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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov školy Cirkevná spojená škola 

Adresa školy Švermova 10, 069 01  Snina    

Telefón,fax 057/762 23 61 

E- mail cirkzs@stonline.sk, skola@gymcmsnina.svcmi.sk  

WWW stránka www.csssnina.sk 

Zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

 

 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva  SR 9/2006 Z.z v znení Metodického usmernenia MŠ SR   

č. 10/2006-R  predkladáme nasledujúcu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok  2013/2014. Správa bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady dňa  08.09.2014. 

 

Cirkevná spojená škola vznikla na základe Rozhodnutia MŠ SR č. CD-2007-21187/43543-1:916 o zaradení 

Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom – 

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Hlavná 28, 041 83 Košice -  ZRIAĎOVACIA LISTINA  

Prot.č.: S-293/2008 pre nový subjekt :  

Cirkevná spojená škola,  

Švermova 10, Snina  

s účinnosťou od l. marca 2008   

IČO : 37796046     DIČ : 2022565765 

 

Súčasťou tohto subjektu sú podľa zriaďovacej listiny sú tieto organizačné zložky: 

  a)  Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina 

   b)  Gymnázium sv.Cyrila  a Metoda , Švermova 10, Snina 

Ďalej sú súčasťou školy aj tieto subjekty: 

a) Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina 

b) Školská jedáleň pri  Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina 

c) Centrum voľného času pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, 

Snina ( od 1.1.2013 ) 

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 

 

 Meno a priezvisko Telefón  mobil e- mail 

Riaditeľ RNDr. Jozef Lojan 057-7622361 0908 327 037 lojan@atlas.sk 

ZRŠ Ing. Andrea Gičová 057-7622361 0902 554 742 cirkzs@stonline.sk 

Vedúca ŠJ Mgr. Jana Lukáčová 057-7622361 0910 919 704 - - - 
Vedúca nepedag. zam. Anna Aľušiková 057-7622361 0918 058 008 - - - 

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

1) Pedagogická rada školy – všetci pedagogickí zamestnanci 

2) Gremiálna rada školy – vedenie školy,  ekonóm, vedúci MZ a PK, vedúca ŠJ 

3) Metodické združenie a  predmetové komisie 

 

   

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK slov. jazyka a literatúry 

a cudzích jazykov 

Mgr. Iveta Leferovičová slovenský jazyk a literatúra, anglický 

jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, 

mediálna výchova 

PK spoločenskovedných 

predmetov 

Mgr. Bibiana Lipová dejepis, zemepis, občianska výchova, 

náboženstvo, národné dejiny, regionálna 

výchova, rodinná výchova 

PK prírodovedných 

predmetov 

RNDr. Denisa Parasková prírodopis, fyzika, chémia, matematika, 

informatika, technika, Svet práce 

mailto:cirkzs@stonline.sk
mailto:lojan@atlas.sk
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PK výtvarnej, hudobnej 

a telesnej výchovy 

PaedDr. Miroslava Čopiková výtvarná výchova, hudobná výchova, 

telesná výchova 

MZ  Mgr. Slávka Kapráľová Všetky predmety 1. stupňa ZŠ, dopravná 

výchova 

Pozn. : PK – predmetová komisia, MZ – metodické združenie 

RADA ŠKOLY 

V novembri  2012 bola na škole ustanovená  Rada školy. Jej členovia boli menovaní alebo volení spomedzi 

zamestnancov, žiakov a rodičov žiakov školy. Rada školy má 11 členov, jej činnosť riadi predseda Rady 

školy. V školskom roku 2013 / 2014 sa Rada školy stretla celkovo 3 krát. 

   

 Členovia Rady školy: 

1. Mgr. Slávka Kapráľová - zástupca pedag. zamestnancov školy - ZŠ (predsedníčka Rady školy) 

2. Ing. Milana Buhajová - zástupca pedag. zamestnancov školy - Gym 

3. Mgr. Jana Lukáčová - zástupca ostatných zamestnancov školy 

4. Marek Gerboc - zástupca rodičov - Gym 

5. MUDr. Mária Kostelníková - zástupca rodičov - ZŠ 

6. MUDr. Silvia Homzová - zástupca rodičov - ZŠ 

7. Simona Pčolová - zástupca študentov - Gym 

8. ThLic. Allan Tomáš - zástupca zriaďovateľa 

9. Ing. Ján Čop - zástupca zriaďovateľa 

10. Ing. Jozef Barláš - zástupca zriaďovateľa 

11. Erika Harmaňošová - zástupca zriaďovateľa 

 

 § 2 ods.1 písm. a) vyhlášky MŠ SR 9/2006 

 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV   -   stav k 30.6.2014 

Počet tried: CZŠ – 12 ,   gymnázium – 6 

Trieda Spolu ŠVVP Zahraniční 

študenti 

Individuálny 

študijný 

plán 

1.A 14    

1.B 15 1   

2.A 24    

3.A 14    

3.B 13 2   

4.A 26  1  

5.A 18    

5.B 18 1   

6.A 25  1  

7.A 24    

8.A 23    

9.A 18 1 1  

Spolu ZŠ 230 5 3 0 
     

Príma 0    

Sekunda 0    

Tercia 0    

Kvarta 18    

Kvinta 0    

Sexta 16    

Septima 0    

Oktáva 18   2 

I.AG 20    

II.AG 21    

III.AG 24   1 

Spolu gymnázium 114 0 0 0 
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SPOLU 344 5 3 2 
 

Školský klub detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda   

Školský klub detí navštevovalo 106  detí z prvého stupňa základnej školy, ktoré boli rozdelené do 

štyroch oddelení.  

Školská jedáleň pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda 

V školskej jedálni sa stravovalo počas školského roka  priemerne 223 žiakov a 30 zamestnancov 

Cirkevnej spojenej školy v Snine.  

Centrum voľného času  pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda ( od 1.1.2013 ) 

V školskom stredisku záujmovej činnosti pracovalo počas školského roka  30 krúžkov, ktoré 

navštevovalo 235 členov z radov detí a mládeže.  

§ 2 ods.1 písm. b) vyhlášky MŠ SR 9/2006 

ÚDAJE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH   -   stav k 30.6.2014 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ  

Počas zápisu, ktorý sa konal v dňoch od 15.januára do 15.februára 2014 sa do 1.ročníka základnej školy 

pre  školský rok 2014/2015 zapísalo 21 žiakov. K 15.9.2014 nastúpilo do 1.ročníka 23   detí. Dvaja 

žiaci prestúpili z inej základnej školy v júni 2014. 

Počet prijatých uchádzačov do Prímy osemročného gymnázia 

Pre školský rok  2014/2015 bolo možné do Prímy Cirkevného osemročného gymnázia prijať na základe 

rozhodnutia Krajského školského úradu v Prešove maximálne 25 žiakov z 5.ročníkov základných škôl. 

V stanovenom termíne bolo zaevidovaných  17 prihlášok na tento typ štúdia. Prijímacie skúšky sa 

konali v dňoch 12. a 15.mája 2014. Do prvého ročníka osemročného gymnázia sa zapísalo 17 žiakov 

z 5.ročníka základnej školy. K 15.9.2014 navštevuj 1.ročník osemročného gymnázia 17  žiakov. 

Počet prijatých uchádzačov do 1.ročníka štvoročného gymnázia 

Pre školský rok 2014/2015 bolo možné do 1.ročníka  štvorročného gymnázia prijať na základe 

rozhodnutia Krajského školského úradu v Prešove maximálne 31 žiakov z 9.ročníkov základných škôl. 

V stanovenom termíne bola zaevidovaných  83 prihlášok na tento typ štúdia. Prijímacie skúšky sa 

konali v dňoch 12. a 15.mája 2014. Do prvého ročníka štvorročného gymnázia sa zapísalo 31 žiakov 

z 9.ročníka základnej školy. K 15.9.2014 navštevuj 1.ročník štvorročného gymnázia 30 žiakov. 

 

 

Počet prihlásených a prijatých žiakov 9.ročníka našej základnej školy  na SŠ 

       Spolu  

Počet prihlásených žiakov 9.ročníka na SŠ  : 17  

Počet žiakov 9.ročníka prijatých na SŠ  : 17 

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy  

Škola Prijatí 

Žiaci 5.ročníka ZŠ  

    Gymnázium 8 ročné 16 

Žiaci 9.ročníka ZŠ  

    Gymnázium 4 ročné 7 

    SŠ študijný odbor 5 

    SŠ  učebný odbor 2 

    Konzervatórium 2 

    Neumiestnení 16 roční žiaci 1 

    Žiaci 9.ročníka, ktorí neprospeli 0 
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Počet prihlásených a prijatých študentov  Oktávy  na VŠ 

       Spolu  

Počet prihlásených študentov na VŠ  : 18  

Počet  študentov  prijatých na VŠ                             : 15 

Rozmiestnenie  študentov na VŠ 

Škola Prijatí 

Masarykova univerzita Brno 2 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 3 

Prešovská univerzita v Prešove 3 

Univerzita  Komenského v Bratislave 3 

Technická univerzita v Košiciach 1 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 

Ekonomická univerzita v Bratislave 1 

 

    

§ 2 ods.1 písm. c), d) vyhlášky MŠ SR 9/2006 –  

 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

Klasifikácia tried     

I.stupeň ZŠ 

Trieda 

SJL ANJ VLA MAT PVD 

1.A Všetci žiaci úspešne absolvovali 1.ročník ZŠ 

1.B Všetci žiaci úspešne absolvovali 1.ročník ZŠ 

2.A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3.A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3.B 1,33 1,16 1,16 1,33 1,16 

4.A 1,31 1,29 1,23 1,17 1,00 

II.stupeň ZŠ 

Trieda Priemer známok 

KNB SJL ANJ DEJ OBN GEO MAT INF BIO FYZ CHE 

5.A 1,00 1,82 1,43 1,22 1,30 1,82 1,74 1,04 1,74 - - 

5.B 1,00 1,92 1,67 1,79 1,54 1,92 1,79 1,12 2,17 - - 

6.A 1,00 2,23 1,77 1,82 1,45 2,32 2,50 - 2,14 2,05 - 

7.A 1,00 2,08 1,62 1,23 1,56 1,89 2,06 - 1,97 2,08 1,45 

8.A 1,00 2,19 1,88 1,75 - 1,88 2,25 1,25 1,88 2,06 1,38 

9.A 1,65 2,63 2,00 2,68 1,32 2,10 2,41 - 2,10 2,20 1,89 

Gymnázium 

Trieda Priemer známok 

KNB SJL ANJ NEJ RUJ DEJ OBN MAT INF GEO BIO FYZ CHE 

Kvarta 1,00 1,44 1,11 1,20 1,00 1,28 - 1,72 1,06 1,06 1,17 1,12 1,06 

Sexta 1,00 1,88 1,44 1,25 - 2,00 - 1,88 1,50 1,69 1,50 1,56 2,13 

I.AG 1,00 1,95 1,82 1,08 1,33 2,05 - 2,05 1,00 1,64 1,55 1,45 1,36 

II.AG 1,00 2,64 1,52 1,00 1,64 2,14 - 2,10 1,33 1,57 1,52 1,38 2,05 
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Prospech žiakov k 30.6.2014 

Trieda Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi dobre 

prospeli neprospeli Znížená známka 

zo správania 

1.A 14 0 0 0 0 

1.B 14 0 0 0 0 

2.A 24 0 0 0 0 

3.A 14 0 0 0 0 

3.B 13 0 0 0 0 

4.A 22 2 1 0 0 

5.A 16 2 0 0 0 

5.B 6 7 5 0 1 

6.A 16 6 3 0 0 

7.A 14 7 3 0 0 

8.A 11 5 7 0 0 

9.A 7 5 5 1 0 

      

Kvarta 15 3 0 0 0 

Sexta 8 6 1 1 0 

Oktáva 11 4 3 0 0 

1.AG 12 7 1 0 0 

2.AG 10 8 3 0 0 

3.AG 10 8 4 1 0 

Výsledky externých meraní 

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

      Žiaci 9. ročníka sa v marci 2014 zúčastnili celoslovenského testovania. Testovanie 9 – 2014.  

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Percentil Celoslovenský 

priemer 

Testovanie 9 - SJL 17 81,60 % 99,30 % 67,51 % 

Testovanie 9 - MAT 17  66,20  % 86,00 % 60,07 % 

 

      GYMNÁZIUM 
Žiaci triedy Oktáva absolvovali v marci 2013 externú ( písomnú )časť maturitne skúšky z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra,  matematika, anglický jazyk 

 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Percentil Celoslovenský 

priemer 

PFEČ MS 2014 – SJL 17 82,64 % - 62,60 % 

PFIČ MS 2014 - SJL 17 77,31 %   

PFEČ MS 2014 – ANJ B2 216 78,50 % - 61,50 % 

 

PFIČ MS 2014 – ANJ B2 16 77,50 %   

PFEČ MS 2014 – NEJ B2 1 25,80 % - 54,30 % 

PFIČ MS 2014 – NEJ B2 1 55,00 %   

 

 

 

 

 

III.AG 1,00 2,00 1,68 1,13 - 1,44 1,44 1,81 - 1,50 1,56 1,43 1,50 

Oktáva 1,00 2,59 2,14 1,00 1,15 1,18 1,22 2,72 - 2,14 1,36 1,86 1,59 
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V máji 2014 absolvovali žiaci Oktávy internú ( ústnu ) časť maturitnej skúšky : 

   

Ústna skúška z predmetu Počet žiakov priemer 

Slovenský jazyk a literatúra 17 1,41 

Anglický jazyk  B2 16 1,44 

Anglický jazyk  B1 1 2,00 

Nemecký jazyk B2 2 2,00 

Dejepis 6 1,33 

Náuka o spoločnosti 10 1,70 

Geografia 5 1,60 

Matematika 2 2,00 

Fyzika 4 1,75 

Chémia 4 1,00 

Biológia 7 1,57 

 

 

 Dochádzka žiakov  základná škola 

Celkový počet vymeškaných hodín: 15 237      

Počet vymeškaných ospr. hodín       ...    15 234   

Priemer ospr. hodín na žiaka            ...    66,23 

Počet vymeškaných neospr. hodín   ...      3           

Priemer neospr. hod. na žiaka          ...      0,01 

Dochádzka žiakov  osemročné gymnázium 

 Celkový počet vymeškaných hodín: 13 971      

  Počet vymeškaných ospr. hodín       ...  13 954 

  Priemer ospr. hodín na žiaka            ...  122,4 

  Počet vymeškaných neospr. hodín   ...      17     

  Priemer neospr. hod. na žiaka          ...      0,15  

Príčiny nepravidelnej dochádzky - vymeškané ospravedlnené hodiny sú najmä z dôvodu ochorenia žiakov.  

Zvýšený počet neospravedlnených hodín bol konzultovaný so sociálnou kuratelou Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, pobočka Snina 

§ 2 ods.1 písm. e) Vyhlášky MŠ SR 9/2006 

ZOZNAM  UPLATŇOVANÝCH  UČEBNÝCH  PLÁNOV  

Základná škola 

V základnej škole bolo vyučovanie vykonané podľa školského vzdelávacieho programu, vytvoreného podľa  

pravidiel  nového školského zákona MŠ SR č.245/2008. Školský vzdelávací program bol vytvorený v súlade so 

štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 pre prvý stupeň ZŠ, ISCED 2 pre druhý stupeň ZŠ. 
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Gymnázium 

 V triedach Kvarta bolo uskutočnené vyučovanie na základe školského vzdelávacieho programu, ktorý 

bol vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2.  

 V triedach 1.AG, 2.AG, 3.AG a Sexta bolo uskutočnené vyučovanie na základe školského 

vzdelávacieho programu, ktorý bol vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 

3a.  

 V triede Oktáva bolo vykonávané vyučovanie podľa alternatívnych učebných plánov pre gymnázia 

číslo študijného odboru 7902 5 s platnosťou od 1.9.2006. 

 

Nepovinné predmety 

 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

Čitateľská gramotnosť 

Mediálna výchova 

 

         Konverzácia v anglickom jazyku 

 

 

 

Konverzácia v nemeckom jazyku 

 

Konverzácia v ruskom jazyku 

ZŠ  4.roč. 

ZŠ  6.roč 

ZŠ  8.roč 

Gym 1.roč. 

Gym  2.roč 

Gym  3.roč. 

Gym  Sexta 

Gym  1.roč 

Gym  2.roč 

Gym  1.roč 

Gym  2.roč 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

§ 2 ods.1 písm.f) Vyhlášky MŠ SR 9/2006 

 

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 
 

Pracovný pomer – stav k 30.6.2014   ( údaje vo fyzických osobách)  

 

 

Pracovný pomer 

 

Počet pedagogických 

zamestnancov 

 

Počet nepedagogických        

zamestnancov 

Celkom 33 12 

             doba neurčitá 28 12 

             doba určitá 2 0 

             dohoda o vykonaní práce 0 0 

   

             plný úväzok 26 11 

             čiastočný úväzok 6 1 

   

             učitelia 30 x 

             vychovávatelia 1 x 

             asistent učiteľa 1 x 

             školský psychológ 1 x 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Funkcia nekvalifikovaní kvalifikovaní spolu 

učitelia 0 29 30 

vychovávatelia 0 1 1 

asistent učiteľa 0 1 1 

Školský psychológ 0 1 1 

spolu 0 32 33 

 

 

§ 2 ods.1 písm.g) Vyhlášky MŠ SR 9/2006 
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ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY  
  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov v šk.r.2013/2014 

Počet pedag. 

zamest. 

1. kvalifikačná skúška 

náhrada 1.kval.skúšky 

3 

2. kvalifikačná skúška 3 

Štúdium školského manažmentu 0 

Špecializačné kvalifikačné štúdium 12 

Postgraduálne štúdium 0 

Priebežné vzdelávanie 11 

Rozširujúce štúdium 0 

                                       § 2 ods.1 písm. h) Vyhlášky MŠ SR 9/2006 

 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH  A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI  v šk.r.2013/2014 

 

DUCHOVNÁ FORMÁCIA A VÝCHOVA KU KRESŤANSKÝM HODNOTÁM 

 Duchovnú formáciu pedagógov mal na starosti duchovný otec Mgr. Peter Labanc, miestny kaplán, 

ktorý viedol mesačné duchovné obnovy pedagógov. Duchovné cvičenie boli realizované vo forme 

ľudových misií v mesiaci jún 2013, ktoré sa konali vo farnosti Božieho milosrdenstva v Snine a ktorých 

sa pedagógovia aktívne zúčastňovali. 

 Duchovnú formáciu žiakov zabezpečovali kňazi farnosti Povýšenia sv.Kríža v Snine, vpd. Peter 

Labanc a vdp.Matúš Poremba, ktorí slúžili v škole detské a mládežnícke sv.omše, vysluhovali sviatosť 

zmierenia a viedli pobožnosti. 

 Rehoľná sestra Mgr. Peterová,  organizačne zabezpečovala duchovné obnovy pre starších žiakov, počas 

školského roka absolvovali  dvojdňové duchovné obnovy žiaci gymnázia. 

 Medzi ďalšie duchovné aktivity patrí: prvopiatkové spovedanie žiakov a pedagógov, v mesiaci október 

modlitba sv. ruženca; v novembri návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých veriacich, 

v pôstnom období krížové cesty v škole, školské májové pobožnosti v kaplnke školy pred vyučovaním, 

v júni modlitba litánií k najsv.Srdcu Ježišovmu, priebežné návštevy farského kostola za účelom poklony  

pred Sviatosťou Oltárnou, ... 

 Detské sväte omše boli v pondelok a mládežnícke sväte omše v stredu. V prikázané sviatky boli sväté 

omše vo farskom kostole za účasti všetkých žiakov a zamestnancov školy.                    

 Spoločne sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša krátkym programom pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Všetci  

žiaci boli obdarovaní  sladkosťami od rodičovského spoločenstva 

 Eucharistická poklona v adventnom období pred odchodom na vianočné prázdniny, 

 Žiaci školy sa svojim vystúpením zapojili  do Jasličkovej pobožnosti, v ktorej sme si všetci pripomenuli 

odkaz a hodnotu Vianoc. 

 Po zimných prázdninách sme si pripomenuli sviatok Premenenia Pána a pri tej príležitosti nám naši 

kňazi posvätili priestory školy.  
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 V máji bolo 1. sv. prijímanie žiakov 3. ročníka základnej školy a sviatosť birmovania bola udelená 

žiakom triedy 1.AG.a Sexty. 

AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU  

 Dňa 6.2.2014 sa uskutočnila polročná diskotéka pre žiakov II. stupňa ZŠ a pre gymnázium. O hudbu sa 

postaral žiak 9.A Patrik Bončik, ktorý vyhovel všetkým tanečníkom a zahral im pesničku na želanie. 

Diskotéka bola obohatená o hodnotnú tombolu a o voľbu naj tanečníkov a tanečníc z radov našich 

študentov. 

 Dňa 18.2.2014 pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom p. Gulyášová 

zrealizovala prednášku pre žiakov 6.A na tému – Zdravý životný štýl bez návykov. Hravou formou sa 

dozvedeli ako správne žiť a čeliť nástrahám dnešnej modernej doby. 

 Dňa 19.2.2014 sa zrealizovala beseda pod vedením Petra Rempera koordinátora programu Slovensko 

bez drog. Zaujímavou a veku primeranou formou priblížil žiakom 5. - 7. ročníka riziká užívania drog a 

ich dlhodobý negatívny účinok. Upozornil ich na klamlivé informácie, ktoré sú im úmyselne podsúvané 

i poukázal na bezohľadný prístup distribútorov drog. V spontánnej diskusii žiaci svojimi otázkami 

prejavili veľký záujem o danú problematiku. V závere žiaci zložili sľub „protidrogového šerifa“, v 

ktorom sa zaviazali, že budú šíriť o drogách pravdivé informácie a chrániť seba i svojich priateľov pred 

ich hrozbou. 

 Dňa 22.2.2014 sa uskutočnil 4.ročník školského plesu vo Svadobke v Snine. O príjemnú atmosféru 

v úvode plesu sa postarali tanečníci zo Súkromného centra voľného času Mariána Lojana a členky našej 

Kacarky. O hudbu sa postaral DJ Anton Vass. Ples bol doplnený o bohatú tombolu a nechýbala voľba 

kráľa a kráľovnej plesu – Kristína Olívia Lelková 1.AG, Kamil Dunaj sexta. Zábava prebiehala v plnom 

prúde do skorých ranných hodín. 

 Dňa 18.3.2014 pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom p. Lenka 

Lesňáková zrealizovala blok prednášok pre gymnazistov. Pre 1.AG na tému – Fajčenie, 2.AG a sextu na 

tému – Antidopingový projekt.  

 Žiaci 7.A sa zapojili do súťaže Naj protidrogová nástenka pod záštitou Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Humennom. Výsledky súťaže mali byť zverejnené v apríli 2014. Do dnešného dňa však 

k tomu nedošlo. 

 V priestoroch sninského kaštieľa sa konala výstava Nástrahy súčasnosti očami mladých... pod vedením 

pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Snine PhDr. Ľubomíry 

Dunčákovej. Výstava bola slávnostne otvorená 28.4. Naši žiaci a študenti uvedenú výstavu navštívili 

v dňoch: 29.4. – I.AG, II.AG, sexta a 12.5. – 7.A, 8.A, kvarta, III.AG. Výstava bola obohatená o diela 

študentov SŠ úžitkového výtvarníctva. 

 Projekt 72 hodín v tomto školskom roku sme nazvali Návrat do detských čias. Podujali sme sa 

spríjemniť deťom v škôlkach ich bežný škôlkarský deň. Do projektu sa zapojili študenti sexty a II.AG. 

Rôzne súťaže, hry a športové aktivity si pripravili pre deti dvoch sninských materských škôl – 

Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti a Materskej školy na Kukučínovej ulici. Na svoj veľký deň 

medzi malými sa pripravili veľmi zodpovedne. Nevedeli si totiž predstaviť, ako ich príjmu ich malí 

kamaráti. Na ich veľké prekvapenie, všetko dopadlo výborne. Detičky boli nadšené. Zapájali sa do 
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aktivít, tešili sa z každého nového zážitku a hlavne zo sladkej odmeny. Keď prišiel čas rozlúčky, 

niektorým škôlkarom vypadli aj slzičky. Nechceli sa rozlúčiť s našimi gymnazistami, v ktorých našli 

nových kamarátov. Ostatní gymnazisti sa pričinili o vyzbieranie odpadkov v mestskej časti Tabla a tým 

sa aj oni aktívne zapojili do projektu.  

 

AKTIVITY ZAMERANÉ ZA ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zrealizovali počas školského roka pre 

žiakov našej školy nasledujúce prednášky: 

- „Imunitný systém“  - prednáška pre 8. a 9.ročník ZŠ   

- „Zdravé zuby“ – prednáška pre 3- 4 roč. ZŠ 

- „Poruchy príjmu potravy“ -  prednáška sa uskutočnila pre triedy tercia kvinta 

-  „Zdravá výživa u detí“ - prednáška bola určená pre 3. a 4. ročník prvého stupňa ZŠ.     

-  „Obezita u detí“ Beseda bola určená pre 5.A. Besedu s deťmi viedla MUDr. 

Miroslava Ženčuchová s detského oddelenia v nemocnici. 

- “ Psí tulák“ - prednáška o tom aké sú následky , ak sa hrajú deti s cudzím psom. 

prednáška bola určená pre 1.A,B a 2.A,B. 

- „Následky nedostatočného obliekania sa u dievčat“ - prednáška bola určená pre 1.AG 

a pre 9.A ZŠ 

- „ Týždeň uvedomenia si mozgu“ - prednáška spojená s aktivitami, ktorá mala rozvíjať 

žiakom tvorivé myslenie. Prednáška bola určená pre žiakov Sekundy, Kvarty, 6.A 

a 7.A. 

- Prednáška : „Hygiena“ - Beseda so žiakmi druhého ročníka ZŠ mala poukázať na 

zdravý životný štýl, ktorý je nevyhnutný pre zdravý vývin dieťaťa.   MUDr. Homzová 

pre 2. ročník 

 

ENVIROMENTÁLNE AKTIVITY 

 Aj v tomto polroku pokračoval zber starých už nefunkčných bateriek a elektrospotrebičov. Vyzbieralo 

sa 21 kg batérií a skoro plný kontajner elektrospotrebičov. Odvoz elektromateriálu je nahlásený.  

 V druhom polroku šk. roka 2013-2014 pokračoval zber viečok výrobkov SABI. Deti vyzbierali 132 

viečok, čo bolo 61,4 g (na žiaka pripadá 0,27 g ). (zodp. PaedDr. E. Andrejčíková) 

 V marci sa začal 19. ročník medzinárodnej výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET, ktorý 

sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2014.  

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo ŽP SR. V tomto roku pre žiakov vyhlásili tému „M(I)ESTO 

PRE ĽUDÍ “. Do súťaže sa zapojila  S. Parasková zo 6.A,  T. Kelčáková z 9.A a M. Šimonová z kvarty. 

(zodp. PaedDr. E. Andrejčíková) 

 V apríli sa žiaci 5.A pod vedením Mgr. B. Lukáčovej a žiaci 8.A pod vedením PaedDr. E. 

Andrejčíkovej zapojili do Veľkonočného aranžovania. Žiaci využili svoju predstavivosť, tvorivosť 

a nápaditosť pri tvorení prekrásnych prác, ktoré potom skrášľovali našu chodbu a navodili veľkonočnú 

atmosféru. 

 Žiaci, ktorí navštevujú turistický krúžok boli v marci na rašelinisku Postávka pri Zemplínskych 

Hámroch a navštívili vojenský cintorín Giglovo. V apríli sa uskutočnil výlet na Morské oko. V máji si 

zorganizovali vychádzku na Maguricu pri Snine. (zodp. Mgr. Š. Piškaninová) 
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 Žiaci sa zapojili do 19. úlohy RECYKLOHIER. Organizátorom projektu je organizácia ASEKOL SK, 

s.r.o., ktorá sa na území SR v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení zaoberá organizáciou 

oddeleného zberu a spätného odberu elektrozariadení. Úlohou žiakov bolo vytvoriť najlepšiu 

karnevalovú masku, na výrobu ktorej použijú najviac odpadového materiálu. Za splnenú úlohu nám boli 

pridelené body. (zodp. PaedDr. E. Andrejčíková) 

 29. apríla 2014 sa žiaci zúčastnili kultúrno-výchovného programu pri príležitosti osláv Dňa Zeme, na 

ktorom účinkovali žiaci Základnej umeleckej školy. Podujatie zorganizovali : Mestské kultúrne 

a osvetové stredisko v Snine, Správa Národného parku Poloniny v Stakčíne a OZ Čemerica Stakčín. 

Cieľom podujatia bolo upozorniť žiakov na dôležitosť potreby chrániť našu Zem, zveľaďovať životné 

prostredie, ktoré nás obklopuje, poznávať svoje okolie, naučiť ho milovať a vážiť si jeho historické, 

kultúrne a prírodné hodnoty. (zodp. PaedDr. E. Andrejčíková) 

 Žiaci II. stupňa Základnej školy prispeli svojimi výtvarnými prácami do III. Ročníka súťažnej výstavy - 

Nebojme sa pralesa, ktorú organizuje Správa NP Poloniny. Práce mali zobrazovať život pralesa, jeho 

vývojových etáp, hlavných znakov, obyvateľov z rastlinnej a živočíšnej ríše. (zodp. PaedDr. E. 

Andrejčíková) 

 V rámci účelového cvičenia žiaci II. stupňa absolvovali 22. mája 2014 praktickú časť na Rybníkoch. 

24. júna 2014 žiaci II. stupňa a študenti 1. AG a    2. AG absolvovali teoretickú časť účelového 

cvičenia. 

 10.6.2013 sa žiačky Gabriela Gáborová a Simona Ťukotová z 5.A a Tibor Lukáč z 5.B zapojili do 

vedomostnej súťaže „NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“, v ktorej sa umiestnili na          3. 

mieste. Žiaci súťažili v troch častiach – praktické určovanie prírodnín, písomná časť – test a ústna časť. 

Zúčastnení boli odmenení pohľadnicou NP Poloniny, tričkom a pohárom. (zodp. PaedDr. E. 

Andrejčíková) 

 

AKTIVITY  METODICKÉHO ZDRUŽENIA PRE 1.STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Členovia MZ si navzájom vymieňali skúsenosti z používania motivačných metód, zaujímavých učebných 

pomôcok na vyučovanie v jednotlivých predmetoch, diskutovali o metodických  postupoch vo vyučovaní. 

Obsahom zasadnutí MZ bolo aj oboznámenie sa s netradičnými formami vyučovania,  inovatívnymi metódami 

a skvalitnenie vyučovacieho procesu používaním IKT. Oboznamovali sme sa s webovými stránkami vhodnými 

na vyučovanie na 1. stupni. Po vzájomnej diskusii sme na zasadnutiach MZ  prijali opatrenia, ktoré boli 

zamerané na skvalitnenie vyučovacieho procesu. 

 Pripravili sme privítanie detí do prvého ročníka, tzv. imatrikuláciu prvákov (03.10.) 

 Týždeň zdravej výživy, a s ním spojené aktivity, sa uskutočnil od 15.10. do 19.10.2013 

 Spolupracujeme s MŠ na Ul. Duk. hrdinov a CMŠ sv. Márie Goretti (účasť detí z MŠ na kultúrnych 

podujatiach, výchovnom koncerte, ukážky práce s IKT v tretej triede, jazda na koni, prednáška pre 

rodičov v CMŠ a v MŠ na UL. Duk. hrdinov na tému školská zrelosť - PaedDr. Čopíková). 

 Uskutočnili sme Deň otvorených dverí na 1. stupni pre rodičov našich žiakov a pre rodičov budúcich 

prvákov (13.12.) 

 Uskutočnili sme Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ. 
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 Zrealizovali sme Katarínsku zábavu (28.11.) a karneval (31.1.)  pre žiakov 1. stupňa. 

 Zúčastnili sme sa kurzu základného plaveckého výcviku pre 4. ročník 

 Organizačne sme pripravili a uskutočnili Školu v prírode v Juskovej Voli. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 

a tematický bola zameraná na vyučovanie anglického jazyka.  

 Pre žiakov sme pripravili 3. školský Juniáles a Jánsku noc 

 Pre rodičov sme pripravili kultúrny program Zo srdiečka , kde vystúpili všetky talentované deti 

spevom, tancom, prednesom a hudbou. ( 13.6.2014 ) 

 Prednáška spojená s praktickou ukážkou na tému dopravná výchova – chodec, v spolupráci so SPŠ 

Snina a BECEP 

 Súťaž zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti – Čítame s Osmijankom. 

 Beseda a praktické ukážky práce polície a kynológie spolupráci s OOPZ v Snine   

 V spolupráci s miestnym Hasičským zborom sme uskutočnili exkurziu spojenú s praktickými ukážkami 

HaZZ v Snine. 

 Pripravili sme výrobky na vianočnú burzu (december). Výťažok z burzy sme venovali deťom 

z Južného Sudánu.  

 Uskutočnili sme exkurzie do Spišskej Novej Vsi a na Spišský hrad.  

 Pre žiakov sme zrealizovali akciu Záložka spája školy v rámci Týždňa školských knižníc. Vytvorili 

sme záložky do kníh  pre žiakov z iných škôl na Slovensku a v Česku a oni vytvorili záložky pre nás. 

 Nadaným a slabo prospievajúcim žiakom, ako aj žiakom po dlhodobej PN, sa venujeme v rámci 

aktivity škoslkého klubu Učíme sa spolu. 

 Žiaci 4.ročníka napísali výstupné testy zo slovenského jazyka,  matematiky, prírodovedy a vlastivedy -  

KOMPARO 

 Zapojili sme sa do celoslovenskej akcie Čitateľský   maratón.  

Matematické súťaže: 

 medzinárodná súťaž Matematický klokan 

 Genius Logicus  

 Všetkovedko 

 školského kola Pytagoriády pre 3. a 4. Ročník 

 okresné kolo Pytagoriády: 3. ročník, Tomáš Dunaj, 4. miesto                                         

Recitačné súťaže:  

 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 

 2. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, poézia – Alica Paulíková, 3.A 

Výtvarné súťaže: 

 Vesmír očami detí 

 Biblia očami detí 

 Zelený svet – voda   
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AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE  SLOVENSKÉHO JAZYKA A CUDZÍCH JAZYKOV 

 V jednotlivých triedach sa uskutočnili triedne kolá súťaže v prednese poézie a prózy-

Hviezdoslavov Kubín. Na okresnom kole nás reprezentovala žiačka 3.A Alica Pavlíková, ktorá v 1. 

kategórii (2.-4. ročník) získala 3. miesto. Žiačku pripravovala Mgr. Adriana Ontkovičová. 

 

 Dňa 12. 3. 2014 sa uskutočnilo certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka ( Testovanie  9- 2014 ). 

Zúčastnilo sa ho 17 žiakov. Test bol napísaný priemerne na 81,6% (percentil školy bol 99,3)  Tieto 

výsledky hodnotíme veľmi pozitívne, pretože celoslovenský priemer bol 62,0%.  Žiakov pripravoval 

Mgr. Ján Chochrun 

 V minulom školskom roku sme sa zapojili aj do celoslovenskej literárnej súťaže Gerbócova 

literárna Snina. Žiaci povzbudení úspechom sa do súťaže zapojili aj v tomto školskom roku. Do tejto 

súťaže sme poslali práce týchto žiakov I. AG, II. AG, kvarta (pripravovala Mgr. Iveta Leferovičová), 9. 

ročníka (pripravoval Mgr. J. Chochrun) Vyhodnotenie tohto ročníka súťaže bude až v novembri 2014. 

 Vestibul našej školy od 24. marca do 31. apríla 2014 skrášľovala putovná výstava komiksov 

vytvorených v rámci literárno-výtvarnej súťaže Klasici v komikse, ktorú nám zapožičala Stredná 

odborná škola záhradnícka v Piešťanoch. Štvrtý ročník súťaže bol venovaný životu a tvorbe Pavla 

Dobšinského a naši žiaci sa v nej znova umiestnili medzi najlepšími a získali pekné 3. miesto s 

komiksom "O hlúpej žene". Organizátori súťaže boli takí láskaví a zaslali nám všetky práce (cca 250 

prác) zapojené do súťaže v roku 2013. Z nich naši deviataci vybrali tie, ktoré sa im najviac páčili a vo 

vestibule školy vytvorili pútavú výstavu. Tá mala u všetkých žiakov veľký úspech. 

 Žiaci (T. Janko, V. Nosálová, M. Pindrochová, V. Legemzová)  povzbudení úspechom sa do súťaže 

zapojili aj v tomto školskom roku a vytvorili komiks na tému Hana Zelinová a jej tvorba. 

Vyhodnotenie tejto súťaže bude až v septembri 2014. Výstavu pripravil a žiakov usmerňoval Mgr. 

Ján Chochrun. 

 

 Od 31. marca do 6. apríla 2014 sa uskutočnil 15. ročník Týždňa slovenských knižníc, ktorý sme si 

v školskej knižnici pripomenuli rôznymi aktivitami. Pre študentov gymnázia boli pripravené literárne 

hádanky a 2. apríla bola pre žiakov 5.-9. ročníka prichystaná Čitateľská olympiáda. Jednotlivé 

aktivity pripravila Mgr. D. Lojanová 

 

 V marci 2014 sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Ruské slovo a v prednese poézie v ruskom 

jazyku získala 1. miesto žiačka sexty Maryana Yovbak Žiačku pripravovala Mgr. Marcela 

Tomášová. 

 

 Učiteľka ruského jazyka Mgr. Marcela Tomášová zapojila žiakov aj do výtvarnej súťaže Olympiáda 

v Soči. Žiačka 1.AG, Simona Kepičová, získala 1. miesto a Mária Šimonová z kvarty skončila na 2. 

mieste. 
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 12. mája a 15. mája 2014 sa na gymnáziu uskutočnili prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného 

štúdia. Mgr. Iveta Leferovičová pripravila pre žiakov test zo SJL. 

 V priestoroch Vihorlatského osvetového strediska v Humennom sa v  máji 2014 uskutočnilo 

regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Zúčastnili sa ho žiaci základných a stredných škôl 

z okresov Snina, Humenné a Medzilaborce. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí 

k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno – komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich 

rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov a rozvíjanie ich nadania. Našu školu 

reprezentovala žiačka 6. A Veronika Lojanová a žiačka 8.A Eva Minčičová. Žiačky sa neumiestnili 

na popredných miestach. Zodpovední: Mgr. J. Chochrun a Mgr. D. Lojanová 

 Žiaci 2.AG, sexty, kvarty, 9. a 7. ročníka sa zapojili do regionálnej súťaže neprofesionálnych 

literárnych tvorcov Literárne talenty. 20. júna 2014 sa v priestoroch Vihorlatskej knižnice 

v Humennom uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže. Medzi ocenenými boli  aj práce našich 

žiačok, ktoré boli uverejnené v zborníku Literárne talenty. V II. kategórii (poézia) získala 1. miesto 

Lucia Pindrochová, žiačka 7.A.(žiačku pripravovala Mgr. Daniela Lojanová) V III. kategórii (próza) 

sme mali väčšie zastúpenie a Timea Balážová z kvarty sa tešila z 2. miesta, Klaudia Komárová z 2. 

AG získala 3. miesto a Miriame Drančákovej zo sexty bolo udelené čestné uznanie. Žiačky 

pripravovala Mgr. Iveta Leferovičová. 

 Pani učiteľka M. Buhajová napísala projekt Deti hrajú pre deti, do ktorého zapojila žiakov oboch 

piatych ročníkov našej školy. Finančným podporovateľom projektu je Nadácia Orange.  

 Cieľom celého projektu bolo naštudovanie bábkového predstavenia v podaní žiakov 5.A a 5.B. Pred 

samotnou realizáciou žiaci navštívili bábkové predstavenie Generál a ježibaba v Bábkovom divadle 

v Košiciach. Zažili atmosféru ozajstného bábkového predstavenia, sledovali ako správne rozprávať, 

pohybovať bábkou, zapojiť divákov do hry, zaujať a zahrať pre deti. Príprava našich divadielok 

prebiehala s pomocou učiteľov slovenského jazyka p. uč. Ontkovičovej a p. uč. Chochruna. Vybrali 

scenár a naštudovali slovenské predstavenie O Červenej čiapočke a Sedem kozliatok a vlk. 

Predstavenie Tri prasiatka v anglickom jazyku naštudoval a nacvičil učiteľ anglického jazyka Mr. 

Child. Veselú rodinku v nemeckej verzii naštudovala pani učiteľka Drábová. Žiaci prvé predstavenie 

zahrali pre našich mladších žiakov na Deň detí,  vystúpili aj v blízkej škôlke, v sociálnom zariadení 

Nádej, či v kultúrnom programe Zo srdiečka. 

 Žiaci 6.A, 8.A, 2.AG sa podieľajú na tvorbe školského časopisu NoVINY . Zapojili sme sa do 

celoslovenskej súťaže školských časopisov PRO SLAVIS 2014. Vyhodnotenie súťaže bude v novembri 

2014. Zapojili sme sa aj do súťaže Najlepší školský časopis. 

 Na hodinách mediálnej výchovy žiaci vytvorili krátke filmy, videoklipy, ktorými sa chceme 

v budúcnosti zapojiť do súťaží. 

 V rámci E-twinningu bolo vytvorených 8 čísel elektronických novín v anglickom jazyku (Zodpovední: 

Mgr. Ján Chochrun a Mgr. E. Karľová)  Do tohto projektu sú zapojení žiaci a učitelia zo Slovinska, 

Rumunska, Turecka, Portugalska, Poľska, Litvy, Grécka a Slovenska.  
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 V dňoch 21. – 24. 2. 2014 sa Mgr. Krajník a LLB. Child zúčastnili na prípravnom stretnutí programu 

Erazmus +, kde pripravovali projekt budúcich výmenných pobytov našich študentov. Projekt bol 

podaný 30. apríla a vyhodnotený bude do 30. júna. Ak bude projekt úspešný, naši študenti navštívia 10 

rôznych európskych krajín v priebehu rokov 2014 – 2016.  

 Žiaci 8. A a 7. A sa vo februári 2014 zapojili do hry Business Master, ktorú organizovala Stredná 

priemyselná škola v Snine. V kategórii tímov ZŠ získali 3. miesto. V kategórii jednotlivcov získal žiak 

8. A Martin Štofira 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. E. Karľová 

 8. apríla 2014 sa študenti 1. AG a 3.AG zúčastnili divadelného predstavenia Jack and Joe 2. Celé 

predstavenie odohrali herci v anglickom jazyku.  

 Od tohto školského roka mali žiaci a študenti 3. – 9. ročníka ZŠ 1 vyučovaciu hodinu anglického jazyka 

týždenne s anglicky hovoriacim učiteľom LLB. Jonathanom Childom. Študenti sexty, 1. AG, 2. AG a 

3. AG mali každý týždeň blokovú výučbu anglického jazyka vedenú učiteľmi Krajníkom 

a Childom, kde mohli využívať anglický jazyk počas workshopov, krátkych divadelných hier, rolových 

hier, či súťaží. Niekoľko najzaujímavejších aktivít je uverejnených na internetovej stránke školy 

v rubrike Hodiny angličtiny očami študentov gymnázia. Táto rubrika je písaná študentmi 

v anglickom jazyku. 

 Študentka 1.AG Kristína Olívia Lelková reprezentovala našu školu na obvodnom kole olympiády 

v anglickom jazyku (kategória 2A), kde sa umiestnila na 3. mieste. 

 

AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE   HUMANITNÝCH  PREDMETOV 

 Deň otvorených dverí – v rámci dejepisu pre návštevníkov našej školy bola pripravená výstava 

a prednáška na tému – Vojenské cintoríny v regióne Snina, záštitu nad touto sekciou mali študenti sexty 

pod vedením Mgr. Lojanovej v spolupráci s členmi Klubu vojenskej histórie Karpaty 

 Krúžková činnosť – Mgr. Lipová a Mgr. Lojanová viedli krúžky pre žiakov, ktorí sa pripravovali na 

dejepisnú olympiádu 

 Projekt - TEHLIČKA – tohtoročná tehlička pomáhala chlapcom z centra Kala – Kala v Angole, do 

projektu sa zapojila celá naša škola, finančná zbierka sa realizovala v pôstnom období a spolu sme 

vyzbierali 310e, žiaci a študenti o projekte boli informovaní na hodinách náboženstva a počas sv. omší, 

koordinátormi projektu boli PaedDr. Hišemová a Mgr. Lipová  

 Súťaže: 

- geografická olympiáda: okresné kolo sa uskutočnilo 6.2.2014, umiestnenie získali: Jana 

Harmaňošová 2. miesto zo 6.A pod vedením Mgr. Koveňa, Patrícia Gerbocová 2. miesto 

z 8.A pod vedením PaedDr. Andrejčíkovej. Okresné bolo sa uskutočnilo v Prešove 2.4., kde 

P. Gerbocová bola úspešnou riešiteľkou 

- dejepisná olympiáda: okresné kolo sa uskutočnilo 11.2.2014, všetci žiaci boli úspešní, bez 

umiestnenia: kategória F – Štofirová A. 6.A, Lojanová V. 6.A – Mgr. Lipová, kategória E – 

Čop Š. 7.A, Janko T. 7.A – Mgr. Lojanová, kategória C – Pavliková V. kvarta – Mgr. 

Lojanová 
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- biblická olympiáda: po triednom a školskom kole nasledovalo okresné – dekanatné kolo v 

Humennom: 1. miesto SŠ – Skvašiková N., Gnipová S., Drábová Martina z II.AG – Mgr. 

Peterová, 2. miesto SŠ – Gičová Š, Karľová D., Fundáková D. zo sexty – Mgr. Peterová, 1. 

miesto ZŠ – Čop Š. a Komár M. zo 7.A, Rosoľanka M. z 5.B – PaedDr. Hišemová     

- EUROSTORY: 5. miesto Gidová I., Vlasáková M. zo sexty za prácu Zmapovanie vojnových 

cintorínov v okrese Snina – Mgr. Lojanová 

- SOČ: krajské kolo sa uskutočnilo 28.3.2014 v Prešove, v odbore História, filozofia, právne 

vedy študentky Ivana Gidová a Michaela Vlasáková z triedy sexty s projektom Zmapovanie 

vojnových cintorínov v okrese Snina sa zaradili medzi úspešné súťažiace a získali certifikát – 

Mgr. Lojanová 

- Znalec Sniny: dejepisná súťaž organizovaná zamestnancami sninského kaštieľa pre žiakov ZŠ 

z regionálnych dejín, žiakov 5., 7. a 9. ročníka pripravuje Mgr. Lojanová, žiakov 6. a 8. 

ročníka Mgr. Lipová. 30.5. pri príležitosti MDD boli úspešní riešitelia odmenení na námestí 

počas programu: Andrejčík Š. 5.A, Janko T. 7.A – Mgr. Lojanová, Gerbocová P. a Minčičová 

E. 8.A – Mgr. Lipová 

 Exkurzie: 

- 5. – 6.6.2014  - 48 študentov gymnázia absolvovalo exkurziu koncentračného tábora  

Osvienčim, historického jadra mesta Krakov a soľnej bane Vielička v Poľsku, zodpovedná 

Mgr. Lojanová 

- 10.6.2014 – žiaci 6.A absolvovali v rámci regionálnej výchovy exkurziu drevených kostolíkov 

Uličskej doliny: Topoľa, Ruský Potok, Uličské Krivé, mini skanzen Ulič, zodpovedná Mgr. 

Lipová 

 Činnosti v rámci jednotlivých predmetov: 

- KNB: v mesiacoch máj a jún spoločná modlitba so žiakmi, máj – loretánske litánie, jún – 

litánie k najsvätejšiemu, počas pôstneho obdobia modlitba krížovej cesty spoločne so žiakmi 

- UKL: študenti 3.AG natočili video, v ktorom predstavili našu školu zábavnou formou pod 

názvom Happy 

- VMR: vo februári sa uskutočnila prednáška pre 3.AG s manželmi Štefanom a Gabikou 

Jankovými na tému – Manželstvo nielen na papieri, v máji sa uskutočnila prednáška pre 3.AG 

na tému – Antikoncepcia a jej následky, pre 9.A a kvartu na tému – Ako pôsobím svojím 

oblečením na okolie, pre 2.AG na tému – Vedieť povedať nie – tieto májové prednášky viedla 

Ivana Kovaľová z inštitúcie rodiny Aliancia za život 

- VMR a KNB: duchovná obnova pre 9.A a kvartu sa uskutočnila v dňoch 13. – 14. mája vo 

Vysokej nad Uhom v Domčeku Anky Kolesárovej na tému – Dozrievaš v láske, obnovu viedol 

Pavol Hudák  

- DEJ: prednáška s členmi Klubu vojenskej histórie Karpaty pre 9.A a kvartu, členovia tohto 

neziskového občianskeho združenia informovali žiakov o svetových vojnách a o ich vplyve na 

región Snina, súčasťou prednášky bola aj výstava vojenskej techniky a vojenského oblečenia 

ako aj odprezentované dokumentárne filmy, prednášku zabezpečila  - Mgr. Lojanová 
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AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE   PRÍRODOVEDNÝCH   PREDMETOV 

 

Súťaže a iné aktivity za jednotlivé predmety 

Matematika 

 V dňoch 18. - 19.3.2014 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej Pytagoriády, žiakov pripravili 

jednotliví vyučujúci:  

5.B – Veronika Guzejová ... Mgr.Skysľaková Mária 

6.A – Simona Parasková ( 2. miesto) 

          Veronika Lojanová ( 3. miesto) ... RNDr.Parasková Denisa 

7.A – Čop Šimon,  Minčičová Katarína ... Ing. Gičová Andrea 

8.A – Gerbocová Patrícia ... Mgr.Skysľaková Mária 

 Dňa 24.3.2014 sa 19 žiakov školy zúčastnili celoslovenskej súťaže Matematický klokan.  

3.A...4žiaci        4.A...6žiakov        5.A...4žiaci      6.A...3žiaci      7.A...2žiaci 

 Školský šampión: Simona Parasková ( 6.A )...96,9% úspešnosť. 

 Dňa 9.4.2014 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, kde žiačka 6.A triedy Simona 

Parasková získala 1.miesto pod vedením RNDr. Denisy Paraskovej. 

 Žiaci 6.A ,7.A triedy boli v tomto školskom roku zapojení do projektu Moja família. Súťaž bola 

zameraná na finančnú gramotnosť žiakov, prebehla on-line v mesiacoch  marec – apríl. ... RNDr. 

Denisa Parasková, Ing. Andrea Gičová. 

 Dňa 3.4.2014 sa na škole uskutočnila prednáška na tému „ Aká je cena štátu a kto ju platí“. Prednášky 

sa zúčastnili žiaci 2.AG a 3.AG. Analytik INESS Ján Dinga prednášal o verejných financiách, 

výdavkoch verejnej správy a o tom, ako sa tieto veličiny menia v čase. 

Fyzika 

 Žiaci 5.A a 2.AG vytvorili dve družstvá a zapojili sa do medzinárodnej súťaže Pohár vedy „Science 

cup“ 3.ročník „KVARK 2014“ pod vedením  RNDr. Denisy Paraskovej a Ing. Milany Buhajovej. Ich 

úlohou bolo počas celého školského roka plniť zadané úlohy:  

1. konštrukcia ďalekohľadu 

2. konštrukcia presýpacích hodín 

3. konštrukcia kompasu 

4. konštrukcia veternej elektrárne. 

Za vypracovanie, zdokumentovanie a odoslanie svojich riešení spomedzi všetkých zapojených tímov 

stredných škôl sa žiaci 2.AG umiestnili na 1. mieste. 

 Žiak Sexty Kamil Dunaj sa 16.4.2014 zúčastnil krajského kola FO.  Pod vedením RNDr. Denisy 

Paraskovej sa umiestnil na 13. mieste. 

 Fyzikálno-chemická súťaž organizovaná chemickou spol. BASF, zostavenie „Reťazovej reakcie“- sledu 

fyzikálno-chemických experimentov, ktoré nasledovali samostatne s jediným povoleným zásahom 

človeka ( Sexta, 2.AG ) 
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 Celoslovenská súťaž  bádateľských projektov ( SCIENTIA PRO FUTURO ) s témou Multifunkčná 

učebná pomôcka - žiak Sexty  Kamil Dunaj 

 Svetová súťaž Pohár vedy „Science cup“.  Prvá úloha - vyrobenie funkčného ďalekohľadu. 

 Krajské kolo súťaže First lego league zameraná na prírodné katastrofy ( žiaci Sexty ). 

Biológia  

 Dňa 17.4.2014 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Žiakov pripravovala Ing. 

Čopíková Anna. V odbore  

Botanika sa umiestnili traja žiaci nasledovne: 2.miesto- Gerbocová Patrícia ( 8.A ) 

                                                                                     3.miesto- Minčičová Eva ( 8.A ) 

                                                                                     4.miesto- Čopík Štefan ( Kvarta ) 

              Zoológia sa umiestnili traja žiaci nasledovne: 2.miesto- Karapinová Tereza ( Kvarta ) 

                                                                                    3.miesto- Oliver Semko ( 8.A ) 

                                                                                    7.miesto- Šimon Čop ( 7.A ) 

 Na  krajskom kole Biologickej olympiády  v odbore 

botanika- Patrícia Gerbocová ( 8.A ) skončila z 24 súťažiacich na 5. mieste 

zoológia- Tereza Karapinová ( Kvarta ) skončila z 22 súťažiacich na 10. mieste 

 Žiaci 1.AG, 2.AG a 3.AG sa zapojili do korešpondenčného semináru z biológie KORSEM 2013. 

Súťaž bola organizovaná Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava  a prebehla počas celého školského 

roka v troch kolách.  

 Z 5 zapojených žiakov Petrovaj Jakub ( 2.AG ), Drábová Martina ( 2.AG ), Kristína Olívia Lelková ( 

1.AG ), Bianka Kohutová ( 1.AG ) a Iveta Kačmárová ( 1.AG ) sa prví štyria umiestnili v prvej 

desiatke najúspešnejších riešiteľov BIO- Korsemu, čím získali certifikát, ktorí ich oprávňuje k štúdiu 

na PF UK BA bez prijímacích skúšok a zároveň sa zúčastnili týždňového sústredenia s lektormi tejto 

univerzity v Bardejove. Žiakov pripravovala Ing. Čopíková Anna. 

Chémia 

 Dňa 27.3.2014 boli úspešní traja žiaci Vološinová V. ( 9.A ), Janko T. ( 9.A ), Pavlíková V.  ( Kvarta ) v 

okresnom kole Chemickej olympiády pod vedením Ing. Buhajovej Milany. 

 Stredoškolská odborná činnosť:  

1. miesto krajské kolo CHÉMIA ..Halyna Hyryavets ( 3.AG ) 

2. miesto krajské kolo BIOLÓGIA ..Nikola Skvašiková ( 2.AG ) 

certifikát krajské kolo EKOLÓGIA .. Simona Kepičová ( 1.AG ) 

Žiačka 3.AG Halyna Hyryavets postúpila na celoslovenské kolo, kde získala so svojou prácou 4. 

miesto. 

 Úspešnosť žiakov v korešpondenčných seminároch: 

celoslovenský korešpondenčný seminár LABÁK: Slavomír Kepič ( 1.AG ) sa umiestnil na 3. mieste 

korešpondenčný seminár s chemickou tematikou KSICHT: Simona Kepičová za svoju účasť získala 
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certifikát 

korešpondenčný seminár z chémie: úspešná žiačka Sexty Miriama Drančáková v skupine juniori, 

úspešné riešiteľky v skupine seniori: Kuchtaninová Dominika a Mišková Kristína       ( 3.AG )    

Žiakov pripravovala Ing. Buhajová Milana. 

Deň otvorených dverí na gymnáziu 

 Dňa 4.2.2014 sa konal na gymnáziu našej školy Deň otvorených dverí , ktorý bol organizovaný pre 

žiakov 9.ročníkov študujúcich v Snine a blízkom okolí. Za prezentovanie jednotlivých odborných 

učební boli zodpovední: Fyzika-RNDr. D.Parasková 

                                       Chémia- Ing. Buhajová Milana 

                                       Biológia- Ing. Čopíková Anna  

                                       Počítačová učebňa- PaedDr. Marinič Ján. 

Učebňa fyziky:  Prezentovania tejto učebne sa zúčastnili žiaci triedy Sexta, 2.AG pod vedením RNDr. 

Denisy Paraskovej. Žiaci poukázali na využívanie moderných pomôcok na hodinách fyziky ( NOVA 

5000 ), ich činnosť mimo vyučovacích hodín : zapojenosť do rôznych aktivít a projektov 

Učebňa chémie:  V rámci prezentácie tejto učebne boli podané informácie o úspešnosti naších žiakov na 

krajských a celosvetových kolách SOČ, CHO, korešpondenčných seminárov z chémie, 

KSICHT.Študenti demonštrovali zaujímavé pokusy ( Faraónové hady, Slonia pasta, meranie pH ovocia 

a zeleniny NOVA 5000, Horiace písmená ), ktorých sa zúčastnili aj žiaci 9.ročníkov. 

Učebňa biológie:  Odprezentovanie učebne sa konalo v obsahovom štandarde biológie na našom 

gymnáziu. Žiaci 9.ročníkov sa oboznámili s moderným vybavením biologickej učebne, vypočuli si 

výsledky naších žiakov v biologických súťažiach a mikroskopom sledovali demonštračný pokus – 

prvoky zo senného nálevu. 

Počítačová učebňa: V rámci prezentácie Informatiky sa žiaci 9.ročníkov oboznámili s obsahom 

preberaného učiva počas celého štúdia a tiež s využitím e-Learningu ( na hodinách informatiky, ale aj 

na iných predmetoch ). 

Záujmové útvary - V tomto školskom roku  prebiehali  na našej škole záujmové útvary v predmetoch: 

 Matematika ... Príprava na Monitor  ( 9.A, Kvarta) ... Mgr. Mária Skysľaková 

                           Príprava na Maturitu (3.AG) ... RNDr. Denisa Parasková 

                           Doučovanie podľa potreby ( 7.A, 8.A, Gymnázium) ... Mgr. Mária Skysľaková 

                                                                                                                    Ing. Andrea Gičová 

                                                                                                                    RNDr. Denisa Parasková 

 Biológia ... Spoznávajme prírodu (7.A) ... PaedDr. Edita Andrejčíková 

                    Biologický krúžok (8.A, Kvarta) ... Ing. Anna Čopíková 

 Chémia ... Chemický krúžok ... Ing. Milana Buhajová 

  Informatika ... Počítačový krúžok (5.A,6.A) ... PaedDr. Ján Marinič 
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AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE  VÝCHOVNÝCH  PREDMETOV  

 

 V čase od 10. – 14. 2. 2014  sa uskutočnil kurz lyžiarskeho výcviku, ktorý prebiehal 

v lyžiarskom stredisku Litmanová. 

 V čase od 27. 5. - 6. 6. 2014  sa uskutočnil kurz základného plaveckého výcviku 

v Humennom so žiakmi štvrtého a šiesteho ročníka. 

Športové súťaže 

 Volejbal  SŠ – dievčatá – obvodné  kolo – 2. miesto – 3. 4. 2014 – p. Gavron 

 Volejbal  SŠ – chlapci – obvodné  kolo – 4. miesto – 2. 4. 2014 – p. Gavron 

 Volejbal ZŠ  – dievčatá – obvodné  kolo – 1. miesto – 10. 4. 2014 – p. Gavron 

 Volejbal ZŠ  – chlapci – obvodné  kolo – 3. miesto – 10. 4. 2014– p. Gavron 

 Volejbal ZŠ  – dievčatá – krajské  kolo – 2. miesto – 25. 4. 2014 – p. Gavron 

 Streľba zo vzduchovky – obvodné kolo -  25. 11. 2013 – 1. miesto – Kelčáková 

Tatiana, 1. miesto – družstvo ( Harmaňošová, Štofirová, Čopíková A )  - pripravoval 

Mgr. Alexander Koveň 

 Šach „Memorial Juraja Mochorovčáka“ – 19. 3. 2014 – 2. miesto – Erika 

Koveňová, 3. miesto Tibor Lukáč - pripravoval Mgr. Alexander Koveň 

 Pohár Matice slovenskej – 30. 5. 2014 – 3. miesto – Erika Koveňová, pripravoval 

Mgr. Alexander Koveň 

 Šachová liga – celoročná súťaž – 2. miesto - Katarína Minčičová, 3. miesto –družstvo 

– Minčičová Katarína, Lukáč Tibor, Muller Daniel, Guzejová Veronika, Koveňová 

Erika - pripravoval Mgr. Alexander Koveň 

 Okresné kolo v šachu – 11. 11. 2013 - 2. miesto - Katarína Minčičová, pripravoval 

Mgr. Alexander Koveň 

 semifinále Grand Prix – 8. 6. 2014 – 3. miesto - Katarína Minčičová, postup na 

celoslovenskú súťaž - pripravoval Mgr. Alexander Koveň 

 Výtvarné súťaže 

 Mýty a legendy rodného kraja – oblastná súťaž – cena poroty – Štefánia Ondicová 

   

 Hudobné súťaže 

 Regionálna prehliadka ľudových spevov a hudby v Humennom – skupina Kacarka 

– 1. miesto – postup na kraj – strieborné pásmo, postup na festival Zemplín špiva – 

Patrícia Hoľková  
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 Celoslovenský rusínsky festival - duo spev – Ondicová Štefánia, Karaščáková 

Melánia- Ing. Anna Čopíková,  

 Prezentácie:  Dni mesta Snina, Deň detí, Zo srdiečka, vystúpenie pre MŠ Dukelských 

hrdinov - Vianočná besiedka, Jasličková pobožnosť, Deň kaštieľa, Vystúpenie pre MŠ 

na Palárikovej ulici ( 13. 6. 2014) 

 

ĎALŠIE AKTIVITY POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA  

 Centrum pedagogicko-psychologickej poradne realizovalo u nás v škole poradenskú činnosť 

a individuálne rozhovory so žiakmi 9.ročníka základnej školy a so žiakmi Septimy na tému 

profesijná orientácia – kam po skončení školy?  

 Deň študentov – tretí ročník sa uskutočnil 20.11.2013 pod vedením študentov septimy. Každá 

z tried gymnázia si pripravila zaujímavý kultúrny program, v podobe krátkej scénky či tanca, 

ktorým pobavili nielen svojich mladších spolužiakov a našich maturantov, ale aj svojich 

učiteľov. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu hesla: „Nie je umením ísť hlavou proti múru, ale 

očami nájsť dvere.“ 

 Študentky 2.AG si pripravili pre žiakov kvinty a prvého ročníka program, ktorý bol spojený s 

ich oficiálnym prijatím za študentov -  „Uchaľak“.  

 18.12.2013 sa zrealizovala vianočná burza s výrobkami od našich žiakov. Finančný zisk bol 

darovaný na zbierku Adopcia tried Južný Sudán.  

 Diskotéka sa uskutočnila dňa 7.5. 2014pod názvom „Retro diskotéka.“ Žiaci a študenti našej 

školy mali prísť oblečení v retro oblečení, hudba tiež prislúchala tomuto obdobiu 

 Dňa 2.2.2014 sa uskutočnila polročná diskotéka pre starších žiakov. 

 Dňa 2.2.2014 sa uskutočnil 4.ročník školského plesu vo Svadobke pod vedením členov 

žiackej školskej rady a koordinátorky Mgr. Bibiany Lipovej. 
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Voľnočasové aktivity 

 

p.č. Meno učiteľa Názov krúžku 

1 Buhajová Milana chemický 

2 Čopiková Anna Kacarka 

3 Čopiková Anna Biologický  

4 Čopiková Miroslava učíme sa spolu 

5 Čopíková Miroslava počítačový  

6 Chochrun Ján cvičenia zo SJL 

7 Chochrun Ján Mladý novinár 

8 Drábová Marcela Konverzácie z NEJ 

9 Gavron Matúš Volejbalový 

10 Majcherová Jana Kacarka 

11 Majcherová Jana učíme sa spolu 

12 Marinič Ján cykloturistický 

13 Marinič Ján počítačový  

14 Mišková Karin učíme sa spolu 

15 Mišková Karin Tvorivé dielne 

16 Jankaj Štefan futbalový ml.žiaci 

17 Jankaj Štefan stolnotenisový 

18 Kapraľová Slavka učíme sa spolu 

19 Kapraľová Slavka Šikovníček 

20 Karľová Emília Anglitčina hrou 

21 Koveň Alexander strelecký 

22 Koveň Alexander vybíjaná 

23 Koveň Alexander šachový 

24 Krajník Peter konverzácia v ANJ 

25 Leferovičová Iveta cvičenia zo SJL 

26 Lipová Bibiana Mládežnícky parlament 

27 Lojanová Daniela Cvičenia zo SJL 

28 Lojanová Daniela čitateľský 

29 Lukáčová Beáta učíme sa spolu 

30 Ontkovičová Adriana čitateľský 
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31 Ontkovičová Adriana učíme sa spolu 

32 Ontkovičová Adriana cvičenia zo SJL 

33 Piškaninová Štefánia učíme sa spolu 

34 Piškaninová Štefánia Spevácky 

35 Piškaninová Štefánia turistický 

36 Skysľaková Mária cvičenia z MAT 

37 Tomášová Marcela Konverzácie z RUJ 

 

 

 

                   § 2 ods.1 písm. i) Vyhlášky MŠ SR 9/2006 
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ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH PODMIENKACH 
 

 

Budovu školy si zriaďovateľ prenajíma od  Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory v Prešove. Zariadenie 

pozostáva zo 4 pavilónov a kotolne.  Dva pavilóny sú spolu s pavilónom telocvične prepojené spojovacou 

chodbou.  V týchto pavilónoch je uskutočňovaná výučba. Pavilón, v ktorom je školský klub detí a školská 

jedáleň nie je prepojený s hlavnou budovou školy. Po technickej stránke je škola dobre vybavená. Máme dve 

počítačové učebne, jazykové laboratóriu,  multimediálnu učebňu, vynovenú knižnicu, odbornú učebňu chémie, 

učebňu biológie a učebňu fyziky, k telocvični patrí i posilňovňa a rozsiahly školský areál.  Zbierky kabinetov sa 

pravidelne dopĺňajú a obnovujú. Knižnica bola revitalizovaná a neustále dopĺňa knižničný fond, a tak žiaci majú 

záujem najmä o nové knižné tituly. 

V roku 2013 sme zrekonštruovali  rekonštrukciu sociálnych zariadení pri telocvični, ktoré boli v havarijnom 

stave.  Z dôvodu neustálych porúch na rozvodoch ústredného kúrenia sme zrekonštruovali kotolňu v telocvični 

a vymenili radiátory v telocvični.  

Pretrvávajúce negatíva: 

- V telocvični je potrebné zrekonštruovať drevený obklad.   

-  Je potrebné vbudovať bezbariérový vstup do školy. 

- Medzi najakútnejšie nedostatky však patrí teplovodné potrubie vedúce po vonku z kotolne do jednotlivých 

pavilónoch školy. Už v minulom roku bola riešená havária a nebezpečenstvo poškodenia je z roka na rok 

väčšie.  

- V škole chýba priestor na uloženie šatní pre žiakov. Momentálne sú  šatne na chodbách vedľa tried, čo 

obmedzuje pohyb žiakov po škole a pôsobí dosť neesteticky. 

 - V školskej kuchyni je potrebné pokračovať vo výmene okien a obnove jej prístrojového vybavenia, ktoré je 

zastaralé a niektoré už nefunkčné. 

- Opraviť a sprevádzkovať odvodňovací systém dažďovej vody. Dažďová voda v súčasností steká rovno 

k stenám budovy školy, čo spôsobuje poškodzovanie základov a stien.  

 

  Počet tried: 18  Počet kmeňových učební: 18  Počet odbor. učební: 8 

  Priestory pre ŠKD tvoria tri  kluby so samostatnými miestnosťami.  

      § 2 ods.1 písm. l) Vyhlášky MŠ SR 9/2006 
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ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY 
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§ 2 ods.1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR 9/2006 
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KONCEPČNÝ ZÁMER ŠKOLY 
 

Škola si v koncepčnom zámere na školský rok dala za cieľ pokračovať v skvalitňovaní vyučovacieho 

procesu a to zapájaním sa do rôznych projektov, ktoré umožňujú modernizáciu učebných pomôcok na 

vyučovanie, tvorbu nových učebných plánov a estetizáciu priestorového vybavenia školy. Naším cieľom je 

pokračovať v realizácii projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti , 

ktorého hlavným cieľom je modernizácia  laboratórií fyziky, chémie a biológie, vzdelávanie pedagógov  

a zavádzanie moderných prvkov vzdelávania. Zároveň je potrebné riešiť otázku vlastníctva budovy školy 

a priľahlých pozemkov, nakoľko sa škola nemôže uchádzať o ďalšie financie zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré 

si vyžadujú vlastníctvo budovy alebo dlhodobý prenájom.  

Motivovať učiteľov k profesionálnemu o duchovnému rastu. Podporovať aktivity učiteľov a žiakov, 

ktoré napomáhajú dobrej pracovnej i rodinnej atmosfére na škole. Monitorovať  kvalitu vyučovacieho procesu 

a hľadať možnosti jej zlepšovania využívaním nových moderných učebných prostriedkov a didaktickej techniky.  

Špecifický charakter školy sa prejavuje v prostredí, v previazanosti učebnej látky s evanjeliom 

a vonkajšími prejavmi viery. Úlohou školy je naučiť deti samostatne pracovať, tvorivo myslieť, vypestovať 

prirodzenú túžbu po nových vedomostiach. Túto úlohu sa nám darí plniť, o čom svedčia aj umiestnenia žiakov 

na súťažiach.  Svoju činnosť zameriavame aj na mimoškolské aktivity detí a na zmysluplné využívanie ich 

voľného času. Škola ponúka veľké množstvo krúžkov a možností realizácie sa našich žiakov.  

 

 

V Snine, 08.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

        RNDr. Jozef Lojan 

           riaditeľ školy 

 

 

 

 


