žiaka 

Kurz ochrany 
života a 
zdravia 

25.-
27.5.2022 

V prírode, 
park Anička, 
sídlisko nad 
Jazerom 

Vyučujúci 
školy 

68 Rozvoj 
osobnosti žiaka 

Školský 
florbalový 
turnaj 

16.-
17.6.2022 

Telocvičňa 
školy 

Vyučujúci 
TŠV 

80 Zapojenie 
žiakov do 
športových 
a pohybových 
aktivít 

Futsalový 
turnaj 

19.-
20.5.2022 

 KSK 12 Zapojenie 
žiakov do 
športových 
a pohybových 
aktivít 

City RUN 12.5.2022 Hlavná ulica, 
KE 

Mesto KE, 
VSE 

10 Zapojenie 
žiakov do 
športových 
a pohybových 
aktivít 

LVVK 28.2 – 
4.3.2022 

Lopušná 
dolina 

p. Geregová 64 Zapojenie 
žiakov do 
športových 
a pohybových 
aktivít 

Minimaratón 
2021 

3.10.2021   13 Zapojenie 
žiakov do 
športových 
a pohybových 
aktivít 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 

Názov aktivity, dátum realizácie a stručný 
opis  

Počet 
zapojených 

tried 

Počet 
zapojených 

žiakov 

Zhodnotenie 
významu opatrenia 
- číselne na škále 1 
až 5 (1 - nemá pre 
nás význam, 5 - 

veľmi prospešné) 

Projekt Cestujeme po Slovensku - v rámci 
ANJ - 6.6.2022 
Nácvik poskytovania prvej pomoci - 
modelové situácie 
Projekt Svetový deň vody - 22.3.2022 - 
tvorba posterov ochrana života a zdravia 
Mini SOČ - projektové práce žiakov - 
priebežne v období sept. - máj - tvorba 
odborných prác s vlastným prínosom, 
vzájomné hodnotenie 
S polupráca s UPJŠ - overovanie metodík 
zážitkovou formou vyučovania 
matematiky - 5.OA 

1 
1 
 
2 
 
2 

15 
18 
 
36 
 
36 

5 
4 
 
5 
 
4 

IT Fitness test 2022 - zapojenie väčšiny 
tried a učiteľov - jún 2022 
Bezpečnosť na sociálnych sieťach 
september - október, beseda z 
psychologičkou z CPPPaP 

15 
3 

200 
62 

4 
5 

ANJ - BIO: Prezentácia žiackych 
projektov k téme Cicavce v ANJ, 
realizované v Košickej ZOO - 13.6.2022 
Biodiverzita školskej záhrady - máj až 
jún, Práca v skupinách, mapovanie terénu, 
spracovanie údajov, tvorba plánu 
(medzipredmetové vzťahy BIO, INF, 
MAT) 

3 
4 

66 
84 

5 
 
5 

TH - Čo sa mi na Tebe páči - september 
2022 
Spoznajme sa navzájom - september - 
prvý ročník, aktivity s psychologičkou a 
staršími skupinami (rovesnícka skupina) 
Teambuilding novoprijatých žiakov 

4 
4 

200 
86 
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Arteterapeutická aktivita s triedou 1.OA a 
2.OA na tému Komunikácia a vyjadrenie 
názoru , Arteterapeutická aktivita s hlinou 
na tému Po čom túžim? , vyjadrenie 
názoru, kooperácia, sebatolerancia s 
triedami 1.OA a 2.OA – Máj 2022 
Schhulerwertbewerb - História mesta KE -  
Starostlivosť o vzáčiky na šk. dvore, 
starostlivoť o vyvýšené záhony - 
pestovanie bylín a jahôd, školské výlety 
Príprava divadelného predstavenia v 1.OA 
- Červená čiapočka - december 2022 
Vzájomné učenie sa žiakov, výmena rolí s 
učiteľom - priebežne 

2 
 
3 
1 
7 
1 
 
5 

40 
66 
 
120 
 
22 
 
66 

5 
 
 
5 
 
 
5 

Deň socializmu - 16.11, beseda o ĽP za 
čias socializmu 
Prednáška o politických väzňoch v Číne - 
november 2022 
Deň Európy - máj 2022, prednáška o 
ľudských právach 

4 
 
2 
 
2 

85 
 
40 
 
40 

5 
 
4 
 
4 

Bezpečnosť na sociálnych sieťach- 
september 2022, beseda s psychologičkou 
z CPPPaP 
Kyberšikana (3.AB) – kresba, opis a 
priraďovanie vlastností obeti – Marec 
2022 (školská psychologička)  + 
Preventívno výchovné aktivity (5.OA)– 
empatia, šikana a kyberšikana, sociálne 
siete – Marec 2022 

3 
 
1 

62 
 
26 

5 
 
4 
 
5 

preventívne aktivity boli realizované v 
rámci TH priebežne počas celého roka 

10 200 5 

Beseda s nutričným poradcom - marec 3. 
ročník 
Projekt Dotazník k zdravej výžive v ANJ - 
marec 2022 

4 
4 

    

Arteterapeutická aktivita s triedou 1.OA a 
2.OA na tému Komunikácia a vyjadrenie 
názoru , Arteterapeutická aktivita s hlinou 
na tému Po čom túžim? , vyjadrenie 
názoru, kooperácia, sebatolerancia s 
triedami 1.OA a 2.OA – Máj 2022 

2 40 
5 
 
5 
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Erasmus - Bilingualism:JOB 
SHADOWING,6-10.6.2022 
Erasmus: Happy Society, 11.5-16.5.2022 
Erasmus: Študovať a pracovať v Európe, 
25.-29.4.2022 

učitelia 
8 
 
4 

15 
14 

5 
 
5 
5 

2 dobrovoľníci v rámci NEJ z Europaweit 
Pomoc Ukrajincom ubytovaným v 
telocvični našej školy - marec 2022 
Projekt DofE - priebežne počas celého 
školského roka 
Prezentácia školy ku dňu Zeme 

3 
1 
5 
3 

18 
10 
15 
24 

4 
 
4 
4 
4 

Návšteva občianskeho združenia Maják - 
stretnutie s hluchoslepími občanmi - máj 
2022 
Panelová diskusia - Istanbulský dohovor - 
téma ochrany žien pred násilím, november 
2021 
Zážitkové vyučovanie - práca so 
sexistickými reklamami, postavenie ženy 
ako sexistického objektu, odstránemie 
stereotypov 

1 
 
2 
 
3 

20 
 
40 
 
44 

5 
 
4 
 
4 
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Informácie o žiackej školskej rade 
 
V školskom roku 2021/2022 pracovala ŽŠR v zložení 11 členov. 
 
ŽŠR sa stretávala minimálne 1x mesačne, prezenčne aj v online priestore. V tomto školskom 
roku pokračovala v plnení programového vyhlásenia v rámci projektu Pokračovatelia 
Novembra (výzva spoločnosti LYNX a týždenníka Týždeň – došlo k zmene organizátora.) 
ŽŠR sa zamerala nielen na úlohy plynúce z tohto programu, ale vytvárala aj nové aktivity, 
ktoré reflektovali požiadavky žiakov a školy. Intenzívne komunikovala s vedením školy pri 
plánovaní akcií, ako aj organizácii školského roka.  Vybraní členovia sa tiež zúčastňovali 
online workshopov zameraných na marketing, prezentačné zručnosti, tvorbu úspešných 
portfólií, budovanie dobrého mena a „značky“ ŽŠR,  ktoré zastrešovali partnerské spoločnosti 
projektu.  Členka ŽŠR Petra Jančijová pracovala aj ako členka krajskej ŽŠR Košického kraja. 
Koordinátor zároveň zabezpečoval najmä dohľad nad prerozdelením financií, koordinoval 
činnosť ŽŠR. 5.5.2022 sa zúčastnila semifinále súťaže ŽŠR v projekte Pokračovatelia 
novembra, kde patrila sme k úspešným tímom. ŽŠR zastupovali Petra Jančijová, Veronika 
Skalská a Veronika Rovňáková.  
Z ďalších aktivít, ktoré boli realizované: 
Zber PET vrchnáčikov – PET vrchnáčiky boli odovzdané v DM drogérie v OC ShopBox na 
Herlianskej ulici v Košiciach. 
Zber papiera – vyzbieraných 6560 kg papiera (získané prostriedky sa poukázali na účet OZ 
Cesta za poznaním) 
Happy Halloween  
Retro deň – spomienkový deň na 17. november v retro štýle 
Mikuláš na Opatovskej – Mikulášska pošta, Mikuláš pre najmladších ... 
Opatovské Darčekovo – vianočné krabičky pre seniorov v mestskej časti – podpora miestnej 
komunity 
Charitatívna zbierka  pre ľudí na Ukrajine postihnutých vojnou – zabezpečenie prvotnej 
humanitárnej pomoci, dobrovoľníctvo. 
Ponožková výzva – vyjadrenie podpory ľuďom s Downovým syndrómom 
Teplákový deň spojený s Dňom naopak – výmena rolí učiteľ-žiak 
ANYTHING BUT A BACKPACK DAY  - zábavný deň, netradičný príchod do školy 
Juniáles   - deň plný zábavy v duchu Fair Play 
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Príloha č.1: Vyjadrenie Rady školy Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu 
školskej samosprávy. 
Príloha č.2: Vyhodnotenie činnosti školskej psychologičky  
 
 
 
 
Spracoval:  Mgr., Ing. Júlia Lukáčová  
 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy:  29. 9. 2022 
 

Mgr. Lenka Hézselyová – riaditeľka školy 
 
 
 
 
 Schválenie KSK :  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2021/2022 bola schválená  ................. 


