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Zriaďovateľ
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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 2014/2015. Správa bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 22.09.2015.
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
Riaditeľ
ZRŠ pre gymnázium
ZRŠ pre základnú školu
Vedúca ŠJ
Vedúca nepedag. zam.

Meno a priezvisko
RNDr. Jozef Lojan
Ing. Andrea Gičová
PaedDr. Miroslava Čopíková
Mgr. Jana Lukáčová
Anna Aľušiková

Telefón
057-7622361
057-7622361
057- 76223 61
057-7622361
057-7622361

e- mail
lojan@atlas.sk
cirkzs@stonline.sk
cirkzs@stonline.sk

-----

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

PK spoločenskovedných
predmetov

Mgr. Daniela Lojanová

slovenský jazyk a literatúra, anglický
jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,
mediálna výchova
dejepis, zemepis, občianska výchova,
náboženstvo, národné dejiny, regionálna
výchova, rodinná výchova
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PK prírodovedných
predmetov

RNDr. Denisa Parasková

prírodopis, 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 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 2014 / 2015 sa Rada školy stretla celkovo 2 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 Počet tried:
Trieda

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
4.A
4.B
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A

Spolu ZŠ
Príma
Sekunda
Tercia
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva
I.AG
II.AG

stav k 30.6.2015

CZŠ – 12 , gymnázium – 6
Spolu ŠVVP
12
11
14
15
24
15
13
25
20
24
24
22

1

219

4

Zahraniční
študenti

Individuálny
študijný
plán

1
1
1
2
1
1

4

0

17
0
0
0
20
0
15
0
30
19
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III.AG
IV.AG

2

23
22

Spolu gymnázium

147

0

0

0

SPOLU

366

4

4

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 215 žiakov a 28 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 27 krúžkov, ktoré
navštevovalo 317 členov z radov detí a mládeže.
§ 2 ods.1 písm. b) vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH -

stav k 30.6.2015

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ
Počas zápisu, ktorý sa konal v dňoch od 15.januára do 15.februára 2015 sa do 1.ročníka základnej školy
pre školský rok 2015/2016 zapísalo 33 žiakov. K 15.9.2015 nastúpilo do 1.ročníka 34 detí. Dvaja
žiaci prestúpili z inej základnej školy v júni 2015.
Počet prijatých uchádzačov do Prímy osemročného gymnázia
Pre školský rok 2015/2016 bolo možné do Prímy Cirkevného osemročného gymnázia prijať na základe
rozhodnutia Okresného úradu, odboru školsktva, v Prešove maximálne 26 žiakov z 5.ročníkov
základných škôl. V stanovenom termíne bolo zaevidovaných 24 prihlášok na tento typ štúdia.
Prijímacie skúšky sa konali v dňoch 11. a 14.mája 2015. Do prvého ročníka osemročného gymnázia sa
zapísalo 23 žiakov z 5.ročníka základnej školy. Následne bolo vyhlásené 2.kolo prijímacích skúšok, na
ktoré sa prihlásili 3 žiaci. Prijímacie skúšky v 2.kole sa konali 16.6.2015. V druhom kole sa zapísali 3
žiaci. K 15.9.2014 navštevuj 1.ročník osemročného gymnázia 26 žiakov.
Počet prijatých uchádzačov do 1.ročníka štvorročného gymnázia
Pre školský rok 2015/2016 bolo možné do 1.ročníka štvorročného gymnázia prijať na základe VZN
VÚC v Prešove maximálne 31 žiakov z 9.ročníkov základných škôl. V stanovenom termíne bola
zaevidovaných 79 prihlášok na tento typ štúdia. Prijímacie skúšky sa konali v dňoch 11. a 14.mája
2015. Do prvého ročníka štvorročného gymnázia sa zapísalo 30 žiakov z 9.ročníka základnej školy.
Jeden žiak bol prijatý na základe odvolania a rozhodnutia zriaďovateľa. Jeden žiak prestúpil z iného
gymnázia. K 15.9.2015 navštevuj 1.ročník štvorročného gymnázia 32 žiakov.
Počet prihlásených a prijatých žiakov 9.ročníka našej základnej školy na SŠ
Spolu
Počet prihlásených žiakov 9.ročníka na SŠ
:
22
Počet žiakov 9.ročníka prijatých na SŠ
:
22
Rozmiestnenie žiakov na stredné školy
Škola
Žiaci 5.ročníka ZŠ
Gymnázium 8 ročné
Žiaci 9.ročníka ZŠ
Gymnázium 4 ročné
SŠ študijný odbor

Prijatí
17
12
9
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SŠ učebný odbor
Konzervatórium
Neumiestnení 16 roční žiaci
Žiaci 9.ročníka, ktorí neprospeli

1
0
0
0

Počet prihlásených a prijatých študentov maturantov na VŠ
Spolu
Počet prihlásených študentov na VŠ
:
22
Počet študentov prijatých na VŠ
:
21
Rozmiestnenie študentov na VŠ
Škola
Zahraničné univerzity
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita Komenského v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
§ 2 ods.1 písm. c), d) vyhlášky MŠ SR 9/2006 –

Prijatí
1
3
6
5
1
2
3

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Klasifikácia tried
I.stupeň ZŠ
Trieda
SJL

ANJ

VLA

MAT

PVD

Všetci žiaci úspešne absolvovali 1.ročník ZŠ
Všetci žiaci úspešne absolvovali 1.ročník ZŠ

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
4.A
4.B

1,00
1,00
1,33
1,31
1,31

1,00
1,00
1,16
1,29
1,29

1,00
1,00
1,16
1,23
1,23

1,00
1,00
1,33
1,17
1,17

1,00
1,00
1,16
1,00
1,00

II.stupeň ZŠ
Priemer známok

Trieda

5.A
6.A
7.A
8.A
9.A

KNB

SJL

ANJ

DEJ

OBN

GEO

MAT

INF

BIO

FYZ

CHE

1,00
1,00
1,00
1,00
1,65

1,82
2,23
2,08
2,19
2,63

1,43
1,77
1,62
1,88
2,00

1,22
1,82
1,23
1,75
2,68

1,30
1,45
1,56
1,32

1,82
2,32
1,89
1,88
2,10

1,74
2,50
2,06
2,25
2,41

1,04
1,25
-

1,74
2,14
1,97
1,88
2,10

2,05
2,08
2,06
2,20

1,45
1,38
1,89

Gymnázium
Priemer známok

Trieda

Príma
Kvinta
Septima
I.AG

KNB

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

DEJ

OBN

MAT

INF

GEO

BIO

FYZ

CHE

1,00
1,00
1,00
1,00

1,44
1,88
1,45
1,95

1,11
1,44
1,23
1,82

1,20
1,25
1,33
1,08

1,00
1,33

1,28
2,00
1,85
2,05

1,12
-

1,72
1,88
1,44
2,05

1,06
1,50
1,24
1,00

1,06
1,69
1,05
1,64

1,17
1,50
1,87
1,55

1,12
1,56
1,34
1,45

1,06
2,13
1,54
1,36
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II.AG
III.AG
IV.AG

1,00
1,00
1,00

2,64
2,00
2,59

1,52
1,68
2,14

1,00
1,13
1,00

1,64
1,15

2,14
1,44
1,18

1,44
1,22

2,10
1,81
2,72

1,33
-

1,57
1,50
2,14

1,52
1,56
1,36

1,38
1,43
1,86

2,05
1,50
1,59

Prospech žiakov k 30.6.2015
Trieda
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
4.A
4.B
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A
Príma
Kvinta
Septima
1.AG
2.AG
3.AG
4.AG

Prospeli s
vyznamenaním
14
14
24
14
12
15
5
18
12
12

Prospeli
veľmi dobre
0
0
0
2
1
5
11
6
8
5

prospeli

neprospeli

Neklasifikovaní

12
10
0
1
0
0
0
4
3
1
4
5

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Znížená známka
zo správania
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

11
15
10
13
12
14
9

4
5
4
11
7
5
11

2
0
0
6
0
3
2

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

Výsledky externých meraní
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Žiaci 9. ročníka sa v apríli 2015 zúčastnili celoslovenského testovania. Testovanie 9 – 2015.
Názov
Počet žiakov
Úspešnosť v %
Percentil
Celoslovenský
priemer
Testovanie 9 - SJL
22
65,50 %
68,30 %
62,60 %
Testovanie 9 - MAT
22
54,50 %
60,70 %
52,70 %
GYMNÁZIUM
Žiaci triedy IV.AG absolvovali v marci 2015 externú ( písomnú )časť maturitne skúšky z predmetov
slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk
Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Percentil

PFEČ MS 2015 – SJL

22

74,2 %

98,3 %

Celoslovenský
priemer
52,3 %

PFEČ MS 2015 – ANJ B2

22

63,6 %

26,5 %

68,2 %

PFEČ MS 2015 – MAT

6

58,9 %

-

45,7 %

V máji 2015 absolvovali žiaci IV:AG internú ( ústnu ) časť maturitnej skúšky :
Ústna skúška z predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B2

Počet žiakov
22

priemer
1,64

22

1,36
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Nemecký jazyk B2

3

1,33

Ruský jazyk B2

1

1,00

Dejepis

0

0

Občianska náuka

12

1,42

Geografia

7

1,86

Matematika

6

1,00

Fyzika

3

1,00

Chémia

4

1,00

Biológia

9

1,33

Dochádzka žiakov základná škola
Celkový počet vymeškaných hodín: 12 234
Počet vymeškaných ospr. hodín

...

12 125

Priemer ospr. hodín na žiaka

...

55,37

Počet vymeškaných neospr. hodín ...

109

Priemer neospr. hod. na žiaka

0,49

...

Dochádzka žiakov gymnázium
Celkový počet vymeškaných hodín: 18 534
Počet vymeškaných ospr. hodín

...

18 508

Priemer ospr. hodín na žiaka

...

125,90

Počet vymeškaných neospr. hodín ...

26

Priemer neospr. hod. na žiaka

0,17

...

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.

Gymnázium
 V triede Príma bolo uskutočnené vyučovanie na základe školského vzdelávacieho programu, ktorý bol
vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2.
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V triedach 1.AG, 2.AG, 3.AG, 4.AG a Kvinta, Septima bolo uskutočnené vyučovanie na základe
školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom
pre ISCED 3a.

Nepovinné predmety
Predmet
Čitateľská gramotnosť
Konverzácia v nemeckom jazyku
Konverzácia v ruskom jazyku

Ročník
ZŠ 4.roč.
Gym 3.roč.
Gym 3.roč

Počet skupín
2
1
1

Počet hodín týždenne
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 30.6.2015 ( údaje vo fyzických osobách)
Pracovný pomer

Počet pedagogických
zamestnancov
32
28
4
0

Počet nepedagogických
zamestnancov
12
12
0
0

plný úväzok
čiastočný úväzok

28
4

11
1

Učitelia
Vychovávatelia
asistent učiteľa

29
1
2

x
x
x

Celkom
doba neurčitá
doba určitá
dohoda o vykonaní práce

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Funkcia
Nekvalifikovaní
učitelia
0
vychovávatelia
0
asistent učiteľa
0
spolu
0

kvalifikovaní
29
1
2
32

spolu
29
1
2
32

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

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov v šk.r.2013/2014
1. kvalifikačná skúška
náhrada 1.kval.skúšky
2. kvalifikačná skúška
Štúdium školského manažmentu
Špecializačné kvalifikačné štúdium
Postgraduálne štúdium
Priebežné vzdelávanie
Rozširujúce štúdium
§ 2 ods.1 písm. h) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

Počet pedag.
zamest.
0
5
0
12
0
20
0
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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 v mesiaci
október 2015 na Zemplínskej Šírave.



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.



V máji 2015

bolo 1. sv. prijímanie žiakov 3. ročníka základnej školy a v apríli 2015 sviatosť

birmovania bola udelená žiakom triedy 1.AG.


V septembri sa v našej farnosti konalo celonárodné večeradlo, do ktorého sa pod vedením Mgr.
Peterovej aktívne zapojili aj žiaci našej školy.



V októbri sa konala duchovná obnova pre študentov 1.AG vo Vysokej nad Uhom. Pedagogický dozor
vykonávala Mgr. E. Karľová a Mgr. K. Peterová.



18. novembra sa naši študenti zúčastnili akcie Godzone v Košiciach. Aktivita organizovaná farnosťou
v spolupráci s CSŠ.



10.11.2014 sa v priestoroch školy konala Modlitbová reťaz za mier na Ukrajine.



12. decembra sme sa zapojili do celoslovenského projektu Noc čítania Biblie pod vedením Mgr. K.
Peterovej pre triedu 7.A a Mgr. M. Drábovej a Ing. M. Buhajovej pre triedu 6. A a príma.



27.-28.1. sa uskutočnila duchovná obnova vo Vysokej nad Uhom pre žiakov 9. ročníka a siedmich
študentov gymnázia, ktorí DO ešte neabsolvovali. DO na tému „Dozrievaš v láske“ sa uskutočnila
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v spoluprácu KNB a VMR pod vedením Mgr. K. Peterovej a Ing. A. Čopíkovej. Duchovnú obnovu
viedol vdp. Pavol Hudák.


Pri príležitosti referenda za ochranu tradičnej rodiny sa na našej škole dňa 6. 2. 2015 konalo krátke
modlitbové stretnutie pre študentov gymnázia. Okrem modlitieb za rodinu zazneli zamyslenia sv. Jána
Pavla II. o význame rodiny a jej úlohách v spoločnosti, oslavné piesne a prosby za požehnanie našich
rodín. (pripravila Mgr. K. Peterová)



Týždeň manželstva – aktivity organizované farnosťou, na ktorých sa zúčastnili aj naši pedagógovia.
Moderovanú adoráciu 9. 2. 2015 pripravil Mgr. P. Labanc.



V pôstnom období sme sa zapojili do 10. Ročníka aktivity nadácie Savio - Tehlička– "Pomôžte deťom
ulice v Stredoafrickej republike", v ktorej sa vyzbieralo 228€. Vyzbierané finančné prostriedky sa
použijú na vybavenie tried lavicami, kúpu kníh a školských pomôcok. (zodpovedná PaedDr. V.
Hišemová)



Pôstna aktivita pre deti, nástenka - výzdoba tŕňovej koruny kajúcimi skutkami pred kaplnkou



Vo februári sa trieda 7.A pod vedením sr. Blandíny zapojila do modlitby krížovej cesty vo farskom
kostole a asistencie pri liturgii detskej sv. omše. V marci trieda 7.A navštívila kostolík v skanzene v
Humennom



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.

AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU


8. 10. 2014 navštívil našu školu poslanec NR SR Mgr. Richard Vašečka. Témou diskusného stretnutia
bolo postavenie rodiny na Slovensku a v Európskej únii. Prednášku zabezpečila Ing. Gičová v rámci
projektu Euroscola.



28. 10. 2014 sme do školy pozvali poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jozefa Savku. Pán poslanec
si pripravil besedu na tému My sme tu a teraz – mládež v meste Snina. Prednášku zabezpečila Ing.
Gičová v rámci projektu Euroscola.



6. 11. 2014 sa konal v MSKS Deň študentstva. Študenti 3.AG a septimy si pripravili zábavno-kultúrny
program,

počas ktorého sa prezentovali všetky gymnaziálne triedy, ktoré si pripravili zábavné

videoprezentácie, rôzne tance, humorné scénky a umelecké výstupy. Spestrením programu bolo aj
vystúpenie naších Belgických priateľov, ktorí sa prezentovali speváckym vystúpením. Zodpovední
:Mgr. Karľová, Mgr. Gičová a Mgr. Lipová


6. 11. 2014 si Imatrikuláciu v školskej telocvični pripravila trieda 2.AG. Nechýbala super hudba,
tombola, pohostenie a obávané mazanie našich „ušiek“. Zodpovední: Mgr. Karľová, Mgr. Koveň a Ing.
Gičová



13.11.2014 sa konala video-besedu s europoslancom Mgr. Branislavom Škripekom. Témou besedy
bolo Postavenie rodiny a jej význam v Európskej únii . Video-besedu zabezpečila Ing. Gičová.
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14. 11. 2014 sa študenti 1. AG a kvinty rozhodli, že strávia noc v škole. Cieľom stretnutia bolo
nadviazať nové priateľstvá, lepšie sa spoznať a zabaviť sa. Zodpovední: Mgr. Karľová a Mgr.
Leferovičová



18. 11. 2014 – sa uskutočnila prednáška pre triedy 1. AG a kvintu na tému - HIV/AIDS pod vedením
Mgr. Kožinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom.

Prednášku zabezpečila

Mgr. Karľová.


1. 12. 2014 sa študenti Gymnázia zapojili do kampane Červené stužky ako

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. Zodpovední: Mgr. Karľová, Mgr. Gavron


9. 12. 2014 – sa uskutočnila prednáška pre triedy 7.A a 8. A na tému - Tetovanie pod vedením Mgr.
Kožinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Prednášku zabezpečila Mgr.
Karľová



12. 12. 2014 Informačná kancelária parlamentu na Slovensku vyhlásila výsledky súťaže Euroschola
2015, kde naša škola patrila k tým víťazným. Študenti a pedagógovia sa zúčastnia 13. 2. 2015
pracovného dňa EUROSCHOLA priamo v sídle Európského parlamentu v Štrasburgu. Zodpovedná:
Ing. Gičová



17. 12. 2014 sa konala Vianočná burza, počas ktorej sa vyzbieralo 225€. Výťažok z burzy poputoval
chudobným deťom do Afriky.



Dňa 5.2.2015 sa uskutočnila polročná diskotéka pre žiakov II. stupňa ZŠ a pre gymnázium. Diskotéka
bola obohatená o hodnotnú tombolu a o voľbu naj tanečníkov a tanečníc z radov našich študentov.



22. februára 2015 študenti III.AG a Septimy navštívili Európsky parlament v Štrasburgu. Rokovaciu
sálu zaplnili študenti z 22 krajín. V Európskom parlamente naši študenti získali množstvo nových
skúseností, vyskúšali si hlasovanie z kresiel europoslancov, diskusiu v cudzích jazykoch a nadviazali
nové kontakty.



Dňa 24.1.2015 sa uskutočnil 5.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.



2. júna 2015 bola zrealizovaná prednáška pre triedu 8.A na tému: „Vzťahy, láska, priateľstvo“



4. júna 2015 bola zrealizovaná prednáška pre triedu 9.A na tému: „Čistota v manželstve“

AKTIVITY ZAMERANÉ ZA ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL


6.10.2014- sa uskutočnila beseda

s pani Máriou Čollákovou pod názvom „Čas premien“: Táto

prednáška bola určená pre chlapcov aj dievčatá 7.a 8. ročníka.


15.10.2014- Svetový deň zdravej výživy: Žiaci šiesteho ročníka si celý týždeň nosili nejaké ovocie
a zeleninu a zdravo sa stravovali. Takto ukázali aj ostatným žiakom ako zdravo sa treba stravovať.
Ovocie a zeleninu tiež ponúkali učiteľom. V tento deň sa uskutočnila aj prednáška s vedúcou šk. jedálne
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p. Lukáčovou, ktorá žiakom zábavnou formou vysvetlila, že zelenina a ovocie majú množstvo
vitamínov a minerálov dôležitých pre zdravý vývin každého človeka.


9.12.2014 sa uskutočnila prednáška na tému: „Zdravý životný štýl „Prednáška bola určená triede 6.A
a Príme a viedla ju p. Mgr. Kožinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.



V mesiaci december a január sa uskutočnil adaptačný kurz
Takáčovou.

psychologičkou s Mgr. Stanislavou

Adaptačný kurz prebiehal v piatom a šiestom ročníku pod názvom: „ Vzťahy v triede

alebo ako zvládať stres.“

Cieľom tohto kurzu bolo ukázať žiakom ako zvládať stres a ako si zlepšiť

vzťahy v triede a tiež ako sa ovládať pri rôznych stresových situáciách. Príčinami stresu sú však aj iné
faktory, ako napr. U detí je často časová tieseň, zvýšené riziko a tlak okolností, ako aj sťažené
podmienky prípravy do školy. Napríklad, dieťa nemá čas dokončiť písomku, ale na jej výsledku mu
veľmi záleží, známka je pre neho dôležitá, no nemohlo sa na skúšku dostatočne pripraviť, lebo požičalo
svoje poznámky spolužiakovi. Z tohto môže vyplývať často krát aj nedôvera voči spolužiakom.
K všetkým témam viedli besedy aj triedny učitelia so svojimi žiakmi a zároveň robili rôzne aktivity na
svojich triednických hodinách.


16.03.2015 – Čas premien. Prednáška, ktorú viedla pani Dr. Kostelníková bola určená pre dievčatá
6.a7.ročníka ZŠ. Dievčatá boli oboznámené o tom, čo sa deje v čase puberty. Boli im poskytnuté
dôležité informácie o prvej menštruácií a tiež o správnej hygiene v tomto období.



22.03. 2015- Svetový deň čistej pitnej vody : Beseda: Triedny učitelia viedli so žiakmi rozhovor
o tom, ako dôležitá je voda a ako je ohrozená čistá, pitná voda. Vysvetlili im, že veľa ľudí nemá prístup
k čistej vode a, čo sa stane ak pijeme znečistenú vodu.



29.05.2015 -Ako

zvládať stres?- Prednáška bola určená siedmemu ročníku a viedla ju

Mgr. Stanislava Takáčová. Žiakom vysvetlila, čo je stres.Stres je nešpecifická obranná reakcia
organizmu, ktorá je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela. Stresom sa
rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nie
je presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná. Stresová
odpoveď má slúžiť k riešeniu situácie mobilizovaním všetkých síl organizmu.
ENVIROMENTÁLNE AKTIVITY
 V septembri sa žiaci gymnázia a 9.A zúčastnili výkladovo-prezentačnej akcii O ŽIVOTE VTÁČÍCH
DRAVCOV, ktorá sa konala na ZŠ Študentská. Žiakom boli poskytnuté informácie o živote dravcov.
Taktiež si mohli prezrieť jednotlivé druhy dravcov, ich spôsob letu a lovu. Pre žiakov boli pripravené aj
vedomostné súťaže, ktorých sa mohli zúčastniť.


2. V septembri a začiatkom októbra RECYKLOHRY vyhlásili kreatívnu úlohu pod názvom :
Charitatívna odpadová šarkaniáda, v ktorej mali žiaci vytvoriť z odpadových materiálov šarkana, kde
by boli viditeľné charakteristické znaky afrického kontinentu, alebo niektorého z jeho štátov. Do súťaže
sa zapojili žiačky 8. ročníka – K. Majcherová, J. Andrejčíková a A. Dunajová. Získané body sme
venovali organizácii UNICEF na zbierku v rámci projektu Škola v krabici. (zodpovedná E.
Andrejčíková)



Aj v tomto školskom roku sa CSŠ zapojila do súťaže „Pomôž svojej škole“ organizovanej firmou
AGRO MILK. Cieľom je zber hliníkových viečok z mliečnych produktov značky SABI. Žiaci
konzumáciou mliečnych výrobkov napomáhajú nielen svojmu zdraviu, ale zberom viečok z daných
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produktov separujú vybraný druh odpadu. V prvom polroku bolo dosiaľ vyzbieraných 100 kusov
viečok, čo je 51,3 g. (zodpovedná E. Andrejčíková)


Pokračuje zber starých už nefunkčných bateriek a starých elektrospotrebičov. Zatiaľ sa vyzbieralo 10
kg starých batérií. (zodpovedná E. Andrejčíková)



V októbri prebehla na našej škole akcia v aranžovaní Jesennej ikebany pod vedením pani uč.
Andrejčíkovej. Do tejto akcie sa zapojili žiaci 5.roč na výtvarnej výchove a 8. roč. na hodine Výchova
umením. Výsledné práce boli veľmi pekné a jesennými námetmi nám spestrili chodbu.



Začiatkom decembra si žiaci

5., 6. a 8. roč. pod vedením pani uč. Andrejčíkovej, Lukáčovej a

Pavlíkovej 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.


Zimnú a vianočnú výzdobu na oknách I. a II. stupňa pripravili pani uč. Andrejčíková,

Čopíková

M. a Majcherová J.


V rámci turistického krúžku sa pani uč. Mgr. Š. Piškaninová snažila upútať záujem žiakov o svoje
okolie a tiež o ochranu životného prostredia mnohými výletmi do prírody.



V septembri navštívili Sninské rybníky, kde využili pekné počasie a zahrali sa tam rôzne hry, v októbri
cintorín Giglovo. V novembri si uskutočnili vychádzku na rašelinisko Postávka v Zemplínskych
Hámroch, kde rastie mäsožravá rastlina rosička okrúhlolista a v januári znova navštívili Rybníky.



Žiaci I. a

II. stupňa

sa zapojili do zberu uzáverov z plastových fiaš. Vyzbierané uzávery boli

odovzdané konkrétnej osobe na invalidný vozíček. Za takým istým účelov bude pokračovať zber týchto
uzáverov

aj

v

II.

polroku.

Vyzbierané

uzávery

budú

potom

odovzdané.

(zodpovedná E. Andrejčíková)


V decembri a januári počas polročného zhrnutia a opakovania učiva, najmä na hodinách
prírodovedných predmetov, vyučujúci rôznou formou viedli žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahov
medzi jednotlivými zložkami krajiny (referáty, úvahy). (zodpované uč. prírodovedných predmetov)



V septembri a októbri bola pripravená environmentálna nástenka s aktuálnou tématikou podľa plánu,
kde si žiaci mohli prečítať informácie o daných ekologických problémoch. ( zodpovedná

E.

Andrejčíková)


23. apríla 2015 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 v júni svojimi výtvarnými prácami do IV. ročníka súťažnej
výstavy – Strom je veľký dom, ktorú organizuje Správa NP Poloniny. Práce mali byť zamerané na
stromy, ktoré sú domovom mnohých druhov živočíchov, na ich druhy, význam, funkcie a pod. Na
výstavu boli odoslané práce žiačok 8.A triedy – J. Andrejčíkovej, K. Majcherovej, P. Nosálovej, A.
Dunajovej a žiačky 7.A S. Paraskovej. (zodp. PaedDr. E. Andrejčíková)
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Aj v tomto školskom roku (12.6.2015) sa žiaci z 5.A – T. Čop, M. Homzová a L. Mariničová zapojili
do vedomostnej súťaže „NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“, v ktorej sa umiestnili na 6.
mieste. Žiaci súťažili v troch častiach – praktické určovanie prírodnín, písomná časť – test a ústna časť.
(zodp. PaedDr. E. Andrejčíková)



Žiaci Slavomír Obšatník z 9.A Ondrej Pavlík z 8.A v rámci predmetu Technika , pod vedením PaedDr.
J. Mariniča vytvorili búdku so strieškou za účelom ochrany studničky pred lístím a ďalšími nečistotami
, ktoré zanášajú studničkový prameň. Túto zastrešenú búdku osadili skauti zo Sninského oddielu nad
mestskou časťou Bramhora. Nápad so zastrešením studničky vzišiel v rámci prípravy na okresné kolo
technickej olympiády.

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.
Aktivity:


Pripravili sme privítanie detí do prvého ročníka – Cechováciu, 24.10.2014, spojenú s výchovným
koncertom, v ktorom boli ukážky ľudových hudobných nástrojov (Mgr. Piškaninová, Mgr. Pavlíková).



Ďalšou aktivitou bolo privítanie nových čitateľov, prvákov, v školskej knižnici (Mgr. Ontkovičová).



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 propagáciu Svetového dňa výživy na nástenke vo vestibule (všetci).



Dňa 25.11.2014 sme pripravili Katarínsku zábavu pre žiakov 1. stupňa, (všetci).



V triedach sme so žiakmi pripravili výrobky na vianočnú burzu (všetci).



Pre rodičov našich žiakov a budúcich prvákov sme zrealizovali Deň otvorených dverí spojený so
slávnostným zápisom do prvého ročníka dňa 15.1.2015, v ktorom sme poskytli ukážky rôznych metód
vyučovania na hodinách slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, informatickej výchovy
na 1. stupni základnej školy (všetci).



Spolupráca s MŠ na Ul. Duk. hrdinov a CMŠ sv. Márie Goretti



účasť detí z MŠ na karnevale



účasť detí z MŠ na vyučovaní v 1.A (Mgr. Piškaninová).



Pripravili sme karneval pre žiakov 1.- 4. ročníka, 29.1.2015 (všetci).



Školské kolo Pytagoriády pre 3. a 4. ročník, zapojených 11 žiakov, do okresného kola postúpili J.
Gerboc-3.A, A. Jankaj 4.A, D. Muller 4.A ( Mgr. Kapraľová, Mgr. Ontkovčová, Mgr. Majcherová).



Projekty E-twinnig – Chrismas Cards (PaedDr. Čopíková).



Deň otvorených dverí spojený so slávnostným zápisom do 1. ročníka ZŠ
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karneval pre žiakov 1. stupňa



Valentínsku poštu



exkurziu do hvezdárne v Kolonici – 4.A, 4.B



čitateľskú olympiádu v školskej knižnici



návštevu žiakov 1.A a 1.B v mestskej knižnici



školu v prírode v Juskovej Voli



1.Školská olympiáda, 1.6. 2015 – zodpovedná Mgr. Kapraľová (zabezpečí priebeh olympiády, potrebné
pomôcky)



Školský výlet pre 1. – 4. ročník, 11.6.2015, Betliar, Gombasecká jaskyňa – zodpovedná Mgr.
Kapraľová (zabezpečí dopravu a vstupy do jaskyne a kaštieľa, informovaný súhlas pre žiakov, vyzbiera
finančný príspevok od žiakov, vyplatí poplatky, informuje žiakov o bezpečnom správaní sa počas
výletu a organizácii výletu)



Zo srdiečka, 25.6.2015 – zodpovedná Mgr. Piškaninová (zabezpečí scénar a priebeh programu,
pozvánky pre rodičov)



Juniáles a Jánska noc, 26.6.2015 – zodpovedná PaedDr. Čopíková (zabezpečí informovaný súhlas pre
žiakov, ohnisko, potrebné pomôcky, pripraví do tried žinenky, zakúpi potrebné potraviny)



plavecký výcvik pre 4. ročník



exkurziu do Mini ZOO a jazdeckého centrum Snina AJC – 1.A, 1.B

Matematické súťaže:


medzinárodná súťaž Matematický klokan



školské kolo Pytagoriády pre 3. a 4. ročník



okresné kolo Pytagoriády, D. Müller zo 4.A sa umiestnil na 2. mieste v kategórii P4

Recitačné súťaže:


školské kolo Hviezdoslavov Kubín



okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, E. Buríková zo 4.A získala 2. miesto v 2. kategórii poézia

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE SLOVENSKÉHO JAZYKA A CUDZÍCH JAZYKOV


Vyučujúci slovenského jazyka prípravovali žiakov na olympiádu zo slovenského jazyka. Dňa 13.12.
2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo SJ (kategória C). Našu školu reprezentovala žiačka
9.A Evy Minčičová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste (žiačku pripravovala Mgr. D. Lojanová). Žiačka
postúpila do krajského kola, kde obsadila pekne 2.miesto.



Krajského kola sa konali 6. februára 2015 v Prešove. Našu školu reprezentovali žiačka 4. AG Tatiana
Gerbocová, v kategórii A a žiačka 2. AG Kristína Olívia Lelková, v kategórii B (žiačky pripravovala
Mgr. Iveta Leferovičová).



Školské kolo olympiády v anglickom jazyku pre kategórie 1A, 1B, 2A a 2B sa konalo 18. 12. 2014.
Výhercovia postúpili do okresného kola. Výsledky okresného kola kategórie 1A a 1B - 14. januára
2015. Kategória 1A - Jana Harmaňošová - 4. miesto. Kategória 1B - Roman Vozár - 7. miesto.
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Výsledky obvodného kola kategórie 2A a 2B - 15. januára 2015. Kategória 2A - Veronika Schlencová 4. miesto. Kategória 2B - Jakub Galanda - 4. miesto.


Dňa 11.12.2014 sa v priestoroch školy konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii
1B vyhral žiak deviateho ročníka Michal Zgabur. V kategórii 2A sa na prvom mieste umiestnil žiak
I.AG Milan Marinič. V kategórii 2B vyhral žiak III. AG Jakub Petrík. Títo žiaci reprezentovali našu
školu na obvodnom kole ZŠ a SŠ. Obvodné kolo pre ZŠ sa konalo 13.1.2015 v CVČ vo Vranove nad
Topľou a Michal Zgabur sa v kategórii 1B umiestnil na druhom mieste. Obvodné kolo pre SŠ sa konalo
13. 1. 2015 na Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove a Jakub Petrík v kategórii 2B získal tiež druhé
miesto.



Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku sa uskutoční v marci 2015. Našu školu bude reprezentovať
žiačka II. AG Klaudia Matiková, ktorú pripravuje Mgr. Marcela Tomášová.



Naši študenti sa aj tohto roku zapojili do ďalšieho ročníka autorskej súťaže. Ide o literárnu súťaž, ktorá
má celoslovenský rozmer a začínajúci autori v nej prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a
eseje. Ocenení súťažiaci sa 28. novembra 2014 stretli v priestoroch sninského kaštieľa na slávnostnom
vyhodnotení už 13. ročníka súťaže.

Do tohto ročníka sa zapojilo 141 súťažiacich, ktorí zaslali 302

súťažných prác. Tie posudzovala odborná porota, ktorú tvorili profesorka Zuzana Stanislavová literárna teoretička, kritička a vysokoškolská pedagogička a Dušan Mikolaj - redaktor, publicista a
estejista. Teší nás, že naši žiaci sa do súťaže nielen zapojili, ale boli aj ocenení. Marián Burik z 2.AG
zaujal porotu svojou poviedkou Don Quijote 21. storočia a v C. kategórii - próza získal 3. miesto. V tej
istej kategórii bol úspešný aj žiak septimy Kamil Dunaj a za svoj text Ako zbaliť dievča získal tiež 3.
miesto. Jakuba Petríka z 3.AG potešilo čestné uznanie za úvahu Zberateľ ľudských duší. V súťaži sa
nestratili ani mladší žiaci a profesorka Zuzana Stanislavová udelila v B. kategórii - poézia čestné
uznanie Šimonovi Paulíkovi z kvinty za jeho Ódu na kľúče. V tej istej kategórii, ale v oblasti prózy
získala čestné uznanie aj Mária Demčáková z prímy za svoj text O lietajúcom aute. Žiakov pripravovala
Mgr. I. Leferovičová a žiačku Demčákovú Mgr. J.Chochrun


26. september je Európskym dňom jazykov, dňom, keď oslavujeme európsku jazykovú rozmanitosť
a prínosy štúdia jazykov. Pri tejto príležitosti si učitelia anglického, nemeckého jazyka a ruského jazyka
(Mgr. Peter Krajník, Mgr. Emília Karľová, Mr. Jonathan Child, Mgr. M. Drábová) pripravili pre žiakov
7. A zaujímavý program. Žiaci pracovali v skupinách, kde riešili rôzne úlohy. Každá víťazná skupina
získala sladkú odmenu. Učitelia ukázali, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou a žiakom dodali
trochu chuti a inšpirácie do ďalšieho štúdia.



V rámci projektu Euroscola bola v septembri na našej škole vyhlásená súťaž Literárne talenty, do ktorej
sa zapojili najmä žiaci 3. AG a septimy spolu 39 súťažiacich, ktorí zaslali 117 súťažných prác – išlo
o básnické i prozaické texty na témy: My sme rodina, My sme Európa; súťaž zorganizovala
a vyhodnotila Mgr. Iveta Leferovičová



Mgr. M. Drábová zorganizovala pre našich 35 študentov poznávací výlet do Viedne, ktorý sa uskutočnil
22.-26. októbra 2014. Študenti (z 1.AG, 3.AG, septimy, 9.A) spoznávali nielen historické pamiatky
mesta, ale aj nemecký jazyk a kultúru tohto európskeho štátu.



V tomto školskom roku sme začali spolupracovať s partnerskou školou z belgického mesta Overpelt.
V dňoch 3. – 8.11.2014 sa vybraní študenti 2.AG, 3.AG a septimy starali o svojich trinástich rovesníkov
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z Belgicka. Pripravili im zaujímavý program, počas ktorého prostredníctvom hier a aktivít spoznávali
našu kultúru, zvyky a tradície. Zodpovední za organizáciu výmenného pobytu boli Mgr. Peter Krajník
a J. Child.


Dňa 26. novembra 2014 sa žiaci gymnázia (študenti 1.AG a kvinty) zúčastnili divadelného predstavenia
v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavé spracovanie
muzikálu Sherlock Holmes. Zodpovedná: Mgr. Iveta Leferovičová



Mgr. Ján Chochrun pripravil v decembri 2014 pre žiakov šiesteho, siedmeho, deviateho ročníka a pre
žiakov prímy zaujímavú besedu s Milanom "Juniorom" Zimnýkovalom, rodákom zo Sniny,
moderátorom Fun rádia a moderátorom RTVS. Zaspomínal si na svoje detstvo, ktoré bolo spojené so
Sninou a Tablou. Vyrozprával veľké množstvo vtipných príhod zo života v Snine i v Michalovciach,
kde študoval na základnej i strednej škole. Hovoril o svojom štúdiu i kariére moderátora v Rádiu Flash,
Fun rádiu, televízii Markíza i RTVS.



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, III. AG, kvinty, septimy (pripravovala Mgr. Iveta Leferovičová).
Vyhodnotenie tohto ročníka súťaže bude až v novembri 2015.



Dňa 4. mája 2015 sa žiaci gymnázia (študenti 1.AG a septimy) zúčastnili divadelného predstavenia
v Štátnom divadle Košice. Žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavé spracovanie komédie Chrobák v
hlave. Dňa 17. júna 2015 si žiaci gymnázia (študenti III.AG a kvinty) pozreli tanečné divadlo Zvonár
u Matky Božej v Štátnom divadle Košice. Zodpovedná za organizáciu bola Mgr. Iveta Leferovičová



Mgr. Ján Chochrun pripravil pre žiakov 7. ročníka dvojdňovú exkurziu mesta Bratislavy (26.-27. apríla
2015). Tento výlet je vyvrcholením usilovnej práce na hodinách mediálnej výchovy, počas ktorých
siedmaci v priebehu troch rokov vytvorili niekoľko čísel školských novín, krátke filmy, videoklipy
a realizovali množstvo zaujímavých aktivít. Okrem spoznávania krás Bratislavy sa siedmaci zúčastnili
aj nakrúcania vedomostnej súťaže Daj si čas. To sa uskutočnilo v nedeľu 26. apríla. Našimi súpermi
boli siedmaci z Dolného Kubína. Témou relácie bola história divadla. Súťažný tím siedmakov,
v zložení Dávid Lukáč, Simona Parasková, Jana Harmaňošová a Veronika Lojanová, suverénne
vyhral. Za víťazstvo si odniesli nielen peknú finančnú odmenu, ale aj množstvo zážitkov zo samotného
natáčania relácie. Za prácu so žiakmi v rámci mediálnej výchovy a za aktivity s ňou spojenými je
zodpovedný Mgr. Ján Chochrun.



Žiaci 8. A a 9. A sa vo februári 2015 zapojili do hry Business Master, ktorú organizovala Stredná
priemyselná škola v Snine. V kategórii tímov ZŠ získali 2. miesto. V kategórii jednotlivcov získal žiak
9. A Roman Vozár 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. E. Karľová



V marci 2015 sa študenti 1. AG a kvinty zúčastnili anglického divadelného predstavenia.



Aj v tomto školskom roku mali žiaci a študenti 3. – 9. ročníka ZŠ 1 vyučovaciu hodinu anglického
jazyka týždenne s anglicky hovoriacim učiteľom LLB. Jonathanom Childom. Študenti kvinty, 1. AG, 2.
AG, 3. AG, septimy a IV. 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.
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AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE HUMANITNÝCH PREDMETOV


Pod vedením Mgr. A. Koveňa sa študenti Nosál, Marinič, Petrík, Petrovaj, Gerbocová, Harmaňošová
zúčastnili športovo-brannej súťaže SŠ, ktorá bola venovaná SNP a 2. Sv. vojne v Kamenici n./Cirochou.
Obsadili pekné 1. miesto.



V 26. novembra sa uskutočnil 20. ročník súťaže Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane v Sabinove.
Z našej školy sa zúčastnili žiaci Čop Šimon 8.A, Minčičová Eva a Gerbocová Patrícia 9.A . Neobsadili
popredné umiestnenia.



V decembri a januári prebiehali triedne a školské kolá biblickej olympiády pod vedením Mgr. K.
Peterovej a PaedDr. V. Hišemovej. Koncom marca sa uskutoční okresné kolo v Humennom



Uskutočnilo sa školské kolo geografickej olympiády. Žiakov základnej školy pripravuje PaedDr. E.
Andrejčíková, študentov gymnázia pripravuje Mgr. Koveň. Okresné kolo sa uskutoční 5. februára
2015.



15. decembra prebehlo školské kolo dejepisnej olympiády. Žiakov základnej školy a gymnázia
pripravuje Mgr. Daniela Lojanová. Okresné kolo sa uskutoční 12.2. 2015.



Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore dejepis sa pod vedením Mgr. Daniely Lojanovej venujú tri
študentky septimy.



Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže Eustory, študentka 1. AG pod vedením Mgr. D. Lojanovej
pripravuje prácu na tému Slovenská rozvojová spolupráca v 20.-21. storočí.



V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa v novembri uskutočnila prednáška duch. otca D.
Škurlu pre gymnazistov na tému Rodová rovnosť.



Na hodiny VMR boli pozvaní na besedu manželia:
Takáčovci, ktorí so študentmi diskutovali na tému Predmanželská čistota,
Jankovci, ktorí v januári prednášali na tému Manželstvo nie je nemoderné.



Prednáška pracovníčky CPPPaP Mgr. Stanislavy na tému Priateľstvo pre žiakov 9. ročníka v rámci
predmetu VMR.



10.11.2014 sa uskutočnil 17. ročník Hanusových dní , ktoré sa konali počas troch dní v Prešove
a Spišskej Kapitule. Tohto podujatia sa zúčastnili aj študenti nášho gymnázia. Celý víkend, ktorý sa
niesol v duchu 17. novembra 1989, bol pre zúčastnených študentov veľmi zaujímavý a poučný.



Na hodinách UKL študenti kvinty a 1. AG realizovali projekty spracovania výrobkov z odpadu. Práce
boli vystavené v triedach.



V decembri sa žiaci 9. a 8. ročníka pod vedením Mgr. D. Lojanovej zúčastnili výstavy „Prvá svetová
vojna v regióne“ , ktorú pri príležitosti stého výročia bojov v Karpatoch počas 1. sv. vojny pripravil
Sninský kaštieľ.



Dňa 5.2.2015 sa uskutočnilo okresné kolo

geografickej olympiády. Žiakov základnej školy

pripravovala PaedDr. E. Andrejčíková.


Dňa 12. 2. 2015 sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Žiakov základnej školy pripravovala
Mgr. Daniela Lojanová.
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Dňa 30.3.2015 sa konalo krajské kolo dejepisnej olympiády ZŠ a SŠ v Prešove. Našu ZŠ reprezentoval
v D kategórii Tobiáš Janko, Gymnázium reprezentovala v B kategórii Sabína Savková. Neobsadili
popredné miesta.



Príprava na diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády v Košiciach stredných škôl - jedno družstvo (
uskutočnilo sa 16.apríla 2015) a základných škôl - jedno družstvo( uskutočnilo sa 15.apríla 2015)



Dňa 27.3.2015 sa konala obhajoba Stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove. V odbore dejepis sa jej
pod vedením Mgr. Daniely Lojanovej zúčastnili tri študentky septimy (Vlasáková, Karľová P., Gidová)
na tému Starina verzus Starina.



Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže Eustory, študentka 1. AG Sabína Savková pod vedením Mgr.
D. Lojanovej pripravila prácu na tému Slovenská rozvojová spolupráca v 20.-21. storočí.



Dňa 26. mája 2015 Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy zorganizovali pri príležitosti Roka
zasväteného života vo farnosti Svätého Michala archanjela v Kendiciach V. ročník vedomostnej súťaže.
Tejto súťaže sa zúčastnili naši žiaci: Eva Minčičová - 9.A, Patrícia Gerbocová - 9.A a Šimon Čop - 8.A
a získali prvé miesto z 12 družstiev. Na súťaž pripravovala PaedDr. V. Hišemová.



Žiaci 9. ročníka a študent septimy sa v rámci predmetov dejepis a VUM zúčastnili 5.2. 2015 výstavy
fotografií v KD Starina pri príležitosti 35. Výročia začiatku výstavby vodného diela Starina. Prehliadku
ich sprevádzal predseda Klubu vysídlencov pán Juraj Kirňák. Zodpovedná Mgr. Daniela Lojanová
a Ing. Andrea Gičová.



Študenti kvinty a 1.AG v rámci predmetu VUM dňa 25.6. 2015 navštívili Múzeum moderného umenia
Andyho Warhola v Medzilaborciach. Pg. dozor vykonávala Mgr. E. Karľová. Prípravou akcie bola
poverená Ing. Andrea Gičová.



V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa 4.3. 2015 uskutočnila beseda s manželmi
Vološinovými a 23.4.2015 s manželmi Čopovými ml. na tému Predmanželská čistota

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
MATEMATIKA


V dňoch 10. - 11.12.2014 prebehlo školské kolo matematickej Pytagoriády pre žiakov 3.- 8. ročníka ZŠ.
Priebeh, vyhodnotenie a spracovanie výsledkov mala na starosti RNDr. Denisa Parasková



27.11.2014 prebehlo testovanie žiakov 1.AG na matematickú gramotnosť. Šlo o pilotný projekt,
testovanie sa uskutočnilo on-line ( NUCEM ).



Dňa 8.4.2015 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, kde žiačka7.A triedy Simona
Parasková získala 1.miesto pod vedením RNDr. Denisy Paraskovej,Prímy Veronika Guzejová sa
umiestnila na 4. mieste pod vedením Ing. Buhajovej Milany.



V dňoch 16. - 17.3.2015 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej Pytagoriády, žiakov pripravili
jednotliví vyučujúci. Žiačka Gáborová Gabriela sa umiestnila na 3. mieste. Pripravovala Ing. Terkošová
Katarína.



Celoslovenskej súťaže Pangea sa v dňoch 9.3. – 13.3.2015 zúčastnili žiaci 7.- 9. ročníka, 2.AG,3.AG
a Septimy pod vedením Ing. Terkošovej Kataríny.
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Celoslovenskej súťaže Matematický klokan sa dňa 23.3.2015 zúčastnilo 17 žiakov z 2.-7. ročníka pod
vedením PaedDr.M.Čopíkovej a RNDr. D. Paraskovej.



V celoslovenskej súťaži PIKOMAT sa žiačka 7.A triedy Simona Parasková pod vedením RNDr. D.
Paraskovej umiestnila na 10. mieste v svojej kategórii ( 33 žiakov ).

FYZIKA


V Technickej olympiáde získali žiaci O.Pavlík ( 8.A) a S.Obšatník ( 9.A ) . 2.miesto. PaedDr. Ján
Marinič.



V dňoch 29.-31. 10.2014 bola naša učebná pomôcka – Viacúčelové fyzikálne autíčko

( autor: K.

Dunaj, pg. dozor PaedDr. Ján Marinič ) prezentovaná na najväčšej svetovej výstave didaktickej
techniky v švajčiarskom Bazileji. Následne bola prezentovaná na výstave vzdelávania a didaktickej
techniky

PEDAGOGIKA

6.

–

9.

11.

2014

v Bratislavskej

Inchebe.

... PaedDr. Ján Marinič.


Žiak SEPTIMY Kamil Dunaj prezentoval svoj projekt Výstavný fyzikálny experiment na
celoslovenskom finále AMAVET 2014. Súťaž prebehla v dňoch 13. – 15. novembra 2014 v Bratislave.
Súťažil v obore Elektrina a magnetizmus. Za svoju prácu získal čestné uznanie Amavetu 2014.
... RNDr. D. Parasková



Dňa 27.3.2015 sa žiak Septimy Kamil Dunaj pod vedením RNDr. Denisy Paraskovej zúčastnil
krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove, kde získal v odbore Fyzika -Tvorba učebnej
pomôcky a didaktickej techniky 1. miesto a postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa v tomto školskom
roku uskutočnilo 22. - 24.4.2015 v Piešťanoch.



Traja žiaci 3.AG ( J.Petrík, J.Petrovaj a Š.Harakaľ ) sa ako tím NOXIUS zúčastnili

nesúťažne

celoslovenského finále AMAVET 2014. Účasť získali za prvé miesto v kategórii stredných škôl v rámci
v celoslovenskej súťaži Pohár vedy „Science cup“ v školskom roku 2013-2014. Za svoje úspechy
v súťaži získali Certifikát Amavetu 2014.


... RNDr. D. Parasková

V tomto školskom roku sa tri družstvá žiakov školy zapojili do svetovej súťaže Pohár vedy „Science
cup“... NEURÓN 2015. Jedno družstvo žiakov Gymnázia ( K.Dunaj, S.Kepič, Š.Harakaľ, J.Petrovaj,
J.Petrík, T.Nosál) ... ped pg. dozorom RNDr. D. Paraskovej. Dve družstvá žiakov ZŠ ( 8.A, 9.A ) pod
vedením Ing. M. Buhajovej, PaedDr. J. Mariniča.



V rámci projektu Digiškola žiaci Prímy na hodinách fyziky pod vedením PaedDr. J. Mariniča vytvárali
na školou pridelených tabletoch krátke videá. Žiaci 7. ročníka sa zapojili do súťaže fyzikálny film.



Dvaja žiaci 2.AG

Kepič S. a Kosťun R. sa 22. – 27. 6. 2015 zúčastnia letného sústredenia

PhysEduCamp 2015 organizovaného PF UPJŠ v Košiciach. Sústredenie prebehne vo Vysokých Tatrách
a je zamerané na prácu so študentmi so záujmom o fyziku.
BILÓGIA


17.4.2015 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Žiakov pripravovala Ing. Čopíková
Anna. V odbore Botanika sa umiestnili tri žiačky nasledovne: 1.miesto- Gerbocová Patrícia ( 9.A ),
3.miesto- Gáborová Gabriela ( Príma ), 4.miesto- Minčičová Eva ( 9.A ). V odbore Zoológia sa
umiestnili dvaja žiaci nasledovne: 4.miesto- Oliver Semko ( 9.A ), 5.miesto- Šimon Čop ( 8.A ).
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Patrícia Gerbocová obsadila 3. miesto na krajskom kole Biologickej olympiády.



Dňa 27.3.2015 sa pod vedením Ing. Čopíkovej Anny zúčastnil žiak Kvinty Štefan Čopík



krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove v odbore Biológia s prácou Flóra cievnatých
rastlín okresu Snina.

CHEMIA


26.septembra 2014 sa sedem žiakov gymnázia pod vedením Ing. Milany Buhajovej zúčastnilo akcie pod
názvom Noc výskumníkov 2014. Akcia prebehla v priestoroch obchodného centra Atrium Optima
v Košiciach, pod záštitou TU v Košiciach, UPJŠ v Košiciach, PU a SAV. Vedci si pripravili množstvo
zaujímavých a atraktívnych prednášok, vedomostných súťaží. Žiaci sa mohli predviesť v konštrukcii
objektov stavebnice Merkur.



Svoje projekty na celoslovenskom finále AMAVET 2014 prezentovali žiačky 9.A triedy Patrícia
Gerbocová a Eva Minčičová s prácou Stres na Phaseolus vulgaris v odbore Biológia a tiež žiačka 1.AG
Veronika Schlencová v odbore Chémia s projektom Mlieko a mliečne výrobky.



Žiačky Patrícia Gerbocová a Eva Minčičová

získali Certifikát Amavetu 2014, žiačka Veronika

Schlencová čestné uznanie Amavetu 2014. ... Ing. Milana Buhajová


Žiaci deviateho ročníka sa zapojili do projektového vyučovania chémie na tému Mlieko. Do projektu
bola zapojená celá trieda 9.A v 5 tímoch, ktoré riešili otázky v tematickom celku Chémia bežného
života formou referátov, prezentácií, experimentov, fotografovaním, dotazníkom a jeho vyhodnotením
formov grafov a postermi. Teraz je projektové vyučovanie realizované na hodinách chémie v siedmom
ročníku na tému Voda. Cieľom je sledovanie aký druh vody bude pre zasiaty hrach najvhodnejší. Žiaci
polievajú vyklíčené rastlinky vodou pitnou, destilovanou, minerálnou, vodou ohriatou v mikrovlnke,
slanou a sladkou vodou. Žiaci pracujú v skupinkách. Svoje výsledky spracujú spoločne do jedného
grafu a vyhotovia spoločný poster ako výstup svojho výskumu. .. Ing. Milana Buhajová



Dňa 27.3.2015 sa pod vedením Ing. Milany Buhajovej zúčastnila žiačka 2.AG Simona Kepičová
krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove v odbore Chémia a potravinárstvo s prácou
Žalé cukríky z agaru, žiačka

1.AG Veronika Schlencová krajského kola Stredoškolskej odbornej

činnosti v Prešove v odbore Chémia a potravinárstvo s prácou Mlieko a mliečne výrobky,žiačka 2.AG
Kristína Olívia Lelková

krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove v odbore

Zdravotníctvo a farmakológia s prácou Bezpečné používanie neópioidných perorálnych analgetík.


Tri žiačky 9.A triedy sa 26.3.2015 zúčastnili chemickej olympiády v kategórii D: Patrícia Gerbocová –
2.miesto, Eva Minčičová – 9. miesto a Kristína Glogovská – 16. miesto. Patrícia Gerbocová postúpila
na krajské kolo do Svitu.



V kategórii C sa chemickej olympiády zúčastnila žiačka 1.AG – Veronika Schlencová,

ktorá na

krajskom kole vo Svite obsadila 8.miesto.


Celoslovenský korešpondenčný seminár LABÁK pre žiakov základných a stredných škôl: Slavomír
Kepič ( 2.AG ) sa umiestnil na 6. mieste ... Certifikát Labáku, Veronika Schlencová ( 1.AG ) na 4.
mieste z 22 účastníkov

súťaže a 15. júla 2015 sa zúčastní slávnostného vyhlásenia výsledkov

v Bratislave, Gabriela Gáborová ( Príma ) sa umiestnila na 11. mieste... Certifikát Labáku,Veronika
Guzejová ( Príma ) sa umiestnila na 14. mieste... Certifikát Labáku.
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V dňoch od 29.6. do 3.7.2015 sa žiaci 3.AG Petrovaj Jakub, Dunajová Veronika zúčastnia sústredenia
letnej školy na Ústave chemického a enviromentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ide o vzdelávaco – informačný kurz pre
študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej
činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu
finančne podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva.



Žiaci siedmeho ročníka na hodinách chémie formou projektového vyučovania preberali učivo
tematického celku Voda. Žiaci boli rozdelení po štyroch do skupín a každá skupina skúmala iný faktor
– vplyv rôznej vody pre rast hrachu siateho. V pravidelných intervaloch polievali svoje vzklíčené
rastlinky hrachu vodou z vodovodu – pitnou vodou, slanou vodou, sladkou vodou, kyslou vodou,
minerálnou vodou a vodou z mikrovlnky. Následne vyhodnotili získané výsledky výšky hrachu
graficky, doplnili texty o vode a fotografie zo svojej práce formou spoločného posteru.

EXKURZIE


24.3.2015 sa pod vedením Ing. A.Gičovej žiaci Kvinty zúčastnili exkurzie astronomického observatoria
na Kolonickom sedle.



Žiaci 8. ročníka sa 25.3.2015 zúčastnili exkurzie na Úpravovni vody v Stakčíne v týždni Svetového dňa
vody. Mottom tohtoročného Svetového dňa bolo: „ Voda a udržateľný rozvoj „ a cieľom akcie bolo
poukázať na vzájomnú súvislosť a prepojenie vody a udržateľného rozvoja.

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE VÝCHOVNÝCH PREDMETOV
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Volejbal SŠ – dievčatá – okresné kolo – 2. miesto
Volejbal SŠ – chlapci – okresné kolo – 1. miesto – postup na krajské kolo
Volejbal ZŠ – dievčatá – okresné kolo – 2. miesto
Streľba zo vzduchovky – okresné kolo – pripravoval Mgr. Alexander Koveň - 1. miesto – Štofirová Mária,
3. miesto –

družstvo - Dávid Piško, Erika Koveňová, Tomáš Lojan, 1. miesto - družstvo -

Harmaňošová, Štofirová, Čopíková A
Pohár Matice slovenskej - pripravoval Mgr. Alexander Koveň. 1. miesto – Erika Koveňová ( vo svojej
kategórii ), 1. miesto – Katarína Minčičová ( vo svojej kategórii ), 3. miesto – Tibor Lukáč ( vo svojej
kategórii )
Šachová liga – celoročná súťaž - pripravoval Mgr. Alexander Koveň, 1. miesto - Katarína Minčičová
2. miesto – Tibor Lukáč, 3. miesto – družstvo – Minčičová Katarína, Lukáč Tibor, Koveňová Erika
Okresné kolo v šachu – pripravoval Mgr. Alexander Koveň, 2. miesto - Katarína Minčičová
Cezpoľný beh -1. miesto – Jana Harajdičová, 1. miesto – Yovbak Maryana, Vashko Daniela,3. miesto –
Jakub Petrovaj, Michaela Pavlisková, Zuzana Šepeľová, Slavomír Kepič, Roman Kapraľ
Supercyklista - jednotlivci - mladší žiaci 1. miesto – Richard Sič, 3. miesto – Matúš Kovaľ, jeddnotlivci starší žiaci 3. miesto – Ondrej Pavlík, družstvo 3. miesto – Jozef Dzurovej, Samuel Aľušík, Ondrej
Pavlík
Preteky Požiarnej ochrany - 2. miesto – Milan Marinič, Jakub Petrík, Jakub Petrovaj, Štefan Harakaľ, Jozef
Štofík
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Branné preteky – 1.miesto

– Milan Marinič, Jakub Petrík, Tibor Nosál, Gerbocová Michaela,

Harmaňošová Kristína, Jakub Petrovaj
Prvá pomoc - 2. miesto - SŠ – Jakub Petrovaj, Petra Karľová, Branislav Taňkoš, Diana Fundáková, Diana
Karľová, Štefánia Gičová, 2. miesto - 1 . stupeň ZŠ – Tadeáš Tkáč, Barbora Pavlíková, Terézia
Kavčáková, Erika Peterová, Marek Boňko, 3. miesto – 2. stupeň ZŠ – Klára Pavlíková, Alexandra
Štofirová, Dáša Gičová, Katarína Gičová, Valika Fundáková

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE
Najzručnejšia škola - 3. miesto – celkové hodnotenie, 6. ročník – 2. miesto, 5. ročník – 2. miesto, 4. ročník –
2. miesto
Super trieda – súťaž VYV, HUV, Dramatická výchova a Mediálna výchova na tému „Čo by nám povedala
príroda.“ – účasť na krajskej prehliadke – žiaci prímy
Tajomstvá praveku – 7. A, príma
SOČ – 1. miesto na krajskej prehliadke v odbore Voľný čas – Fundáková, Karľová, Gičová, 2. miesto na
celoslovenskom kole v Piešťanoch

HUDOBNÉ SÚŤAŽE
Regionálna prehliadka ľudových spevov a hudby v Humennom – skupina Kacarka – 1. miesto postup na
festival Zemplín špiva – Ondicová Štefánia, Karaščáková Melánia
Tanečná súťaž o najkrajšiu karičku – regionálna súťaž v Dlhom nad Cirochou- zlaté pásmo s postupom na
krajské kolo
Celoslovenský rusínsky festival - duo spev – Ondicová Štefánia, Karaščáková Melánia
Prezentácie: Dni mesta Snina, Deň detí, Zo srdiečka, vystúpenie pre MŠ Dukelských hrdinov - Vianočná
besiedka, Jasličková pobožnosť, Vystúpenie pre MŠ na Palárikovej ulici - Ing. Anna Čopíková

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
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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

Karľová Emília

Mládežnícky parlament

27

Lojanová Daniela

Cvičenia zo SJL

28

Lojanová Daniela

čitateľský

29

Lukáčová Beáta

učíme sa spolu

30

Ontkovičová Adriana

čitateľský

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

Terkošová Katarína

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.
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.
Z dôvodu neustálych porúch na rozvodoch ústredného kúrenia sme zrekonštruovali kotolňu v telocvični
a vymenili radiátory v telocvični.
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: 19

Počet kmeňových učební: 19

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, 10.09.2015

RNDr. Jozef Lojan
riaditeľ školy
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