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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  2016/2017. Správa bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady dňa  16.10.2017 a v Rade 

školy dňa 27.10.2017. 

 

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 – 

Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad 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 e- mail 

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

ZRŠ pre gymnázium Ing. Andrea Gičová 057-7622361 cirkzs@stonline.sk 

ZRŠ pre základnú školu PaedDr. Miroslava Čopíková 057- 76223 61 cirkzs@stonline.sk 

Vedúca ŠJ Mgr. Jana Lukáčová 057-7622361 - - - 
Vedúca nepedag. zam. Anna Aľušiková 057-7622361 - - - 

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. Alexander Koveň dejepis, geografia, občianska náuka, 

náboženstvo, výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

mailto:cirkzs@stonline.sk
mailto:lojan@atlas.sk
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PK prírodovedných 

predmetov 

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

informatika, technika, svet práce 

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  2016 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 2015 / 2016 sa Rada školy stretla len raz. 

   

 Členovia Rady školy: 

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

2. Ing. Anna Čopíková - zástupca pedag. zamestnancov školy - Gym 

3. Mgr. Jana Lukáčová - zástupca ostatných zamestnancov školy 

4. MUDr. Kostelníková Mária - zástupca rodičov - Gym 

5. Marek Gerboc - zástupca rodičov - ZŠ 

6. Iveta Kačmárová - zástupca rodičov - ZŠ 

7. Patrícia Gerbocová - zástupca študentov - Gym 

8. ThLic. Allan Tomáš - zástupca zriaďovateľa 

9. Mgr. Alžbeta Draganová - zástupca zriaďovateľa 
10. Mgr. Iveta Haburajová - zástupca zriaďovateľa 

11. MUDr. Silvia Homzová - zástupca zriaďovateľa 

 

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

 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV   -   stav k 30.6.2017 

Počet tried: CZŠ – 12 ,   gymnázium – 8 

Trieda Spolu ŠVVP Zahraniční 

študenti 

Individuálny 

študijný 

plán 

1.A 17    

1.B 10  1  

2.A 19 2   

2.B 15    

3.A 23 2 1  

4.A 15  1  

4.B 15 1 1  

5.A 27  1  

6.A 15 3   

7.A 11 1   

8.A 18    

9.A 26  1  

Spolu ZŠ 211 9 6 0 
     

Príma 21    

Sekunda 25  1  

Tercia 17 1   

Kvarta 0    

Kvinta 0    

Sexta 0    

Septima 19    

Oktáva 0    

I.AG 19    

II.AG 32    
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III.AG 26    

IV.AG 19    

Spolu gymnázium 178 1 1 0 
     

SPOLU 389 10 7 0 
 

Školský klub detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda   

Školský klub detí navštevovalo 110  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 265 žiakov a 28 zamestnancov 

Cirkevnej spojenej školy v Snine.  

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

V centre voľného času  pracovalo počas školského roka  37 krúžkov, ktoré navštevovalo 374 členov 

z radov detí a mládeže.  

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

ÚDAJE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH   -   stav k 30.6.2017 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ  

Počas zápisu, ktorý sa konal v dňoch od 1.apríla 2017 do 30.apríla 2017 sa do 1.ročníka základnej školy 

pre  školský rok 2017/2018 zapísalo 25 žiakov. V novom školskom roku  nastúpilo  do 1.ročníka 25   

detí. Boli otvorené dve prvácke triedy. 

Počet prijatých uchádzačov do Prímy osemročného gymnázia 

Pre školský rok  2017/2018 bolo možné do Prímy Cirkevného osemročného gymnázia prijať na základe 
rozhodnutia Okresného úradu, odboru školstva, v Prešove maximálne 21 žiakov z 5.ročníkov 

základných škôl. V stanovenom termíne bolo zaevidovaných  11 prihlášok na tento typ štúdia. 

Prijímacie skúšky sa konali v dňoch  09.05.2017. Do prvého ročníka osemročného gymnázia sa zapísalo 

11 žiakov z 5.ročníka základnej školy. Keďže počet žiakov  nespĺňa požiadavku školského zákona na 

minimálny počet 17 žiakov v triede gymnázia, trieda Príma nebude v školskom roku 2017/2018 

otvorená. 

Počet prijatých uchádzačov do 1.ročníka štvorročného gymnázia 

Pre školský rok 2017/2018 bolo možné v 1.ročníku  štvorročného gymnázia prijať na základe VZN 

VÚC v  Prešove otvoriť jednu triedu a prijať maximálne 31 žiakov z 9.ročníkov základných škôl. 

V stanovenom termíne bola zaevidovaných  70 prihlášok na tento typ štúdia. Prijímacie skúšky sa 

konali v dňoch 09. a 11.mája 2017. Do prvého ročníka štvorročného gymnázia sa zapísalo 31 žiakov 
z 9.ročníka základnej školy. Jedna žiačka prestúpila z iného gymnázia.  V novom školskom roku bude 

1.ročník štvorročného gymnázia navštevovať  32  žiakov. 

 

 

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

       Spolu  

Počet prihlásených žiakov 5.ročníka na SŠ  : 11  

Počet žiakov 5.ročníka prijatých na SŠ  :   1 

Počet prihlásených žiakov 9.ročníka na SŠ  : 26  

Počet žiakov 9.ročníka prijatých na SŠ  : 26 

 

 

 



Cirkevná spojená škola, Švermova 10 Snina  

 5 

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy  

Škola Prijatí 

Žiaci 5.ročníka ZŠ  

    Gymnázium 8 ročné 1 

  

Žiaci 9.ročníka ZŠ  

    Gymnázium 4 ročné 14 

    SŠ študijný odbor 11 

    SŠ  učebný odbor 0 

    Konzervatórium 1 

    Neumiestnení 16 roční žiaci 0 

    Žiaci 9.ročníka, ktorí neprospeli 0 

 

Počet prihlásených a prijatých študentov maturantov  na VŠ 

       Spolu  

Počet prihlásených študentov na VŠ  : 19  

Počet  študentov  prijatých na VŠ                             : 19 

Percento úspešnosti v pokračovaní na vysokej škole :             100 % 

Rozmiestnenie  študentov na VŠ 

Slovenské vysoké školy Počet prijatých absolventov gymnázia 
Technická univerzita v Košiciach 2 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 

Prešovská univerzita v Prešove 1 

Trnavská univerzita v Trnave 1 

Univerzita Konštantína Filozova  Nitra 2 

Žilinská univerzita v Žiline  1 

Univerzita  Komenského v Bratislave 2 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 

Ekonomická univerzita v Bratislave 2 

Katolícka univerzita v Ružomberku 3 

  

Zahraničné vysoké školy  

Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno 1 

  

Nepokračujú v štúdiu na vysokej škole 0 
 § 2 ods.1 písm. c), d) vyhlášky MŠ SR 9/2006 –  

 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
Prospech žiakov - I.stupeň ZŠ 

Trieda 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli  

veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spolu 
Priemerný 

prospech 

1.A --- --- 17 0 0 17 1,00 

1.B --- --- 9 0 1 10 1,00 

2.A 19 0 0 0 0 19 1,01 

2.B 15 0 0 0 0 15 1,01 

3.A 21 1 0 0 1 23 1,04 

4.A 14 0 0 0 1 15 1,14 

4.B 13 1 0 0 1 15 1,16 
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Prospech žiakov  - II.stupeň ZŠ 

Trieda 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli  

veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spolu 
Priemerný 

prospech 

5.A 21 5 0 0 1 27 1,20 

6.A 10 3 2 0 0 15 1,44 

7.A 6 4 1 0 0 11 1,45 

8.A 8 6 4 0 0 18 1,63 

9.A 15 7 4 0 0 26 1,79 

Prospech žiakov  - Gymnázium 

Trieda 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli  

veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spolu 
Priemerný 

prospech 

Príma 19 2 0 0 0 21 1,09 

Sekunda 21 4 0 0 0 25 1,16 

Tercia 13 4 0 0 0 17 1,30 

Septima 15 4 0 0 0 19 1,22 

I.AG 11 7 1 0 0 19 1,31 

II.AG 20 8 4 0 0 32 1,40 

III.AG 10 12 4 0 0 26 1,48 

IV.AG 15 4 0 0 0 19 1,16 

Dochádzka žiakov – základná škola 

Trieda 
Zameškané 

celkovo 

Zameškané 

na žiaka 

Ospravedlnené 

celkovo 

Ospravedlnené 

na žiaka 

Neospravedlnené 

celkovo 

Neospravedlnené 

na žiaka 

1.A 733 43,12 733 43,12 0 0,00 

1.B 405 45,00 405 45,00 0 0,00 

2.A 1 139 59,95 1 139 59,95 0 0,00 

2.B 668 44,53 668 44,53 0 0,00 

3.A 1 328 60,36 1 328 60,36 0 0,00 

4.A 1 150 82,14 1 150 82,14 0 0,00 

4.B 1 006 71,86 1 006 71,86 0 0,00 

5.A 1 944 74,77 1 944 74,77 0 0,00 

6.A 1 439 92,34 1 439 92,34 0 0,00 

7.A 754 68,55 754 68,55 0 0,00 

8.A 1 318 73,22 1 318 73,22 0 0,00 

9.A 1 011 69,56 1 011 69,56 0 0,00 

Dochádzka žiakov – gymnázium 

Trieda 
Zameškané 

celkovo 

Zameškané 

na žiaka 

Ospravedlnené 

celkovo 

Ospravedlnené 

na žiaka 

Neospravedlnené 

celkovo 

Neospravedlnené 

na žiaka 

Príma 1 412 67,24 1 412 67,24 0 0,00 

Sekunda 2 225 87,03 2 225 87,03 0 0,00 

Tercia 1 455 85,59 1 455 85,59 0 0,00 

Septima 2 704 150,22 2700 150 4 0,22 

I.AG 1 771 93,21 1 771 93,21 0 0,00 

II.AG 4993 156,03 4 993 156,03 0 0,00 

III.AG 3 799 151,96 3 799 151,96 0 0,00 

IV.AG 2 119 111,53 2 109 111,00 10 0,53 
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Dochádzka žiakov  základná škola -  Celkový počet vymeškaných hodín: 12 895      

Počet vymeškaných ospr. hodín       ...    12 895   

Priemer ospr. hodín na žiaka            ...    65,45 

Počet vymeškaných neospr. hodín   ...      0          

Priemer neospr. hod. na žiaka          ...      0,00 

Dochádzka žiakov   gymnázium -  Celkový počet vymeškaných hodín: 20 4784      

  Počet vymeškaných ospr. hodín       ...  20 464 

  Priemer ospr. hodín na žiaka            ...  112,85 

  Počet vymeškaných neospr. hodín   ...      14    

  Priemer neospr. hod. na žiaka          ...      0,09 

  

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, prípadne  s rodičmi žiakov. 

 

VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ 

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Žiaci 5. ročníka sa v novembri 2016 zúčastnili celoslovenského testovania. Testovanie 5 – 2016.  

Názov Počet žiakov Úspešnosť 

školy 

 Celoslovenský 

priemer 
Testovanie 5 - SJL 25 69,50 %  63,10 % 

Testovanie 5 - MAT 25   69,20  %  62,30 % 

       

Žiaci 9. ročníka sa v apríli 2017 zúčastnili celoslovenského testovania. Testovanie 9 – 2017.  

Názov Počet žiakov Úspešnosť  

školy 

Percentil 

školy 

Celoslovenský 

priemer 

Testovanie 9 - SJL 25 74,10 % 96,10 % 61,20 % 

Testovanie 9 - MAT 25  62,40  % 93,10 % 56,40 % 

 

     

 

  

 GYMNÁZIUM 
Žiaci IV.AG triedy  absolvovali v marci 2017 písomnú formu externej časti  maturitnej skúšky (PFEČ MS) 

z predmetov slovenský jazyk a literatúra,  matematika, anglický jazyk a ruský jazyk.  Jeden žiak maturoval 

externe. 

 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Percentil Celoslovenský 

priemer 

PFEČ MS 2017 – SJL 19 79,7 % 99,7 % 57,6 % 

PFEČ MS 2017 – ANJ B2 18 69,0 % 55,5 % 63,7 % 

 

PFEČ MS 2017 – NEJ B2 0 - - - 

PFEČ MS 2017 – RUJ B2 2 56,7 % - 50,0 % 

PFEČ MS 2017 – MAT 9 45,9 % - 50,7 % 
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V máji 2017 absolvovali žiaci  IV.AG   internú ( ústnu ) časť maturitnej skúšky : 

   

Ústna skúška z predmetu Počet žiakov priemer 

Slovenský jazyk a literatúra 19 1,30 

Anglický jazyk  B2 20 1,20 

Nemecký jazyk B2 2 1,50 

Ruský jazyk  B2 2 1,00 

Dejepis 1 2,00 

Občianska náuka 6 1,33 

Geografia 2 1,00 

Matematika 

 

Informatika 

 

9 

 

3 

1,22 

 

1,00 

Fyzika 3 1,00 

Chémia 5 1,00 

Biológia 12 1,17 

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

V 1. - 2.ročníku základnej školy a v 5. - 6.ročníku základnej školy bolo vyučovanie realizované podľa 
inovovaného vzdelávacieho programu platného pre tieto ročníky od 1.septembra 2015. 

 

Gymnázium 

 V triede Príma, Sekunda aTercia 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, 4.AG a  Septima bolo uskutočnené vyučovanie na základe školského 

vzdelávacieho programu, ktorý bol vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 3a.  

 

Nepovinné predmety 

 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

Čitateľská gramotnosť 
 

ZŠ  4.roč. 
 

2 
 

1 

 

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

 

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 
 

Pracovný pomer – stav k 30.6.2017  ( údaje vo fyzických osobách)  

 

 

Pracovný pomer 

 

Počet pedagogických 

zamestnancov 

 

Počet nepedagogických        

zamestnancov 

Celkom 38 12 

             doba neurčitá 32 12 

             doba určitá 6 0 

             dohoda o vykonaní práce 0 0 

   

             plný úväzok 31 11 

             čiastočný úväzok 7 1 

   

             Učitelia 35 x 

             Vychovávatelia 1 x 

             asistent učiteľa 2 x 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Funkcia Nekvalifikovaní kvalifikovaní spolu 

učitelia 0 35 35 

vychovávatelia 0 1 1 

asistent učiteľa 0 2 2 

spolu 0 38 38 

 

 

§ 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.2016/2017 

Počet pedag. zamest. 

1. kvalifikačná skúška 

náhrada 1.kval.skúšky 

0 

2. kvalifikačná skúška 3 

Štúdium školského manažmentu 0 

Špecializačné kvalifikačné štúdium 12 

Postgraduálne štúdium 0 

Priebežné vzdelávanie 20 

Rozširujúce štúdium 0 

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

 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH  A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI  v šk.r.2016/2017 

 

DUCHOVNÁ FORMÁCIA A VÝCHOVA KU KRESŤANSKÝM HODNOTÁM 

 Duchovnú formáciu pedagógov mal na starosti duchovný otec Mgr. Martin Murajda, miestny kaplán, 

ktorý viedol mesačné duchovné obnovy pedagógov. Duchovné cvičenie boli realizované v mesiaci 

august 2016 v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch.. 

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

Murajda 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 – triedy I.AG a žiaci 

základnej školy – trieda 9.A 

 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,  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 

 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 2017  bolo 1. sv. prijímanie žiakov 3. ročníka základnej školy a takisto aj sviatosť birmovania 

bola udelená žiakom triedy I.AG. 

 Žiaci, pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci školy sa zapojili do modlitby krížovej cesty vo 

farskom kostole. Za prípravu textov bola zodpovedná sr. Blandína.  

 Počas pôstneho obdobia sa žiaci školy na hodinách KNB modlili krížové cesty, v mesiaci máj - 

loretánske litánie a v mesiaci jún - litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

 v rámci vyučovania predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu v II. polroku školského roku 

2016/2017 pre študentov Gymnázia, sa uskutočnili besedy na témy:  

- Úcta k životu, besedu pre triedy 9. A, 3. AG a septimu pripravili a viedli Mgr. Dušan Škurla 

a Mgr. Ivana Kovaľová. 

- Zranenia, ktoré prinášame do manželstva, besedu pre triedy 3. AG a septimu pripravili a viedli 

manželia manželia Štefan a Gabriela Jankovi. 

- Keď je láska vymodlená, besedu pre triedy 3. AG a septimu pripravili a viedli manželia Peter 

a Ľubica Vološinovi.  

- Vďačnosť, besedu pre žiakov 9. A triedy viedla psychologička Stanislava Takáčová 

.  

 

AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU  

 6.10.2016 – Imatrikulácia pre žiakov 1.ročníka gymnázia v školskej telocvični. Pripravili triedy 2.AG. 

 16.11.2016 – sa konal Deň študentov. Študenti septimy a III.AG si pripravili kultúrny program, ktorý sa 

konal v MsKS v Snine. V úvode programu medzi nás zavítal vzácny hosť, Ing. Pavol Mirossay, z firmy 

T-systems a prezentoval 10 inovatívnych rád pre mladých ľudí. Celý program bol rozdelený do náučnej 

a zábavnej časti. V náučnom programe študenti oboznámili svojich mladších kamarátov 

s projektom Euroscola. V druhej časti programu,  s názvom Tvoj hlas vyzerá povedome, sa predstavili 

spevácke i tanečné talenty našej školy. Zodpovední :Mgr. Karľová, Ing. Gičová, RNDr. Lojan 

 1. 12. 2016 sa študenti Gymnázia zapojili do kampane Červené stužky - 1.DECEMBER – DEŇ BOJA 

PROTI AIDS a vytvorili živú červenú stužku. Červené stužky je názov kampane zameranej proti šíreniu 

sa choroby AIDS a informovaní o jej prevencii. Súčasťou kampane bola aj tvorba a nosenie červenej 

stužky. 

 28. 1. 2017 sa konal už 7. ročník Školského plesu pod vedením členov Mládežníckeho parlamentu. 

Študenti si pripravili bohatý program – slávnostný úvod s viedenským valčíkom, vystúpenie ZUŠ a 

Kacarky, tombolu, voľbu kráľa a kráľovnej plesu. O zábavu sa postaral DJ Robin, vďaka ktorému sa 

tancovalo až do rána. Tohtoročným kráľom plesu sa stal Matúš Kavulič z II. AG a kráľovnou plesu 

Andrea Komárová z III.AG. Organizátori: Členovia mládežníckeho parlamentu, Mgr. Karľová, Ing. 

Gičováa riaditeľ RNDr. Jozef  

 V rámci aktivít projektu EUROSCOLA sa uskutočnili nasledovné aktivity: 

- Dňa 14.10.2016 workshopy v angličtine s 36 študentmi zo 6 krajín (Grécko, Maďarsko, 

Taliansko, Turecko, Ukrajina a Slovensko) na tému: „Môj pohľad na migráciu, xenofóbia 

 predsudky?“ 
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- Dňa 18.10.2016 sa uskutočnila  online video prednáška  s europoslankyňou EP Mgr. Janou 

Žitňanskou na tému Migrácia mladých ľudí a trh práce v EÚ. 

- Dňa 24.10.2016 sa uskutočnila prednáška s riaditeľom inštitútu INEKO, ktorý k nám zavítal 

a so žiakmi III.AG a Septimy  rozprával na  tému Potrebuje slovenský trh migráciu? 

- Dňa 4.11.2016 sauskutočnil videohovor online s poslancom EP Ing. Ivanom Štefancom na 

tému Zamestnanosť mladých a spoločný digitálny trh 

- Dňa 18.11.2016 sa naši študenti gymnázia stretli s poslankyňou NR SR doc.PhDr. Alena 

Bašitová, PhD. A diskutovali na tému migrácia mladých a uplatnenie absolventov. 

- Za všetky tieto aktivity si študenti vyslúžili ocenenie vo forme návštevy Európskeho 

parlamentu v Štrasburgu, ktorá sa uskutočnila dňa 17.februára 2017.  

 9. februára 2017 sa uskutočnila v telocvični diskotéka pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ a nižšie triedy 

osemročného gymnázia. Program okrem tanca zahŕňal i bohatú tombolu a voľbu naj-tanečníkov.  

 V tomto školskom roku sme pilotne spustili vyučovanie predmetu Životológia pre žiakov 1 – 3.ročníka 

gymnázia. Tento predmet je „šitý na mieru“ pre študentov. Dopĺňa vedomosti a poznatky získané v 

klasickom školskom systéme o zručnosti, ktoré mladý človek využíva na úspešné zvládnutie 

každodenných životných výziev a náročných situácií v oblasti vzťahov, úspechu, poznania a 

pochopenia samého seba, nasmerovania svojho života. Životológiu  vyučujeme v rámci spolupráce 

s občianskym združením STEP. 

 Hodiny Životológie pokračovali aj v druhej polovici školského roku. Vo februári sme sa zaoberali 

témou predsudkov a rozprávali sme aj o našich hodnotách. V marci a apríli sme vyberali témy z oblasti 

Vzťahológie. Venovali sme sa téme 5 jazykov lásky, na ktorú sme potom naviazali témou Emočné 

konto (konta vs. ja, konto vs. iní ľudia). Niekoľko hodín sme debatovali aj o rozdieloch medzi mužmi 

a ženami (téma: Muži vs. ženy). V máji a júni sme v triedach I. AG a II. AG pokračovali s témami 

z oblasti Vzťahológie. Rozprávali sme sa o budovaní sebavedomia, o úcte vo vzťahoch a o návykoch 

teenegerov. V triede III. AG a v septime sme prešli na oblasť Karieristiky. Hodiny boli zamerané na 

témy ako Time managment, Prokrastinácia, Správne povolanie a Pracovný pohovor. Posledné júnové 

hodiny sa niesli vo voľnejšom duchu. Vo všetkých triedach sme ich využili na hodnotenie Životológie 

z pohľadu žiakov, ale aj mentorov. Mentori sa snažili zistiť, čo sa žiakom na hodinách páčilo, čo 

hodnotia pozitívne a čo negatívne. Ústne hodnotenie na hodine bude doplnené dotazníkom, ktorý bude 

vyhodnotený v nasledujúcich dňoch.   

 Ďalšou peknou aktivitou počas škoského roka bola Akdémia enklávy realizovaná takisto občianskym 

združením STEP. Projekt Akadémia enklávy (AE) je medzinárodný pilotný vzdelávací projekt pre 

mladých ľudí  vo veku 12 – 19  rokov. Je realizovaný v spolupráci dvoch partnerských organizácií z 

Poľska a zo   Slovenska – Fundacja Alternatywnej Edukacji “ALE” a OZ STEP – Spoločenstvo pre 

oblastný rozvoj. V rámci projektu sme mali s mladými niekoľko tematických stretnutí. Stretnutia boli 

zamerané na osobnostný rozvoj mladých a na podnecovanie dobrovoľníctva a líderstva. 

 Žiaci septimy sa zúčastnili dňa 24. 3. 2017 besedy Moderný Izrael na Obchodnej akadémii 

v Humennom. Besedu viedol Ing. Peter Švec, predseda slovenskej pobočky ICEJ. Medzinárodné 

kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) na Slovensku pôsobí ako občianske združenie od roku 

2000. 
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 Dňa 22. februára sa uskutočnilo finále 4. ročníka súťaže Eurofondue, ktorú organizuje Ekonomická 

fakulta Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho 

parlamentu na Slovensku. Hodnotiacu komisiu finálového kola tvorili: Vladimír Maňka (poslanec EP), 

Michal Šoltés (dekan ekonomickej fakulty TUKE), Peter Džupka (vedúci katedry regionálnych vied 

a manažmentu TUKE), Jozef Šuľak (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja). Náš projekt Cvičisko 

pre psov sa dostal medzi 8 najlepších projektov z 50 zapojených projektov. Vo finále sme skončili na 

peknom 3. mieste. Členovia tímu Veronika Schlencová, Patrik Bončik a Filip Dolanský pracovali 

pod vedením Ing. A. Gičovej.  

 24.4.2017 - Prednáška na tému „NEzávislosť na školách“ pod záštitou Občianskeho združenie 

NEzávislosť - Nový začiatok sa uskutočnila 24. apríla na pôde našej školy. Prednášajúcim bol  Samuel 

Bogár. Obsahom  prednášky bol  životný pohľad a ponaučenia človeka, ktorý má so závislosťou 

osobnú skúsenosť.  

  

 Aktivity školskej psychologičky Mgr. Dominiky Kováčovej so žiakmi: 

Termín Trieda  Aktivita 

september 5.A Kurz adaptácie na nové prostredie a požiadavky 2.stupňa ZŠ 

 6.A Prednáška na tému Bludisko 

 8.A Kurz  Vzťahy v triede a v rodine 

 Príma Formačný kurz Vzájomné oceňovanie 

 Tercia Formačný kurz Konkurz na šéfa 

október 8.A Formačný kurz Vzájomné ocenenie a sebaocenenie 

 Tercia Formačný kurz Vzťahy 

 5.A Formačný kurz Vzťahy 

november 8.A Formačný kurz Vzájomná spolupráca 

 5.A Prednáška Zvládanie záťaže a stresu 

 9.A Prednáška  Kult tela 

 Tercia Prednáška Rozpoznávanie emócií 

december Tercia Prednáška Rozpoznávanie emócií 

 5.A  Formačný kurz Vzájomné ocenenie a sebaocenenie 

 

AKTIVITY ZAMERANÉ ZA ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 23.9.2016 - v tento deň sa uskutočnila prednáška na tému: Antibiotiká a probiotiká. Túto prednášku 

viedla Mgr. Mária Gáborová a  bola určená pre Prímu.  

  30.9.2016 Svetový deň srdca  - v tento deň sa uskutočnila prednáška s p. Mgr. Máriou Gáborou a bola 

určená 1.AG.Svetový deň srdca (WorldHeartDay) je celosvetovým podujatím, ktoré  vyhlasuje Svetová 

zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca (WorldHeartFederation). Pripadá na vždy 

29.septembra.  Myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých 

príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému a hlavne propagovať možnosti prevencie ich 

predčasného vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu.  

 10.- 14.10.2016- Týždeň zdravej výživy - v tomto týždni sme  pripravili spolu so študentmi 1.AG pri 

príležitosti Týždňa zdravej výživy pre žiakov druhého stupňa súťaž, ktorá spočívala v tom,   že každá 

trieda si na každý deň v týždni pripravila zdravé jedlo -  vitamínovú bombu.    

http://www.nezavislost.eu/o-samkovi
http://www.nezavislost.eu/o-samkovi
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 21.10.2016: Zdravý životný štýl - žiaci 2.AG , 1.AG zúčastnili prednášky o zdravom životnom štýle, 

ktorú viedol študent medicíny Marek Gič z centra Liga proti rakovine. Zistili, čo môžu spôsobiť 

cigarety, alkohol, drogy, nezdravé stravovanie, nedostatok pohybu, stres.  

 3.4.2017: Svetový deň zdravia - Besedy sa zúčastnili triedy ZŠ: 7.A a 8.A. Tento rok  bola ústrednou 

témou:“ Depresia“ Besedu na túto tému viedla p. Kožinová z RÚVZ v Humennom. Podotkla, že 

depresia je jednou z hlavných zdravotných výziev a tiež, že depresia je liečiteľná, len ju treba rýchlo 

odhaliť a liečiť. 

 4.4.2017- Pitný režim - prednášku na túto tému a videla p. Kožinová z RÚVZ z Humenného pre žiakov 

5. A a 7.A .   

ENVIROMENTÁLNE AKTIVITY 

 Aj v tomto školskom roku sa žiaci zapojili do zberu starých elektrospotrebičov. V priestore školy bola 

umiestnená nádoba na zber starých a nefunkčných elektrospotrebičov. Okrem toho sme firme ASEKOL 

odovzdali starú výpočtovú techniku vyradenú z inventáru školy. 

 Pokračoval zber starých, už nefunkčných bateriek,  žiariviek a použitých tonerov. Každý druh má 

v škole umiestnené svoju zbernú nádobu. 

 V októbri prebehla na našej škole akcia v aranžovaní Jesennej ikebany pod vedením pani uč. 

Andrejčíkovej. Do tejto akcie sa zapojili žiaci II.stupňa na výtvarnej výchove a na prírodovednom 

krúžku. Výsledné práce boli veľmi pekné a jesennými námetmi nám spestrili chodbu. 

 Začiatkom decembra si žiaci  5.,  6. roč. a  sekundy pod vedením pani uč. Andrejčíkovej priblížili 

vianočné sviatky vytvorením „Vianočných ikebán“. Žiaci sa veľmi snažili využiť svoje dobré nápady 

a predstavivosť pri tvorení krásnych prác, ktorými sme spestrili chodbu a tak navodili predvianočnú 

atmosféru. 

 V rámci turistického krúžku sa pán uč. PaedDr.Ján Marinič snažil upútať záujem žiakov o svoje okolie 

a tiež o ochranu životného prostredia mnohými výletmi do prírody. V októbri  navštívili  vojenský 

cintorín Giglovo.  

 Žiaci našej školy  sa zapojili do zberu uzáverov z plastových fiaš. Vyzbierané uzávery budú potom 

odovzdané pani Gdovičinovej z Belej nad Cirochou.  Vyzbierané uzávery pomôžu pri liečení jej syna s 

detskou mozgovou obrnou.     

 V marci sa žiaci 5.A a 7.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. 

 Dňa 21.3.2017 bol pre žiakov II. stupňa ZŠ a žiakov osemročného Gymnázia pripravený program ku 

Dňu vody. Žiakom boli v chemickom laboratóriu prezentované chemické a fyzikálne pokusy o vode. 

Vo vestibule školy žiačky sekundy prezentovali slovenské minerálne vody, ktoré si mohli zároveň 

ochutnať. Vo fyzikálnej učebni prebehla aj prednáška o vode spojená s prezentáciou a krátkym 

testíkom, ktorý bol na konci hodiny vyhodnotený a žiaci s najlepšími výsledkami boli odmenení. (zodp. 

Ing. M. Buhajová) 

 Žiaci 5. A na hodine Technickej výchovy a žiaci 7.A na hodine Mediálnej výchovy vytvorili plagáty ku 

Dňu Zeme, ktoré boli vystavené na paneloch vo vestibule školy.   (zodp. PaedDr. E. Andrejčíková) 
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 25. apríla 2017 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. 

 V rámci projektu RECYKLOHRY sa žiaci 5.A od 06.04.2017 do 12.05.2017  zapojili do súťaže Staň sa 

tlačiarom. Žiaci mali vypočítať matematické príklady zamerané na ekologické problémy, mali zistiť 

princíp laserovej tlačiarne, vyplniť tajničku, dešifrovať tajné písmo, vymaľovať obrázok recyklácie. Za 

splnené úlohy nám bolo pripísaných 250 bodov. (zodp. PaedDr. E. Andrejčíková) 

AKTIVITY  METODICKÉHO ZDRUŽENIA PRE 1.STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 Pripravili sme privítanie detí do prvého ročníka – Cechováciu  - 24.10.2016 

 V rámci Týždňa školských knižníc sme so žiakmi vyrábali záložky do kníh, ktoré sme si vymenili so 

žiakmi v Trdošíne . Ďalšou aktivitou bolo privítanie nových čitateľov, v školskej knižnici. 

 V rámci kampane „Odstráň obezitu“ a Svetového dňa výživy sme pripravili pre žiakov ochutnávku 

zdravých nátierok, pohybové aktivity – prekážkovú dráhu, besedu o zdravých potravinách, ovocí a 

zelenine a potravinovú pyramídu , od 10.10. do 14.10.2016. 

 Pripravili sme Katarínsku zábavu pre žiakov 1. stupňa, 23.11.2016. 

 Spolupráca s MŠ na Ul. Duk. hrdinov a CMŠ sv. Márie Goretti . Účasť detí z MŠ na vyučovaní v 1.A 

a v 1.B, účasť detí z MŠ na karnevale. 

 Pripravili sme karneval pre žiakov 1.- 4. ročníka, 4.2.2016. 

 V rámci Roka čitateľskej gramotnosti sa 24.10.2016 zrealizovalo pre žiakov 1. – 4. ročníka spoločné 

čítanie rozprávky O psíčkovi a mačičke od Josefa Čapka. Žiaci vypracovali aj pracovný list zameraný 

na čítanie s porozumením s omaľovánkou. Ďalšie príbehy si žiaci čítali v priebehu novembra počas 

vyučovania. 

 Školského kola Pytagoriády pre 3. a 4. ročník sa zúčastnilo 7 tretiakov a 12 štvrtákov. Do OK postúpili: 

Fundáková Erika – 4.A, Riedl Mária – 4.A, Smetana Peter – 3.A. Pripravovali Mgr. Pavlíková a 

PaedDr. Čopíková. 

 Projekt E-twinnig – Chrismas Cards. 

 Všetkovedko – korešpodenčná súťaž, zapojených 24 žiakov z 2. – 5. Ročníka. 

 

 AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE  SLOVENSKÉHO JAZYKA A CUDZÍCH JAZYKOV 

 Dňa 15.11. 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo SJ (kategória C). Našu školu 

reprezentovala žiačka 8.A Jana Harmaňošová, ktorá sa umiestnila na 4. Mieste 

 Žiaci sekundy a 7.A sa zapojili do súťaže v nemčine pod názvom: Urob si svoj vlastný nemecko-

slovenský slovník. 

 V minulom školskom roku sme sa zapojili do regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov 

Literárne talenty 2016, ktorú organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom. Svoje práce poslali žiaci 
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IV.AG (Roman Kapráľ, Dominik Vudmaska, Simona Kepičová, Marek Gerboc, Iveta Kačmárová)  

a žiačky septimy Timea Balážová, Barbora Pacolová, Mária Šimonová). Vyhodnotenie tohto ročníka 

súťaže sme sa dozvedeli až v novembri tohto roku. Barbora Pacolová získala 3. miesto a žiaci Roman 

Kapráľ, Dominik Vudmaska, Simona Kepičová, Marek Gerboc, Iveta Kačmárová získali čestné 

uznania. (pripravovala Mgr. Iveta Leferovičová). 

 Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže Shakespeare´s Day, ktorú organizovalo 

CVČ v Snine. Žiaci si zmerali svoje jazykové zručnosti v prednese anglickej poézie a prózy. V 1. 

kategórii získala 1. miesto Sofia Štofiková z 3.A,  2. miesto Jakub Dunaj zo 4.B a 3. miesto Dominika 

Ľoncová z 3.A. V 2. kategórií získala 1. miesto Ema Buríková z PRÍMY a 2. miesto Alica Paulíková 

taktiež z PRÍMY. V 3. kategórii sa  na 2. mieste umiestnil žiak Marek  Haburaj z 8.A. 

 Aj v tomto školskom roku sa uskutočnila spolupráca s partnerskou školou z belgického mesta Overpelt. 

Výmenného pobytu sa zúčastnilo 22študentov (II.AG), ktorí prvý februárový týždeň strávili v Belgicku. 

Posledný aprílový týždeň hostili svojich belgických rovesníkov v Snine. Zodpovední za organizáciu 

výmenného pobytu sú Mgr. Peter Krajník a J. Child. 

 Dňa 4. 10. 2016 sa 88 žiakov gymnázia (I.AG, II. AG, III. AG, septima) zúčastnilo divadelného 

predstavenia, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Išlo o muzikál Jana z Arku. 

 V októbri 2016 boli na stránke školy zverejnené školské noviny – Máte sekundu? (triedne noviny 

žiakov sekundy) 

 Naši žiaci sa v Košiciach zúčastnili aj celoslovenskej súťaže v prednese poézie, prózy a spevu – 

RUSKÉ SLOVO; žiačka II. AG Štefánia Ondicová sa umiestnila na 1. mieste; Naša škola dostala 

poďakovanie za každoročnú úspešnú účasť v súťaži Ruské slovo od posla Ruskej federácie v SR A. L. 

Fedotova. 

 Žiaci IV. AG, II. AG, 7.A sa zapojili do medzinárodného projektu Môj slovník z reality v ruskom 

jazyku; v súťaži sme nezískali umiestnenie 

 Od januára 2017 prebieha e-Twinning v nemeckom jazyku s trinásťročnými žiakmi z Fínska; žiaci si 

písomne vymieňajú informácie o škole, rodine, meste... 

 Žiaci prímy a sekundy sa zapojili do e-Twinning – Osterkarten – žiaci z Talianska, Chorvátska, Poľska, 

Maďarska a Slovenska vyrábali veľkonočné pohľadnice a písali si o veľkonočných tradíciách 

 V tomto školskom roku sme sa zapojili do regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov 

Literárne talenty 2016, ktorú organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom. Svoje práce poslali žiaci 

I.AG, III.AG a septimy (pripravovala Mgr. Iveta Leferovičová). Katarína Drábová a Veronika 

Schlencová z III. AG získali čestné uznanie. Práce poslali aj žiaci prímy. 

 27. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín; našu 

školu reprezentovala žiačka septimy Eva Mária Karľová, ktorá získala za prednes poézie 1. miesto 

vo IV. kategórii; žiačka postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla 2017 v priestoroch 

Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde získala čestné uznanie. 

 Dvanásteho marca 2017 študenti III. AG a septimy absolvovali v priestoroch nášho gymnázia debatné 

dopoludnie plné rôznych aktivít, ktoré boli rozdelené do troch častí. V prvej sa študenti dozvedeli, ako 

odlíšiť tradičné médiá od dezinformačných, ako zistiť, či fotografia nie je falošná a titulok 

manipulatívny, kto je demagóg, čo hoax a mnoho ďalších informácií. V druhej časti sa učili hľadať 
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kauzálne vzťahy, formulovať argumenty a rozpoznávať chyby v argumentácii. Poslednou časťou bola 

diskusia na tému: „Aj v dnešnej dobe má čítanie zmysel.“ Študenti sa mohli vyjadriť i k zoznamu 

povinných diel, ktoré by mal poznať každý maturant. V jednotlivých skupinách prebiehala živá diskusia 

a študenti sa tak učili nielen vyjadriť a obhájiť svoj názor, ale aj pochopiť a tolerovať ten opačný.  

 ORGANIZÁCIA VÝMENNÉHO POBYTU SNINA, HUMENNÉ – KIRIJAT HAIM (IZRAEL) Prvá 

časť výmenného pobytu sa realizovala od 31. marca do 5. apríla 2017 na Slovensku. Zavítalo k nám 12 

študentov so svojimi dvoma učiteľmi z Haify. Žiaci absolvovali prehliadku mesta Humenné – 

Vihorlatského múzea a skanzen a prehliadku Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach. Navštívili 

synagógu v Prešove, ktorého súčasťou je aj židovské múzeum, prehliadli si ortodoxnú synagógu 

v Košiciach s priľahlou galériou a historické centrum Košíc. Hostí zároveň privítal a sprevádzal 

honorárny konzul, Peter Frajt. časť výmenného pobytu sa realizovala od 31. marca do 5. apríla 2017 na 

Slovensku. Zavítalo k nám 12 študentov so svojimi dvoma učiteľmi z Haify. Žiaci absolvovali 

prehliadku mesta Humenné – Vihorlatského múzea a skanzen a prehliadku Múzea Andyho Warhola 

v Medzilaborciach. Navštívili synagógu v Prešove, ktorého súčasťou je aj židovské múzeum, prehliadli 

si ortodoxnú synagógu v Košiciach s priľahlou galériou a historické centrum Košíc. Hostí zároveň 

privítal a sprevádzal honorárny konzul, Peter Frajt. 

 16.- 21. mája 2017 naši študenti navštívili Izrael. Zoznámili s sa so školou a školským systémom 

v Kiriat Chaim. Absolvovali stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Petrom 

Plavčanom, ktorý navštívil Izrael. Zoznámili sa s nádhernými miestami – modernou Haifou s jej 

prekrásnymi Bahájskými záhradami, Rosh HaNikra na hranici medzi Izraelom a Libanonom s 

prírodnými jaskyňami, Nazaret a okolie Genezaretského jazera so starovekými kresťanskými kostolmi 

i moderným kláštorom - Domus Galilaeae, židovsko-arabské mesto Akko s arabským trhom. Voľný čas 

sme trávili spolu s izraelskými priateľmi v ich rodinách, pri mori, na výletoch a rodinných stretnutiach. 

 Naša škola zorganizovala výmenný pobyt so žiakmi Gymnázia Jána Pavla II. z mesta Spiczyn, ktoré sa 

nachádza blízko mesta Lublin. Tridsiati piati žiaci našej školy (I. AG, tercia, 9. A) sa v čase od 8. – 11. 

júna zúčastnili spoločných aktivít zameraných na vzájomné spoznávanie školského systému a kultúr. 

 Poľskí študenti strávili s nami chvíle od 15. – 18. júna 2017. Privítali sme ich v duchu ľudových 

tradícií, nasledovalo občerstvenie a diskotéka. Ukázali sme im náš školský deň a naučili ich karičku, 

ľudové piesne, skladať lego roboty a hrať anglické divadlo. Spoločne sme pripravili pohostenie 

a zasadili strom priateľstva. 

 V dňoch 5.6 – 9. 6. 2017 sa naši študenti zúčastnili exkurzie vo Viedni, vďaka ktorej mali príležitosť 

obdivovať prekrásne komnaty zámku Schönbrunn kedysi slúžiaceho ako letné sídlo Habsburgovcov. 

Neskôr ich kroky viedli do centra mesta, kde sa im naskytol pohľad na honosnú katedrálu Stephansdom. 

Naši študenti navštívili aj zámok Belvedér, technické múzeum, vojenské historické múzeum a 

prírodovedecké múzeum (Naturhistorisches Museum) nachádzajúce sa na Námestí Márie Terézie. 

Exkurziu zakončili zábavou a relaxom vo viedenskom zábavnom parku Prater, ktorý patrí k hlavným 

symbolom rakúskej metropoly. 

 V CVČ v Snine sa konalo 2. kolo  súťaže Na potulkách s angličtinou; úlohou súťažiacich bolo 

vypracovať projekt na tému HOLIDAY; v kategórii PROJEKT 3D (5. – 7. ročník, 1. – 2. ročník OG) 
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sme sa umiestnili nasledovne: 1. miesto získala Zuzana Mariničová zo sekundy; na 3. mieste sa 

umiestnili Zuzana Hudáková a Ivana Andrejčíková. 

 v máji sa uskutočnilo 3. kolo uvedenej súťaže, ktoré bolo zamerané na vedomosti z anglického jazyka; 

súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy; Gáborová (tercia), Nacková (sekunda), Müller (príma) sa 

umiestnili na 3. mieste. 

 Program eTwinning je založený na spolupráci dvoch a viacerých partnerských škôl, kde učitelia 

predstavujú kreatívne spôsoby na zlepšenie svojej práce v triede. V tomto projekte sú zapojení aj naši 

žiaci z tried PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA a 6.A, ktorí pracujú na projekte s rovesníkmi z talianskej 

školy v Rio Saliceto. 

 

AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE   HUMANITNÝCH  PREDMETOV 
 Geografická olympiáda pre žiakov ZŠ (pripravovala PaedDr. Andrejčíková) zúčastnili sa 5 žiaci, 

umiestnenie: Harmaňošová J. (9. A) 2. miesto a postup na krajské kolo. Žiačka 9. A triedy Valika 

Fundáková sa zúčastnila novej on-line Geografickej olympiády, kde skončila ako úspešná riešiteľka. 

 Geografická olympiáda pre žiakov SŠ (pripravoval Mgr. Alexander Koveň), zúčastnilo sa viacero 

žiakov našej školy, žiačky Čopiková M. (septima), Gazdová V. (2. AG), Gazdová N. a Hajdu Z. (3. 

AG) skončili ako úspešní riešitelia a postúpili na krajské kolo. 

 Dejepis: súťaž slovenských a českých gymnázií História ČSR (pripravoval Mgr. Mitro). Krajského kola 

v Prešove sa zúčastnili žiaci Nosalová P. (1. AG), Semko O. (2. AG) a Savková S. (3. AG) 

 Biblicka olympiáda - Pripravovali vyučujúci náboženstva Hišemová Viera, Mgr. Peterová Katarína, 

Mgr. Ondrušová Mária. Zúčastnili sa žiaci SŠ: Komar M. Čop Š., Minčičová K. (1. AG trieda) a získali 

2. miesto. Za ZŠ na okresnom kole sa zúčastnili Hrehová Z., Andrejčíková D., Mikulová L. (7. A). 

 Žiaci 6. A, 7. A a sekundy sa zapojili do dlhodobej súťaže Znalec Sniny (pripravovali žiakov Mgr. 

Hudaková a triedne učiteľky daných tried). Trieda sekunda pod vedením triednej učiteľky PaedDr. 

Andrejčikovej získala pekne 3. miesto. 

 

 

AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE   PRÍRODOVEDNÝCH   PREDMETOV 

 

 Dňa 24.1.2017 sa dvaja žiaci 5.A triedy S. Gergelčík a V. Gáborová zúčastnili okresného kola MO, 

z nich jeden žiak Sebastián Gergelčík bol úspešný a umiestnil sa na 3.- 4. mieste. Jedna žiačka 9.A 

triedy S. Parasková zúčastnila okresného kola MO a s plným počtom bodov sa umiestnila na 1.- 2. 

mieste. 

 Žiaci 5. A sa zapojili do korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS. Každý mesiac žiaci riešia jedno 

súťažné kolo. 

 Žiaci Prímy sa zapojili do korešpondenčnej súťaže Pikomat 

 6 tímov školy sa zapojilo do medzinárodnej súťaže POHÁR VEDY POLARIS 2017:  

 Príma ... Dunaj, Bončík, Ontkovič – vedúca RNDr.Parasková Denisa 

            ... Kozejová, Hrežíková, Kofirová - vedúca RNDr.Parasková Denisa 

Príma, 6.A ... Avuk, Tkáč, Gnip - vedúci PaedDr. Ján Marinič 

Sekunda, 8.A ... Homzová, Mariničová, Andrejčík, Paprčka – vedúca Ing. Buhajová M. 
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1.AG ... Dunajová, Nosálová, Minčičová, Komár – vedúca Ing. Buhajová Milana 

2.AG ... Gromanová, Burik, Kohút – vedúca Ing. Buhajová Milana 

 AMAVET 2016 

17 žiakov tercie ( 6 prác ) účasť na krajskom kole v Košiciach, 3 žiačky sekundy ( Homzová, Štofirová, 

Nacková ) úspešná účasť na krajskom kole v Košiciach a postup na celoslovenské kolo v Bratislave, 

študentky 1.AG a 3.AG ( Schlencová V. a Dunajová A. ) 1 spoločná práca - účasť na krajskom kole 

v Košiciach.  

 Žiaci 7.A ( Homzová ), 8.A ( Andrejčík, Paprčka ), 9.A ( Harmaňošová, Parasková ) sa pod vedením 

Ing. Buhajovej Milany zapojili do 2. ročníka celoslovenskej súťaže Čaro chémie. 

 Do korešpondenčného semináru LABÁK 2016 ( je podporovaný Amavetom ) sa zapojili:  

Príma ... Andrejčíková I., Dunaj T. ... žiakov pripravuje PaedDr. Edita Andrejčíková, 

1.AG ... 5 žiakov ... žiakov pripravuje Ing. Anna Čopíková, 

3.AG ... Schlencová ... žiakov pripravuje Ing. Buhajová Milana. 

Súťaž je zameraná na oblasť chémie, biológie, fyziky a geografie. 

 Študenti 4.AG v období december 2016 – január 2017 absolvovali lekcie Finančnej gramotnosti, ktoré 

mapujú sektory finančného trhu a prinášajú žiakom odborné základy vychádzajúce z Národného 

štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi 

a školiteľmi lekcií boli odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK, tému 

investovanie zastrešuje partner projektu, spoločnosť Pioneer Investments. Finančná akadémia je 

interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na 

konkrétnych modelových situáciách. Finančná akadémia mala rozsah 6 lekcií. Rozsah každej lekcie boli 

2 vyučovacie hodiny.  

 Dňa 4.4.2017 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, kde 2 žiaci Prímy boli úspešnými 

riešiteľmi Tomáš Dunaj 1. miesto, Zuzana Kohútová 15. miesto, žiakov pripravovala RNDr.Parasková 

Denisa. 

 Žiačka 9.A triedy Simona Parasková získala 10.miesto v krajskom kole Matematickej olympiády, ktoré 

sa konalo 21.3.2017 v Prešove, žiačku pripravila RNDr. Denisa Parasková 

 Dňa 20.3.2017 prebehlo školské kolo Matematického klokana, ktorého sa zúčastnili 23  žiaci školy      

( 1.- 4. roč. : 4 žiaci, 5.- 9. roč. : 19 žiakov ) Organizáciou poverená Mgr. M. Dzuňová 

 Chemická olymnpiáda – žiačka 9.A Parasková S. získala pod vedením Ing. Buhajovej Milany na 

okresnom kole 3. miesto. 

 Súťaž pre vedecké tímy N-trophy bola určená pre stredoškolákov z Čiech a Slovenska. Šlo o súťaž 

o logike, fyzike, chémii a biológii. Počas 10 dní museli študenti splniť, vypočítať, experimentovať nad 

zadanými úlohami a odoslať ich.  Zapojilo sa 98 tímov. Naše jedno družstvo skončilo na 12. mieste, 

druhé družstvo sa umiestnilo na 32. mieste. Do  medzinárodného finále postúpilo 16 družstiev. Naše 

družstvo účasť dostalo pozvánku do medzinárodného finále v Brne. 

 Celoslovenská súťaž Chémia pod pokrievkou - Tri družstvá – sekunda, 7.A a 8.A natočili videá 

chemických pokusov s bežnými potravinami. Videá boli odoslané do súťaže, ktorú hodnotí odborná 

porota a najlepšie videá boli uverejnené na stránke www.expolpedagogika.sk, kde mohla hlasovať aj 

http://www.expolpedagogika.sk/
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verejnosť. Žiačky Sekundy Homzová M., Mariničová L. skončili so svojim videom v prvej tridsiatke 

najlepších videí z celkového počtu 200 videí.        

 Žiaci Sekundy ( Homzová ), 8.A ( Andrejčík, Paprčka ), 9.A ( Harmaňošová, Parasková ) sa pod 

vedením Ing. Buhajovej Milany zapojili do 2. ročníka celoslovenskej súťaže Čaro chémie. Výsledky 

súťaže sú nasledovné: Homzová M. ( Sekunda ) ... 3.miesto na Slovensku 

 Deň vody na našej škole ... 21.3.2017 - Študentky 2. AG pripravili prezentáciu a následne súťaž o vode 

pre žiakov prímy, sekundy a 6. A. Víťazi dostali sladké odmeny. V chemickom laboratóriu prezentovali 

žiaci 7. A  zaujímavé pokusy o vode a s vodou pre žiakov prímy, sekundy a 6. A. Vo vestibule ponúkali 

žiačky sekundy slovenské minerálne vody pre všetkých žiakov školy. Pre študentov 2. AG bola 

pripravená prezentácia o nedostatku vody na tému List z roku 2070.  Na hodinách chémie žiaci sekundy 

pripravili dva postery Voda a Minerálne vody, ktoré boli vystavené vo vestibule školy. Pre žiakov 

tercie, 7. A a sekundy bola pripravená a realizovaná exkurzia na vodnú nádrž Starina a následne na 

Úpravňu vody v Stakčíne. 

 SOČ chémia – v rámci setredoškolskej odbornej činnosti boli za našu školu odovzdané tri práce: 

Schlencová (3.AG ), Dunajová ( 1.AG ),  Schlencová (3.AG ), Dunajová ( 1.AG ),  Minčičová ( 2.AG )                                        

  Biologická olympiáda ( okresné kolo )  

Sekunda ... Homzová Mária - žiačku pripravovala PaedDr. E. Andrejčíková 

5.A ... Gergelčík Sebastián ... 2. Miesto 

Tercia ... Gáborová Gabriela ... 1. miesto - žiakov pripravovala Ing. A. Čopíková 

Na krajskom kole boli Gergelčík S. a Gáborová G. úspešnými riešiteľmi.  

 

 

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 Štofik Evald Volejbalový 

10 Majcherová Jana Kacarka 

11 Majcherová Jana Učíme sa spolu 

12 Marinič Ján Cykloturistický 
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13 Mišková Karin Učíme sa spolu 

14 Mišková Karin Hravo s anglitčinou 

15 Jankaj Štefan Stolnotenisový 

16 Kapraľová Slavka Učíme sa spolu 

17 Kapraľová Slavka Šikovníček 

18 Karľová Emília Anglitčina hrou 

19 Koveň Alexander Strelecký 

20 Koveň Alexander Vybíjaná 

21 Koveň Alexander Šachový 

22 Krajník Peter Konverzácia v ANJ 

23 Leferovičová Iveta Cvičenia zo SJL 

24 Karľová Emília Mládežnícky parlament 

25 Hudáková Monika Cvičenia zo SJL 

26 Hudáková Monika Čitateľský 

27 Lukáčová Beáta Učíme sa spolu 

28 Ontkovičová Adriana Čitateľský 

29 Ontkovičová Adriana Učíme sa spolu 

30 Ontkovičová Adriana Cvičenia zo SJL 

31 Dzuňová Mária cvičenia z MAT 

32 Tomášová Marcela Konverzácie z RUJ 

33 Lojan Jozef Lego roboty 

 

 

 

                   § 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 

počítačovú učebňu, jazykové laboratórium,  knižnicu, odbornú učebňu chémie, učebňu biológie a učebňu fyziky, 

telocvičňu s posilňovňou 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. 

Škola bola úspešná v realizácii projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej 

spoločnosti financovaného zo zdrojov EÚ a SR. V rámci projektu boli realizované aktivity na skvalitnenie 

vyučovania a modernizované vybavenie laboratória fyziky, chémie a biológie.  

   Pretrvávajúce negatíva: 

-  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: 20  Počet kmeňových učební: 20  Počet odbor. učební: 8 

  Priestory pre ŠKD tvoria štyri 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 
 

 

 

Príjmy školy za rok 2016 
 

  
Dotácie z MŠVVaŠ SR pre základnú školu 419 007,97 € 

Dotácie z MŠVVaŠ SR pre gymnázium 307 192,00 € 

Dotácie z mesta Snina pre školskú jedáleň 28 930,00 € 

Dotácie z mesta Snina pre školský klub detí 44 500,00 € 

Dotácie z mesta Snina pre centrum voľného času 14 742,00 € 

Dotácie z PSK pre školskú jedáleň 11 163,00 € 

Dotácie z PSK pre centrum voľného času 8 925,00 € 

Úroky, odpisy, príspevky od organizácií 4 108,55 € 

Tržby od stravníkov za stravu - školská jedáleň 57 062,27 € 

Poplatky školský klub detí 1 463,00 € 

Poplatky centrum voľného času 674,00 € 

SPOLU 897 767,79 € 
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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, 10.10.2017 

 

 

 

 

 

 

       RNDr. Jozef Lojan 

    riaditeľ školy 

 

 
 

 


