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I. poslanie  a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

  stabilné postavenie v sieti gymnázií v Košiciach 

  stály záujem žiakov o štúdium na našej škole 

 možnosť získať maturitnou skúškou trénerskú 

licenciu II. stupňa vo zvolenom druhu športu  a tým 

možnosť okamžitého uplatnenia sa na trhu práce ako 

tréner – dvojitá kariéra športovcov 

  výhodná poloha školy v blízkosti centra 

 viac ako 30-ročná tradícia gymnaziálneho 

vzdelávania športovo nadaných žiakov 

 100% kvalifikovanosť všetkých pedagogických 

zamestnancov 

 odbornosť vyučovania  

 dobrá spolupráca učiteľ- tréner – žiak, učiteľ- 

tréner, rodič 

 šport -  najlepšia prevencia sociálnopatologických 

javov 

 vysoká odbornosť športovej prípravy 

 formovanie vôľových vlastností žiakov - 

sebadisciplína, vytrvalosť, systematickosť 

a zvyšovanie osobných ambícii,  

 školský internát a jedáleň priamo v budove školy 

 vysoká úspešnosť v dosahovaní športových 

výsledkov 

 spolupráca so športovými klubmi a vysokými 

školami 

 vysoké percento prijatia našich absolventov na 

VŠ 

 výchova reprezentantov Slovenska 

 funkčné regeneračné stredisko pre žiakov – 

športovcov 

 možnosť žiakov absolvovať časť štúdia 

v zahraničí 

 vzdelávanie žiakov so špecifickými vzdelávacími 

potrebami – školská integrácia 

 stabilná štruktúra ľudských zdrojov s vekovou 

rôznorodosťou 

 bohatá ponuka mimoškolskej činnosti – záujmové 

vzdelávanie, SOČ, olympiády, súťaže, 

 tradície školy, benefičné aktivity – imatrikulačný 

ples, stužkové slávnosti, Deň otvorených dverí, 

Perfekt Day v ZOO, workshopy, TOP športovci 

roka, najlepší žiak školy, Deň narcisov, Valentínska 

kvapka krvi, Daruj krv s rádiom Regina, Olympijská 

kvapka krvi,Deň nezábudiek a iné 

 úspešnosť v zahraničných a domácich projektoch 

 estetické prostredie školy 

 sixballová aréna a jej využívanie v športovej 

príprave žiakov 

Slabé stránky: 
 nedostatok kvalitných športovísk 

 slabé materiálno- technické zabezpečenie 

športovej základne 

 neochota niektorých pedagogických 

zamestnancov používať moderné vyučovacie 

metódy 

 neschopnosť používať interaktívnu tabuľu vo 

vyučovacom procese u niektorých pedagogických 

zamestnancov 

 chýbajúce moderné učebné pomôcky v niektorých 

odborných učebniach 

  prefeminizovanosť učiteľov ( z 30 učiteľov iba 4 

muži)  

 nevyhovujúci stav malej telocvične – nutná 

komplexná rekonštrukcia ( výmena okien, 

zateplenie)  
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Príležitosti: 
 efektívnejšia príprava reprezentantov Slovenska 

  zvýšiť počet žiakov, skvalitniť výučbu, 

zefektívniť športovú prípravu, zlepšiť 

psychohygienické podmienky žiakov v škole 

i v domove mládeže 

 projektová činnosť  

 spolupráca s VŠ a športovými klubmi 

 spolupráca so Slovenským olympijským 

a Slovenským paralympijským výborom 

 zriadenie centra športovej prípravy 

hendikepovaných športovcov 

 efektívne marketingové využívanie Siene 

olympizmu 

 efektívna prezentácia školy na verejnosti 

 zriaďovanie moderných odborných učební 

z projektových finančných prostriedkov – MAT, 

SJL 

 využívanie fondov EÚ na modernizáciu 

priestorov školy 

 modernizácia školskej jedálne a školského 

internátu 

 spolupráca so Školským klubom Olympia, 

s rodičmi, absolventmi školy, verejnými 

a kultúrnymi organizáciami a médiami 

 ďalšie vzdelávanie pedagógov a zvyšovanie ich 

kompetencií pri modernizácii vyučovania 

a športovej prípravy 

 otvorené hodiny a odovzdávanie skúseností 

 vytváranie štandardných didaktických testov 

 sústredenie kontrolnej a hospitačnej činnosti na 

sledovanie rozvoja kľúčových žiackych kompetencií 

 

Ohrozenie: 
 zvyšujúca sa pohybová inaktivita dorastajúcej 

generácie 

 klesajúci záujem žiakov ZŠ o aktívnu športovú 

činnosť 
 nedostatočné finančné zabezpečenie – normatívne 

financovanie 

 zdravotné problémy žiakov - športovcov 

 nepriaznivý demografický vývoj žiactva – pokles 

počtu disponibilných žiakov 

 klesajúci záujem žiakov o šport a pohybové 

aktivity vôbec 

 veľký počet vznikajúcich škôl pri klesajúcich 

demografických trendoch 

 pomaly prebiehajúca reforma školstva a neustále 

sa meniaca školská legislatíva 

 predimenzovanosť vzdelávacích štandardov 

a cieľových požiadaviek 

 zhoršujúca sa pripravenosť prijímaných žiakov na 

štúdium na SŠ 

 vysoká náročnosť maturitných skúšok 

 vysoké zaťaženie učiteľov a vedenia školy 

byrokraciou – štatistiky, tabuľky, prehľady 

 neatraktívnosť učiteľskej profesie a s tým 

súvisiace slabé platové ohodnotenie 

 negatívny vplyv médií a spoločnosti na morálny 

profil žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízia školy:  

V šk.roku 2017/2018 sme pokračovali v uskutočňovaní našej vízie  postupnej premeny školy 

z tradičnej na modernú  so stabilným postavením v sieti gymnázií v košickom regióne, 

orientovanú na žiakov, rodičov a partnerov s akceptovaním potrieb spoločnosti a športovej 

verejnosti . Prioritou bola kvalitná športová príprava žiakov s cieľom výchovy reprezentantov 

Slovenska a ich príprava na vysokoškolské štúdium – príprava na dvojitú kariéru športovcov.  

 

Vyhodnotenie:  

Napĺňanie vízie školy sme realizovali aktivitami, ktoré podporujú moderné vzdelávanie a sú 

v súlade so Školským vzdelávacím programom a úlohami vytýčenými v Stratégii rozvoja výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v KSK :  

a) projektom EnglishGo - didaktické prostriedky na vyúčbu anglického jazyka pre 

učiteľov a žiakov - Realizácia 16.5.2017 – 30.6.2018, 

b) projektom Junior Achievement – Etika v podnikaní, ukončený v júni 2018 – žiaci 

dostali certifikáty o absolvovaní vzdelávania, 

c) projektom „ Môže byť“ – popularizácia športu na školách pod gestorstvom: Národného 

športového centra, 
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d) projektom „ IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie“ – doba trvania: 2017-

2020, 

e) projektom „ Finančná akadémia“ 

f) uplatňovaním moderných metód výučby a skvalitnením športovej prípravy žiakov, čo je  

úlohou stanovenou aj v Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v KSK. Pre naplnenie tejto strategickej vízie škola usilovala o vytvorenie optimálnych 

podmienok pre podporu a rozvoj športovo nadaných detí a získanie ich záujmu pre 

štúdium. Za tým účelom bola vytvorená aj sixballová aréna, 2. svojho druhu na SŠ na 

Slovensku. Aréna sa aktívne využíva v tréningovom procese na rozvoj všeobecných 

pohybových schopností žiakov. 

g) Stabilné postavenie školy v sieti gymnázií udržiavame získavaním dostatočného počtu 

žiakov efektívnym využívaním marketingových nástrojov a propagáciou školy 

využívaním prezentácie svojej profilácie na verejnosti  aktívnou účasťou na akciách 

KSK – Pribeník – Mosty bez bariér, PRO EDUCO, Správna voľba povolania. 

V spolupráci so Slovenským olympijským výborom sme zorganizovali v priestoroch 

Magistrátu mesta Košice dňa 28.9.2017 „ Olympijskú kvapku krvi“, kde 1 učiteľka 

a 10 žiakov darovalo najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv, aby pomohli zachrániť životy 

iným.  

h) V porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi manažment školy kládol veľký dôraz 

na informatizáciu učebného procesu a aktívne využívanie IKT vo vyučovaní. 

Učitelia na vybraných predmetoch – matematika, chémia, fyzika, biológia – uplatňujú vo 

vyučovaní portál Planéta vedomostí – naučte viac, materiály zo stránky: 

www.zborovna.sk a z Digitálnej knižnice, do ktorej aj sami aktívne prispievajú. Stránku 

www.bezkriedy.sk  využívajú aktívne tak učitelia, ako aj žiaci školy. Každý žiak má 

svoje prihlasovacie meno a heslo, prístup na stránku je bezplatný. Vo vyučovacom 

procese aktívne využívame 12 interaktívnych tabúľ a projektory s pripojením na 

internet.  

i) Modernizácia školy a jej premena z tradičnej na modernú sa uskutočňuje presadzovaním 

moderných metód vyučovania – brainstorming, snowbolling, mind-mapping, 

didaktické hry, diskusia. 

j) V uplynulom šk. roku sme naďalej prehlbovali spoluprácu s rodičmi, patronátnymi 

športovými klubmi, Slovenským olympijským výborom, Slovenským paralympijským 

výborom , vysokými školami a partnermi vo vzdelávaní, čím sme plnili aj úlohy dané 

škole v Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK. Naša škola 

bola aj v šk roku 2017/2018 cvičnou školou pre budúcich pedagógov z UPJŠ a PU. 

V spolupráci s UPJŠ, PU, TU a Akadémiou ozbrojených síl sme zorganizovali na pôde 

školy pre maturantov prednášky o možnostiach štúdia na týchto VŠ a naši žiaci sa 

zúčastnili na ich dňoch otvorených dverí. Žiaci školy experimentovali aj v bádateľskom 

prírodovedeckom laboratóriu v Steel parku. 

k) Zameraním na šport sa škola výrazne odlišuje od iných gymnázií v regióne a na rozdiel 

od nich môže žiak nášho gymnázia získať maturitnou skúškou okrem všeobecného 

vzdelania, ktoré ho oprávňuje na štúdium na akejkoľvek vysokej škole aj trénerskú 

licenciu II. stupňa vo zvolenom športe, čím sa môže uplatniť hneď po vykonaní 

maturitnej skúšky na trhu práce ako profesionálny tréner. 

http://www.bezkriedy.sk/
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Poslanie školy:   
Športové gymnázium je úplná škola. Jej poslaním je vzdelávanie a výchova športovo 

talentovanej mládeže pre 21. storočie. Poslaním školy je nielen príprava žiakov na vysokoškolské 

štúdium , ale aj ich príprava na aktívnu športovú činnosť pre výkonnostný a vrcholový šport  po 

ukončení štúdia  - dvojitá kariéra športovcov.  

Vyhodnotenie: 

V šk. roku 2017/2018 sme pokračovali v realizácii cieľov, stanovených v koncepcii rozvoja 

školy. Inovovali sme Školský vzdelávací program, učebné osnovy a učebné plány vo vybraných 

predmetoch.  

Škola je kolektívnym členom Olympijského klubu Košice, sme spoluorganizátormi 

vedomostných a športových aktivít organizovaných SOV . 

Škola participuje na výchove k olympizmu a  šíreniu olympijských ideálov. Za týmto 

cieľom škola aktívne využíva Sieň olympizmu so vzácnymi exponátmi, dokumentujúcimi históriu 

a súčasnosť najmä košického športu. Sieň je prístupná nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti 

a žiakom iných škôl. 

Za športové výsledky bola škola Slovenskou asociáciou športu na školách a MŠVVaŠ SR 

opätovne ocenená dňa 8.11.2017 vo Nových zámkoch    titulom „ Škola roka“. 

Škola bola spoluorganizátorom sprievodnej športovej akcie pred Medzinárodný  

maratónom mieru „ Detská atletika“ a Krajského kola gymnastiky na SOŠ, Ostrovského v 10/2017. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy prebiehala v kmeňových triedach, odborných 

učebniach, laboratóriách, telocvičniach, sixballovej aréne  a iných športoviskách. 

Škola aj v uplynulom šk. roku zabezpečovala vzdelávanie individuálne integrovaných 

žiakov. 

Interiér a exteriér školy je upravený tak, aby spĺňal hygienické požiadavky. 

V priestoroch gymnázia sa nachádza psychologická poradňa, školský klub, študovňa a 

knižnica pre žiakov aj pedagógov a bufet pre zlepšenie komfortu žiakov a zamestnancov školy. 

Ku škole patrí školský internát s kapacitou 245 lôžok, školská jedáleň a  regeneračné 

centrum, ktoré je plne k dispozícii našim študentom.  

Tréningový proces žiakov je zabezpečený v spolupráci s jednotlivými športovými klubmi aj mimo 

areálu školy.  

V spolupráci s partnerskými klubmi sú športové tréningy realizované v ich priestoroch,v priestoroch 

vysokých škôl, v športových objektoch škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobností  KSK, ako aj v 

objektoch majetku mesta Košice a mestských častí, alebo iných fyzických a právnických osôb. 

 

Zámery:   

 

V šk. roku 2017/2018 sme pokračovali v uskutočňovaní  zámerov školy, daných v koncepcii jej 

rozvoja ako modernej a úspešnej školy, rešpektujúcej potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia 

žiakov : 

1. Systematické  skvalitňovanie  športovej prípravy našich žiakov  

2. Inovácia školského vzdelávacieho programu. 

3. Vytváranie podmienok pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

4. Vytvorenie komplexnej marketingovej stratégie školy. 

5. Rozvíjanie mimoškolských aktivít, SOČ, záujmového vzdelávania, súťaží. 

6. Postupná revitalizácia budovy a priestorov školy 

7. Transformácia školy na strednú športovú školu a zavedenie experimentálnych študijných 

odborov. 
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Vyhodnotenie: 

 

1. Dôkazom systematického skvalitňovania športovej prípravy žiakov školy je  ich úspešné 

umiestnenie na celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Podrobné výsledky sú uvedené 

v bode IX. a v prílohe tejto správy, opätovné získanie titulu „Škola roka“ za športové 

výsledky žiakov.. 

2.  Školský program inovovaný každoročne v súvislosti s postupným ukončovaním učebného 

plánu v štvorročnom a osemročnom štúdiu a postupným zavádzaním „Inovovaného 

školského vzdelávacieho programu“.  Inovované osnovy a učebné plány. 

3. Škola vytvára priaznivé podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov – podrobné vyhodnotenie v bode VIII. tejto správy. 

4. Škola vytvorila marketingovú stratégiu na svoju prezentáciu na verejnosti s cieľom osloviť 

čo možno najviac potencionálnych budúcich klientov školy – žiakov ZŠ a ich rodičov 

a získať ich pre štúdium na našej škole.   

5. Žiaci boli aktívni v mimoškolských aktivitách – záujmová krúžková činnosť podrobne 

uvedená v bode IX. tejto správy spolu s umiestnení žiakov na celoštátnych súťažiach. 

Súčasťou školy je aj školský internát, správa o činnosti ktorého je samostatnou prílohou 

tejto hodnotiacej správy. 

6. V rámci revitalizácie a rekonštrukcie školských priestorov boli v šk. roku 2017/2018 

realizované nasledovné úpravy a opravy: 

 Oprava sociálnych zariadení – 2.p  škola  

 Oprava priestorov veľkej telocvične (výmena podlahy, obloženia telocvične, maľovanie), 

oprava galérie veľkej telocvične - posilňovňa 

 Oprava obkladov malej telocvične a deliacej steny medzi telocvičňami 

 Oprava budovy regeneračného centra (oprava vzduchotechniky, výmena okien, dverí, mreží 

na okná , obklad okien, maľovanie) 

 Výmena vchodových dverí – 3 vstupy 

 Oprava stúpačiek v ŠI (č.1 a č.2) 

 Oprava strechy na školskom internáte, strešných zvodov a súvisiace opravy miestností) 

 Oprava priestorov školského internátu – 5.p. 

 Výroba nábytku pre žiacke izby ŠI – 5.p. 

 Maľovanie školského internátu – 3.,4.,6.,7.a 8.p.   

 Začala sa  rekonštrukcia fasády objektu telocvične 

7. V súvislosti s transformáciou školy na strednú športovú školu požiadala škola o zavedenie 2 

študijných odborov so zameraním na IKT do experimentálneho overovania a zavedenie 

nového študijného odboru „športový manažment“ počínajúc šk. rokom 2019/2020.  

 

Ciele v školskom roku 2017/2018:   

 

Ciele školy na šk. rok 2017/2018 boli stanovené v pláne práce školy:  

1. Aplikovať koncepcie KSK a MŠVVaŠ SR  do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

2. Realizovať opatrenia na posilnenie imidžu školy na verejnosti. 

3. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a ich čitateľskú gramotnosť. 

4. Používať moderné metódy výučby. 

5. Zdokonaľovať športovú prípravu žiakov a výchovu k olympizmu. 

 

Vyhodnotenie:  

1. Všetky koncepcie KSK a MŠVVaŠ SR boli aplikované do plánu práce školy, plánov 

predmetových komisií, plánu činnosti školského internátu, koordinátora prevencie sociálno-
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patologických javov, výchovného poradcu, koordinátora projektu Terraincognita a priebežne 

sa plnili.  

2. Na posilnenie imidžu školy v súlade s marketingovou stratégiu na šk. rok 2017/2018 sme 

zrealizovali: 

- Deň otvorených dverí,  

- imatrikuláciu žiakov 1. ročníka,  

- Perfekt Day v košickej ZOO spojenú s adopciou zvieraťa,  

- zúčastnili sme sa  na workshope ProEduco,  

- zúčastnili sme sa akcie KSK Mosty bez bariér v Pribeníku,  

- podporili sme humanitárne akcie Olympijská kvapka krvi, Študentská kvapka krvi, Deň 

narcisov, Deň Zeme, Biela pastelka, Deň nezábudiek, Úsmev ako dar, Deň belasého 

motýľa, Daruj krv s Rádiom Regina. 

- relácie v TV NAŠA, TV WAU,  Rádiu Regina a  TV JOJ Plus 

- návštevy Siene olympizmu žiakmi iných stredných a základných škôl, 

- aktualizáciu web-stránky školy, 

- spoluorganizovali sme akciu STRONGWOMEN Championship - silné ženy v Košiciach 

a iných športových akciách na celoštátnej, krajskej a miestnej úrovni 

- organizovali sme:  

o krajské kolo v stolnom tenise – chlapci,  dňa 29.11.2017 

o  krajské kolo v stolnom tenise – dievčatá dňa 30.11.2017 

o  kvalifikácia na MS ISF SŠ v stolnom tenise, dňa 6.2.2018 

o  krajské kolo v hádzanej ZŠ – chlapci, dňa 15.5.2018 

o  krajské kolo v hádzanej SŠ – chlapci, dňa 20.3.2018 

o  krajské kolo v atletike ZŠ, dňa 12.6.2018 

- organizovali sme športové akcie v rámci Týždňa pohybu – 1.6.2018 

- zúčastnili sme sa Plaveckej štafety. 

3. Okrem priamej vyučovacej činnosti sme tento cieľ realizovali aj v záujmovom vzdelávaní a 

návštevou knižníc. Venovali sme systematickú pozornosť environmentálnej výchove. Je 

zahrnutá do tematických plánov každého predmetu a uplatňuje sa vo vhodných tematických 

celkoch, pri úprave triedy, výzdobe chodby. Environmentálnu výchovu sme zabezpečovali 

počas účelového cvičenia, či Kurzu na ochranu života a zdravia. 

4. Vo vyučovacom  procese učitelia používali moderné metódy vyučovania, interaktívne 

tabule, portál naučte viac a bez kriedy, počítače, prezentácie v Power Pointe, zážitkové 

vyučovanie – exkurzie do múzeí, Noc výskumníkov, a pod. 

5. Športová príprava žiakov bola na veľmi dobrej úrovni, výsledky v bode IX. tejto správy. 

Zvýšenú pozornosť sme venovali aj výchove k olympizmu. Pod heslom: „Športom proti 

drogám“ sme realizovali preventívno – výchovné programy pre športové a nešportové 

triedy. 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- športové súťaže na medzinárodnej, národnej a krajskej úrovni 

Oblasti, v ktorých sú rezervy: 

- výsledky na MS – EČ – zvýšiť nároky na úroveň vzdelávania v maturitných predmetoch 

zo strany vyučujúcich, efektívne využívať konzultačné hodiny v prospech žiakov, 

zefektívniť individuálny prístup ku žiakom a zefektívniť vyučovací proces uplatňovaním 

moderných metód výučby 

- vedomostné olympiády, SOČ, matematické súťaže. 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  
 Počet žiakov školy spolu 336 

 Z toho dievčat 121 

 Počet tried spolu 18 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 336 

 Z toho dievčat 121 

 Počet tried denného štúdia 18 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried nadstavbového štúdia  

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried pomaturitného štúdia  

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried v externej forme štúdia  

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried večernej formy štúdia  

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania  

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

336/121 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 19/3 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 20 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 31 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
27 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 3 

m) Iný dôvod zmeny  

 

 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  
 

Kritériá talentových skúšok  

1. Prospech, dávajúci predpoklady pre zvládnutie gymnaziálneho štúdia. 

2. Zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného lekára 

( postačuje potvrdenie od obvodného lekára)– súčasť prihlášky. 

3.Športová časť talentových skúšok 
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 Psychologický test- zisťujú sa predpoklady pre vrcholový šport. 

 Pohybové testy.  

A. Všeobecné pohybové testy 

Hodnotiace hľadiská všeobecných testov sú rôzne pre jednotlivé športy. Každé športové odvetvie si 

ich určuje v závislosti od veku uchádzača a špecifických požiadaviek športového odvetvia. 

Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou od 1 do 3 bodov. 

Disciplíny: 

chlapci, dievčatá 

1. beh na 50m 

2. hod plnou 2kg loptou 

3. skok do diaľky z miesta 

4. zhyby - chlapci /Výdrž v zhybe - dievčatá 

5. 6 minútový beh – 8-r štúdium. , 12 minútový beh – 4-r.študium 

6. hĺbka predklonu 

Maximálny počet bodov za všeobecné testy je 18. 

B. Špeciálne pohybové testy 

Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy, ktoré zahŕňajú 4 

disciplíny. Jednotlivé disciplíny sú hodnotené bodovou škálou od 1 do 6 bodov. 

Maximálny počet bodov za špeciálne testy je 24. 

Komisia pre posúdenie výsledkov talentových skúšok menovaná riaditeľkou školy, môže prideliť 

body na základe výkonnostných predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, 

perspektívy vo výkonnosti a študijných výsledkov na ZŠ. 

Maximálny počet pridelených bodov 28. 

Maximálny možný počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 70. 

4. Žiak, ktorý získa 45 bodov, vyhovel talentovým skúškam. Pri rovnakom počte bodov budú 

uprednostnení žiaci s lepším prospechom. 

5. Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na talentovej skúške. 

6. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných 

dní. 

7. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a miesto bude ponúknuté ďalšiemu 

uchádzačovi v poradí.  

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2018 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902 J 

77 

gymnázium 

šport  4 ročné 
75 108 61 4 4 54 40 

7902 J 

77 

gymnázium 

šport   8 ročné 
25 18 14 7 5 18 20 

 
Na zvýšenie záujmu o ŠG je potrebné zvýšiť počet športovísk a existujúce športoviská vrátane 

telocviční  opraviť a doplniť o špeciálny športový materiál.  

 



  

 12 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
Školský rok 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Priemerný prospech za školu 

 
2,35 2,32 2,18 2,17 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu 
95,55 88,74 89,73 97,28 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu 
1,80 1,19 0,86 1,25 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu 
93,64 87,55 88,86 96,02 

 

   

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,35

2,322,18

2,17

Priemerný prospech za školu

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

95,55

88,7489,73

97,28

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1,8

1,19

0,86

1,25

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

93,64

87,5588,86

96,02

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/18 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 40 8 20,00 7 17,50 25 62,50 0 0,00 3163 79,07 15 0,37 

2. 42 8 19,04 4 9,52 30 73,17 0 0,00 4118 98,04 74 1,76 

3. 52 14 26,92 5 9,62 33 63,46 0 0,00 6739 129,60 101 1,94 

4. 53 6 11,32 12 22,64 35 66,04 0 0,00 4670 88,11 104 1,96 

Spolu 187 36 19,25 28 14,97 123 65,77 0 0,00 18690 99,94 294 1,57 

 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/18 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 
 

prospech 
vymeškané hodiny na žiaka za 

šk. rok 

s 

vyznamenaní

m 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

roční

k 

Poč

et 

žia

kov 

spol

u 

Počet 

žiako

v 

% 

Počet 

žiako

v 

% 

Počet 

žiako

v 

% 

Počet 

žiako

v 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 18 9 50,00 4 22,22 5 27,78 0 0,00 1112 61,78 0 0,00 

2. 19 5 26,31 4 21,05 10 52,63 0 0,00 1197 63,00 2 0,10 

3. 23 6 26,09 4 17,39 13 56,52 0 0,00 2123 92,30 12 0,52 

4. 20 7 35,00 1 5,00 12 60,00 0 0,00 1638 81,90 10 0,50 

5. 19 4 21,05 7 36,84 8 42,11 0 0,00 2034 107,05 2 0,11 

6. 15 4 26,67 6 40,00 5 33,33 0 0,00 1381 92,07 39 2,60 

7. 18 4 22,22 5 27,78 9 50,00 0 0,00 2735 151,94 32 1,78 

8. 17 5 29,41 2 11,76 10 58,82 0 0,00 1583 93,12 18 1,06 

Spolu 149 44 29,53 33 22,14 72 48,32 0 0,00 13803 92,63 115 0,77 
 

 

3. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018 

3.1 Celkové hodnotenie 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 5 77 gymnázium - šport 15 0 0 0 15 0 

7902 J 77 gymnázium - šport 53 0 1 0 54 0 

Spolu  68 0 1 0 69 0 
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Mimoriadny termín – september 2017  

 

Kód odboru Názov odboru 
P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 5 77 gymnázium - šport 2 0 0 0  0 

7902 J 77 gymnázium - šport 4 0 0 0 2 0 

Spolu  6 0 0 0 2 0 

 

 

3.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Slovenský jazyk 70 39,58  

Anglický jazyk 58 25,99 

Ruský jazyk 8 32,35  

Matematika 10 61,91  

 

3.3 Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Slovenský jazyk 70 73,77% 

Anglický jazyk 58 56,64% 

Ruský jazyk 8 56,88% 

 

3.4 Interná časť MS  

- ústna časť  

 

Maturitný predmet 
Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk a 

literatúra 18 15 22 13 1 2,48 

Anglický 

jazyk 
15 18 19 11 0 2,41 

Ruský jazyk 3 0 4 2 0 2,56 

Biológia 8 3 3 3 0 2,06 

Dejepis 4 4 4 1 0 2,15 

Geografia 4 5 6 2 0 2,35 

Občianska 

náuka 
11 10 7 7 0 2,29 

Fyzika 3 1 2 1 0 2,14 

Matematika 5 3 1 0 0 1,56 

Základy 

športovej 

prípravy 

14 13 6 3 0 1,94 

Chémia 0 0 0 1 0 4 
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V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov   

 
Vzdelávacie 

programy 

školy 

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2017/2018 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

Študijné odbory 

- denné štúdium 

ŠVP 

(uviesť 

rok 

aktuali

zácie) 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

tr
ie

d
y
 

ž
ia

c
i 

7902 J 77 

gymnázium – 

šport 1.-8.roč. 

(8r.) 

 1 18 1 20 1 23 1 20 1 16 1 15 - - - - 6 112 

7902 5 77 

gymnázium – 

šport 5.-8.roč. 

(8r.) 

CD-2004-

2513/536-

1:092 

- - - - - - - - - - - - 1 18 1 17 2 35 

7902 J 77 

gymnázium – 

šport (4r.) 

 2 46 2 42 3 53 3 53 - - - - - - - - 10 194 

Celkom 3 64 3 62 4 76 4 73 1 16 1 15 1 18 1 17 18 341 

 

 

VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.  
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2017/2018 podiel absolventov na trhu práce  

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionáln

a) 

zamestnaní 

k 30.9.2018 

nezamestnaní 

k 30.9.2018 
celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 
43 3 0 20 4 70 

spolu 

počet žiakov 
43 3 0 20 4 70 

 

 
 

43

3

0

20

4

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon 
povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu 
alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

pokračujú v štúdiu
na VŠ

pokračujú v štúdiu
(iné druhy štúdia)

vojenská služba
(profesionálna)
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Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského roku 

2017/2018 

Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2017 

nezamestnaní 

k 30.9.2017 
celkom 

7902 5 77 

gymnázium – šport 11 0 3 1 15 

7902 J 77 

gymnázium – šport 35 0 17 3 55 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy              
                                                                                                

1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 6 11 17 19 9 1 63 47,98 

z toho žien: 3 9 13 7 4 0 36 50,05 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 0 

kvalifikovaných 29+1MD30 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 8 

s 2. kvalifikačnou skúškou 18 

s vedecko-akademickou hodnosťou 4 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,76 

Počet trénerov:  

  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 21 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 3 

Priemerný počet žiakov na trénera  14,21 

Počet odborných zamestnancov :                                              školský psychológ 1 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

Priemerný počet žiakov na odborného zamestnanca 341 

Počet  

vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 8 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 1 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 30 
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Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 0 1 11 28 6 1 47 53,77 

z toho 

žien: 
0 1 9 21 5 0 37 53,86 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 5 

so stredoškolským vzdelaním 38 

 so základným vzdelaním  4 

 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2017/2018  

 

Predmety 

 

Počet 

hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet 

hodín 
% 

Počet 

hodín 
% 

Spoločenskovedné 190 190 100 0 0 

Cudzí jazyk 157 157 100 0 0 

Prírodovedné 222 222 100 0 0 

Odborné – športová príprava 426 426 100 0 0 

Spolu 995 995 100% 0 0 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, certifikátu Počet učiteľov 

Počet 

získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Aktualizačné  MPC Bratislava  
*Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

na základných a stredných školách 

1 33 
Aktualizačné MPC Bratislava  

*Komunikácia pedagogického 

zamestnanca 

Aktualizačné 

MPC Bratislava  *Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu v práci pedagogického 

zamestnanca 

Aktualizačné MPC Bratislavaa 
*Mikrosoft Office 2007 v 

edukačnom procese 

1 37 Inovačné MPC Bratislava *GeoGebra v edukačnom procese 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

na základných a stredných školách 

Aktualizačné Educomp, s.r.o. Košice 
*Predchádzanie a zvládanie 

agresivity a riešenie konfliktov 
1 20 

Aktualizačné Educomp, s.r.o. Košice 
*správanie žiakov a prevencia 

problémov s disciplínou 
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Aktualizačné MPC Bratislava 
*Olympijská výchova v základných 

a stredných školách 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Olympijská výchova v základných 

a stredných školách 

1 35 
Aktualizačné MPC Bratislava 

*Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

na základných a stredných školách 

Aktualizačné 
Agentúra RegionProgres, 

Michalovce 

*využitie informačno-

komunikačných technológii v 

edukačnom procese 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

na základných a stredných školách 

1 29 Aktualizačné Educomp, s.r.o. Košice 
*správanie žiakov a prevencia 

problémov s disciplínou 

Aktualizačné Educomp, s.r.o. Košice 
*Predchádzanie a zvládanie 

agresivity a riešenie konfliktov 

Inovačné 
Interaktívna škola s.r.o. 

Prešov 

*Myšlienkové mapy vo 

vyučovacom procese 

1 30 

Inovačné 
Interaktívna škola s.r.o. 

Prešov 

*Využitie informačných technológií  

v práci s dokumentmi a 

multimédiami 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Komunikácia pedagogického 

zamestnanca 

1 30 Aktualizačné MPC Bratislava 
*Olympijská výchova v základných 

a stredných školách 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

na základných a stredných školách 

Inovačné MPC Bratislava 

*Aktivizujúce metódy vo výchove 

/ich význam pre zvyšovanie 

mediálnej gramotnosti a formovanie 

hodnotového systému/ 1 36 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

na základných a stredných školách 

Inovačné MPC Bratislava 

*Aktivizujúce metódy vo výchove 

/ich význam pre zvyšovanie 

mediálnej gramotnosti a formovanie 

hodnotového systému/ 

1 24 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

na základných a stredných školách 

1 29 Aktualizačné Educomp, s.r.o. Košice 
*správanie žiakov a prevencia 

problémov s disciplínou 

Aktualizačné Educomp, s.r.o. Košice 
*Predchádzanie a zvládanie 

agresivity a riešenie konfliktov 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Olympijská výchova v základných 

a stredných školách 

1 45 
Aktualizačné MPC Bratislava 

*Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

na základných a stredných školách 

Inovačné MPC Bratislava 

Premena školy: Cesta od 

tradičného vyučovania k 

aktívnemu učeniu sa žiakov 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Olympijská výchova v 

základných a stredných školách 

1 34 

Aktualizačné MPC Bratisslava 

*Rozvíjanie finančnej 

gramotnosti na základných a 

stredných školách 
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Aktualizačné 
Agentúra RegionProgres, 

Michalovce 

*Prevencia sociálno-

patologických javov v prostredí 

škôl a školských zariadení 

Aktualizačné MPC Bratislava 
*Olympijská výchova v 

základných a stredných školách 

1 31 Aktualizačné MPC Bratislava 

*Rozvíjanie finančnej 

gramotnosti na základných a 

stredných školách 

Aktualizačné Educomp, s.r.o. Košice 
*správanie žiakov a prevencia 

problémov s disciplínou 

  
FF Prešovská univerzita, 

Prešov 

*rigorózna skúška a obhajoba 

rigoróznej práce v študijnom odbore 

psychológia 

1 60 

2.kvalifikačná 

skúška 

Katolícka univerzita v 

Ružomberku 
  1   

2.kvalifikačná 

skúška 

Prešovská univerzita 

Prešov 
  1   

 

 
 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   
 

Články o škole a relácie v zvukových a obrazových médiách: 

 

1. Relácia v TV JOJ Plus+ – 3.10.2017, 19.30, Olympijská kvapka krvi – Ficeriová   

2. Relácia v TV WAU, 6.10.2017 – 22.00 Olympijská kvapka krvi - Ficeriová 

3. Relácia v TV NAŠA o úspechoch a možnostiach štúdia na ŠG  – 25.5.2018 (Švecová,  + 

žiačka) 

Akcie školy na verejnosti: 
 

1. Olympijská kvapka krvi – 28.9.2017, Magistrát mesta Košice, Org. SOV, ŠG, Mesto 

Košice 

2. Slovakia Strong women Championship – 23.9.2017  – OC Optima, Org.: VUC, KE, ŠG-

spoluorganizátor 

3. Pribeník – Mosty bez bariér, 20.09.2017, org VÚC 

4. Európska noc výskumníkov – 11.ročník, 29.9.2017, org.: Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové aktivity + Slovenská akadémia vied, 

5. „ Detská atletika“, sprievodná akcia pred Košickým MMM  – 2.10.2017 

6. Otvor svoje srdce – 17.10.2017 – Medzinárodný deň chudoby, charitatívna akcia, org. 

Arcidiecézna charita, žiaci ŠG účasť 

7. Move WEEK – Týždeň pohybu 1.6.2018 

8. Správna voľba povolania – 24. 10.2017, org.: VUC  

9. PRO EDUCO – 29-30.11.2017, org. VUC 

10. Európsky deň jazykov 2017 – 28.9.2017,  

11. Deň otvorených dverí -  30.11.2017 

12. MINI ERAZMUS- VŠT KE, 20.11.-22.11.2017 
13. Študentská kvapka krvi – 20.11.2017 

14. Okresné kolo mladých záchranárov CO – účasť, 24.04.2018 

15. Branný pretek študentov SŠ, – 25.04.2018 

16. Valentínska fitnes show, OC Optima, z. Kordiaková 
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17. MDD s políciou,1.6.2018 – Krajské veliteľstvo PZ SR 

18. Belasý motýľ- celoslovenská zbierka pre ľudí so svalovou dystrofiou, 8.6.2018,  

19. Perfekt Day v ZOO a Beh Olympijského dňa – 14.6.2018 

Súťaže vyhlasované MŠ SR                                                                                                        ⁕ K U    CSL U    M U 

1 MS SŠ Futsal chlapci 27.3-28.3.2018 1. 3.  

2 MS SŠ Futbal chlapci 3.5-4.5.2018 1. 1.  

3 KŠO-Futsal  chlapci 5.6.2018 1. 1.  

4 KŠO-Futsal dievčatá 5.6.2018 1. 1.  

5 MKK basketbal dievčatá 20.3.2018 2   

6 M SR ZŠ dedminton dievčatá 22-23.3.2018  1  

7 
MŠM ISF Kvalfikácia 

basketbal 3x3 
dievčatá 9.4.2018  1  

8 MS SŠ basketbal 3x3  dievčatá 23.6-29.6.2018   5 

9 KK SŠ hádzaná chlapci 20.3.2018 2   

10 KKSŠ atletika Jelínek 100m 4.5.2018 2   

11 KKSŠ atletika Jelínek diaľka 4.5..2018 1   

12 KKSŠ atletika Kišš, 200m 4.5.2018 1   

13 KKSŠ atletika Fabian, 100m 4.5.2017 1   

14 KKSŠ atletika Ďuricová, výška 4.5.2018 1   

15 KKSŠ atletika Javorská, 100m 4.5.2018 1   

16 KKZŠ atletika Rusnáková 60m 12.6.2018 1   

17 KKZŠ atletika Rusnáková diakľa 12.6.2018 1   

18 KKZŠ atletika Diňová diaľka 12.6.2018 3   

19 KKZŠ atletika Diňová  300m 12.6.2018 3   

20 KKZŠ atletika Molnnárová guľa 12.6.2018 1   

21 M SR SŠ atletika Fabián 100m 19.6.2018  3  

22 M SR SŠ atletika Kišš   200m 19.6.2018  1  

23 M SR SŠ atletika Ďuricová, výška 19.6.2018  4  

24 M SR SŠ atletika Jelínek  diaľka 19.6.2018  4  

25 M SR SŠ atletika Lenkaová 19.6.2018  4  

26 M SR SŠ atletika Katrenič 19.6.2018  3  

27 M SR ZŠ atletika družstvo 21.6.2018  8  

28 MKK ZŠ atletika družstvo 12.6.2018 1   

29 KKSŠ atletika Jelínek 100m 4.5.2018 2   

30 KKSŠ atletika Jelínek diaľka 4.5..2018 1   

31 KKSŠ atletika Kišš, 200m 4.5.2018 1   

32 KKSŠ atletika Fabian, 100m 4.5.2017 1   

33 KKSŠ atletika Ďuricová, výška 4.5.2018 1   

34 KKSŠ atletika Javorská, 100m 4.5.2018 1   

35 KKZŠ atletika Rusnáková 60m 12.6.2018 1   

36 KKZŠ atletika Rusnáková diakľa 12.6.2018 1   

37 KKZŠ atletika Diňová diaľka 12.6.2018 3   

38 KKZŠ atletika Diňová  300m 12.6.2018 3   

39 KKZŠ atletika Molnnárová guľa 12.6.2018 1   

40 M SR SŠ atletika Fabián 100m 19.6.2018  3  

41 M SR SŠ atletika Kišš   200m 19.6.2018  1  
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42 M SR SŠ atletika Ďuricová, výška 19.6.2018  4  

43 M SR SŠ atletika Jelínek  diaľka 19.6.2018  4  

44 M SR SŠ atletika Lenkaová 19.6.2018  4  

45 M SR SŠ atletika Katrenič 19.6.2018  3  

46 M SR ZŠ atletika družstvo 21.6.2018  8  

47 MKK ZŠ atletika družstvo 12.6.2018 1   

48 Kvalifikácia MS ISF  družstvo 6.2.2018  1  

49 M SR SŠ stolný tenis družstvo 4.5.2018  1  

50 M SR ZŠ stolný tenis družstvo 11.5.2018  4  

51 MS stolný tenis družstvo 2.-6.4.2018   9 

 
⁕ K U – krajská úroveň umiestnenie 

   CSL U  - celoslovenská úroveň umiestnenie 

   M U – medzinárodná úroveň umiestnenie 
 

 

Iné súťaže 

P.

Č. 
názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka 

a trieda 

súťaž 

konaná dňa 

krajská 

úroveň 

celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1 I Bobor    9.11.2017     11 ÚR*on-line   

2 Best in English  30.11.2017   účasť 

3 
Olympiáda ľudských 

práv 
 9.2.2018 1 ÚR*   

4 SOČ 1 žiak-Kovačevič 6.4.2018 účasť   

5 Ruské slovo 
 Nikol Pletan, 3.A 

Júlia Dzelinská, IV.OA 
13.2.2018 

1.miesto, 

2.miesto 
   

6 
Sociálno-politické 

otázniky 
Matúš Kollár, VIII.OA 25.11.2017 9.misto   

7 Olympiáda z NEJ 1 žiačka 16.2.2017 účasť   

8 
Výtvarná súťaž 

o olympizme 
2 žiaci 02,2018  účasť  

 
*úspešný riešiteľ 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená     
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy 

(ak bol) 

Poznámka 

IT akadémia – 

vzdelávanie 

pre 

21.storočie 

 

ITMS projektu: 

312011F057 

   

Trvanie:  

09/2016  - 10/2020  
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Junior 

Achievement 

– JA etika 

v podnikaní  

 

 

Flexibilný vzdelávací 

program 

   

 

09/2016 -  trvá  

 

 

 

EnglishGo 

 

 

 

2017_MPC_EGO_084 

 

 

 

420,00 €  

 

 

- 

Didaktické 

prostriedky na 

výučbu  AJ pre 

učiteľa a pre žiakov 

v hodnote 420 €. 

 

Začiatok projektu: 

5/2017  - 6/2018 

Akvizícia 

knižničného 

fondu 

Školskej 

knižnice 

Športového 

gymnázia 

v Košiciach  

 

 

 

 

17-513-02973 

 

 

 

 

1000,00 €  

 

 

 

 

522,16 € 

 

 

 

 

15.9.2017 – 31.5.2018 

Erasmus + pre 

oblasť 

vzdelávania 

a odbornej 

prípravy, 

2018-1-SK01-KA229-

046409 

- - Projekt nebol 

schválený pre 

nedostatok 

finančných prostr. 

Nákup 

športovej 

výbavy, 

Podpora 

rozvoja športu 

, podprogram 

č.4 

9664 4000,00 € 364,00 € 05/2018 – trvá  

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2017/2018    

 

V školskom roku 2017/2018 vykonala ŠŠI inšpekciu dňa 3.11.2017 v súvislosti s prešetrením 

sťažnosti č. ŠIC KE 79/2017-sť. Inšpekcia vo vzťahu k právam sťažovateľky nezistila nedostatky  

v zabezpečení informovanosti ZZ a v postupe zavádzania kamerového systému v budove školy. 

Inšpekcia neuložila žiadne opatrenia. 
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XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.                             
 

V školskom roku 2017 – 2018 (od 1.9.2017  - 31.8.2018)  sa  zrealizovalo:  

V rámci bežných výdavkov z dotácie MŠ SR :  

- Oprava  deliacej steny a obkladov stien v malej telocvični  

- Oprava havarijného stavu trafostanice + VN rozvodne  

 

Z vlastných zdrojov  :  

- Výmena  svetiel v 2 telocvičniach  

- Oprava a montáž konštrukcie  basketbal. košov   

- Oprava dverí, vstupu vo veľkej telocvični, pevného náradia 

- Lokálna oprava strechy v telocvični, vyznačenie čiar  

- Dodávka a montáž vchodových dverí  - vstupy do objektov školy (dodávka a montáž  

- Zabezpečili sa rolety do žiackych izieb na 5.p. ŠI 

- Revízie HP, kontrola PU, hydrantov a tlakové skúšky (priestory ŠG, ŠJ, ŠI) 

- OP a OS elektrických zariadení (škola, školská jedáleň)  

- Revízia plynových zariadení v ŠJ 

- Dezinsekcia a dezinfekcia ŠG, ŠI, ŠJ 

- OP a OS bleskozvodov – škola 

- Oprava steny a maľovanie chodby 5.p. ŠI  

- Oprava zámkovej dlažby – chodník, parkovisko 

                                                                          

Z originálnych kompetencií zriaďovateľa:    

- Opravili sa priestory veľkej telocvične a priľahlej posilňovne, vymenila sa podlaha za 

drevenú odpruženú palubovku, obklady stien .  

- Oprava budovy Regeneračného centra 

- oprava priestorov 5.poschodia v Školskom internáte  

- výroba nábytku do žiackych izieb na 5. P. 

- doplnili sa madlá za postele žiakov – 5.p.  

- maľovanie priestorov ŠI – 2.,3.,4.,6.,7.a8.p. 

- vymenili sa balkónové dvere do študovní ŠI  

- kúpili sa vertikálne žalúzie do študovní ŠI  

- OP a OS bleskozvodov – ŠI, ŠJ 

 

Z kapitálových výdavkov:    

- Vypracovanie predprojektovej dokumentácie: Atletická hala v areáli Športového gymnázia 

v Košiciach 

(Výstavbu Atletickej haly v areáli Športového gymnázia schválilo zastupiteľstvo na 

zasadnutí č. 17-2016  dňa 27.6.2016, viď. bod.č.7 – Financovanie infraštruktúry KSK zo 

zdrojov EIB v rokoch 2016-2018) 

- Nákup autobusu ISUZU, EURO 6 -  27+1+1     

- Nákup univerzálneho robota s príslušenstvom pre ŠJ  

- Začatá postupná oprava fasády telocvične, vrátane zateplenia a výmeny okien (južná 

východná a západná strana objektu) 
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XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy,  
 

 
1.  dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

 

Popis položky  Rok 2017 

Normatív na žiaka športového gym.-stred. 2.901,15 € 

Rozpočet  - schválený k 1.1.2017 1.284.000,00 

Rozpočet upravený k 31.12.2017 1.285.479,00 

   

2. finančné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

  

Popis položky  Predpis  Prijatá platba 

Príspevky rodičov na ubytovanie žiakov  
– čiastočná úhrada prevádzkových výdavkov  

59.600,00 €  53.544,16 € 

 

3. Účelové  finančné prostriedky,  spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: 

  

Popis položky výdavkov 
Nenormatívne prostriedky 

MŠ SR 111 003 

Vzdelávacie poukazy – dotácia 2017 11.052,00 € 

Výpočtová technika  597,12  

Telekomunikačná technika   339,-  

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia  190,85   

Interiérové vybavenie  2250,07  

Všeobecný materiál  3652,23 

Knihy, časopisy,  učebné pomôcky 634,27 

Prenájom  bazéna  980,75 

Vstupenky na kultúrne podujatia, štartovné-súťaže  207,12 

 Všeobecné služby(revízia športového náradia, repas 

tonerov )   
246,36 

* mzdy a odvody  1954,23 

 

Popis položky výdavkov   
Výška dotácie 

MŠ SR 111 003 

Dotácia  MŠ SR - mimoriadne výsledky žiakov r. 

2017 
7.000,- € 

Štartovné – súťaže   254,- € 

Športové vybavenie ( kotúče do posilňovne, bedmintonové stojany, 2628,82 € 
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balančné podložky) 

Športový materiál ( lopty, dresy – rozlišovacie, dresy pre kolektívne 

športy – hádzaná, basketbal, futbal)  
2522,30 €  

Prevádzkové stroje prístroje zariadenia (fotoaparát- dokumentácia 

športov, športových úspechov, prezentácia športov ) 
1594,88 € 

 

Popis položky výdavkov   
Výška dotácie 

MŠ SR 111 003 

Dotácia MŠ SR – príspevok na učebnice , r. 2017 1.785,00 € 

Učebnice AJ 1785,00 € 

 

Popis položky výdavkov   
Výška dotácie 

MŠ SR 111 003 

Dotácia MŠ SR – príspevok na lyžiarsky kurz r. 

2017 
8.336,- € 

Ubytovanie, stravy, sky pasy, požičanie výstroja pre žiakov  7135,- € 

Preprava žiakov  961,60 € 

Cestovné poistenie – lyžiarsky výcvik, žiaci  239,40 €  

 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 

 

A) Dotácie, granty od neziskových organizácii:  

* 1000,00 €  Dotácia mesta Košice  

*   200,00 €  dotácia MČ Košice – Západ  

Finančné prostriedky boli podľa účelu použité na úhradu nákladov účastníkov ISF FOOTBALL 

2017 v Prahe  
   

B) Dary :  

* finančné prostriedky od darcov vo výške 11.053,- € boli použité v zmysle účelu  na : 

(energie 868,85 €, 9690,88 € prenájom bazéna, 493,- €  na spolufinancovanie nákladov účastníkov 

ISF FOOTBALL 2017 v Prahe)  

 

 

C) Kapitálové finančné prostriedky :  

 

Popis položky výdavkov   
Výška dotácie 

MŠ SR 111 003 

Dotácia  MŠ SR – kapitálové FP  r. 2017 189.000,- € 

FP pridelené z kapitoly MŠ SR na riešenie investičnej akcie 

„Rekonštukcia a zateplenie fasády telocvične- presun do roku 2018 
189.000,- €  
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK   
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK   

 

Názov 

aktivity 
Dátum Miesto 

Organizáto

r 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

PRO EDUCO 
29.-

30.11.2017 

Spoločenský 

pavilón KE 
VÚC 48 prínos 

Správna 

voľba 

povolania  

24. 10.2017 
SOŠ Ostrovského 

KE 
VÚC 57 prínos 

Mosty bez 

bariér 
20.9.2017 Pribeník VÚC 72 prínos 

 

V šk. roku 2017/2018 sme nezorganizovali žiadnu návštevu COV. Gymnázium je 

profilované na vzdelávanie športovo talentovanej mládeže. 

 

Koncepcia rozvoja športu  

Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK  

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastne

ných 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

KŠO 2018 – basketbal D 7.6.2018 SOŠ Ostrovského CVČ- RCM 12 prínos 

KŠO 2018 – futsal  D 5.6.2018 SOU Učňovská 5, Šaca CVČ- RCM 10 prínos 

KŠO 2018 – futsal CH 6.6.2017 SOU Učňovská 5, Šaca CVČ- RCM 10 prínos 

regionálne finále-región 

A – stolný tenis CH 
29.11.2017 ŠG Tr. SNP 104, KE CVČ- RCM 4 prínos 

dlhodobá súťaž-KSK – 

basketbal D 
26.3.2018 SOŠ Ostrovského CVČ- RCM 12 prínos 

dlhodobá súťaž-KSK – 

basketbal CH 

23.3.2018 

 
SOŠ Ostrovského CVČ- RCM 10 prínos 

dlhodobá súťaž-KSK – 

phádzaná CH 
4.12.2017 

Hádzanárska hala, Alejová 

1, Košice 
CVČ- RCM 12 prínos 

dlhodobá súťaž-KSK – 

plávanie CH, D 
1.12.2017 SOU Učňovská 5, Šaca CVČ- RCM 12 prínos 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou  

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

resp. 

nezáujem 

žiakov 

Move WEEK – 

Týždeň pohybu 
1.6.2018 ŠG ŠG 138 prínos 

Olympijská kvapka 

krvi 
28.9.2017 

Magistrát Mesta 

Košice 

Slovenský 

olympijský výbor 
17 prínos 

Belasý motýľ 8.6.2018 Košice 

Zväz 

muskulárnych 

dystrofikov 

8 prínos 

"Mosty bez bariér 

2017"                                                                                  

- Pribeník 

20.9.2017 Pribeník VÚC Košice 72 prínos 

Noc výskumníkov 29. 09.2017 Košice TUKE 21 prínos 

Výchovný koncert 

Testovanie 

a kariérne 

poradenstvo  pre 

žiakov III.r.  

15.11.2017 Košice  150 prínos 

Best in English – on-

line testovanie 
30.11.2017 Košice MŠVVaŠ SR 46 prínos 

ŠOK 2017 – 

Nikola Seničová, 

laureátka 

kategórie 

„Nádej“  
 

9. 3. 2018 
 

Košice    

Finančná akadémia 

Život po škole – 

akcia na rozvoj 

finančnej 

gramotnosti 

15.3.2018 Košice Nadácia Partners 34 prínos 

Branný pretek 

študentov SŠ 
25.4.2018 Košice 

Akadémia 

ozbrojených síl 

LM 

15 prínos 

Deň narcisov Apríl 2018 Mesto Košice 
Liga boja proti 

rakovine 
20 Prínos 

Deň Zeme 20.4.2018 ŠG ŠG 200 prínos 

City RUN máj 2018 Košice Magistrát KE 250 prínos 

Perfekt Day v ZOO  14.6 2018 ZOO ŠG 430 prínos 

 
Štatistiky 

– vzdelávacie poukazy ( vydané, prijaté, počet organizovaných krúžkov s počtami žiakov, 

najaktívnejší učitelia a najúspešnejšie krúžky, či škola zisťovala  názor žiakov na kvalitu 

vedenia krúžkov a opatrenia na zlepšenie ich kvality)  

– kultúrne poukazy ( počet, využitie kultúrnych poukazov)  

– Žiacka rada  je aktívna, podieľa sa na organizácii školských akcií –imatrikulácia žiakov 

1.ročníka, zbierka pre Košický útulok – ďakovný list, Mikuláš v škole, Vianočná burza, 

parlamentné voľby fiktívne 
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Prílohy : 

 
Príloha 1 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach 

školského zariadenia – školský internát 

  



  

 29 

 
Príloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O D N O T I A C A      S P R Á V A 

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch 

a podmienkach školského zariadenia 

 

 

ŠKOLSKÝ   INTERNÁT 

ÚSEK   VÝCHOVY   MIMO   VYUČOVANIA 

za školský rok 

2 0 1 7 /  2 0 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2018    Spracovala:   Mgr. Ľubica Sotáková 



  

 30 

V ý c h o v a      m i m o    v y u č o v a n i a 
  

Poslaním úseku výchovy mimo vyučovania  (ďalej VMV) Športového gymnázia 

v Košiciach je zabezpečenie komplexnej výchovno-vzdelávacej starostlivosti o ubytovaných 

žiakov stredných škôl a to  v záujme výchovy a vzdelávania  mládeže v duchu humanity, 

demokracie a v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.  

 

Činnosť VMV vychádza z  poslania a cieľov školského systému – aktívne 

podporovať zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania. Od tohto princípu sa odvíjajú 

hlavné úlohy a ťažisko práce zamestnancov úseku. 

  

K základným činnostiam VMV patrí: 

 komplexná výchovno-vzdelávacej činnosť pri  systémovom uplatňovaní tvorivo-

humanistického  modelu výchovy a vzdelávania, ktorého v centre pozornosti je žiak, 

jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k zodpovednosti za 

svoj vlastný rozvoj 

 zvyšovanie záujmu žiakov  o organizované pravidelné záujmové činnosti v školskom 

internáte širokou ponukou mimo vyučovacích aktivít a záujmových krúžkov 

 vedenie  žiakov  k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na 

pozitívne ľudské hodnoty 

 zvyšovanie pozornosti otázkam ľudských práv, tolerancie, predchádzaniu rasizmu a 

xenofóbii 

 dodržiavanie práv dieťaťa pri rešpektovaní vnútorného poriadku školského internátu 

 podieľanie sa na plnení programu boja proti drogám a zabezpečovanie aktívnej 

ochrany žiakov  pred vznikom užívania a šírenia drog  

 realizovanie preventívnych ozdravovacích  programov 

 realizácia výchovy k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného 

prostredia žiaka a uplatňovanie pozitívnej komunikácie s rodinou žiaka v prospech 

jeho výchovy 

 využívanie vzdelávacích poukazov, ako bonusový systém finančnej podpory v zmysle 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť je vykonávaná na základe ročného plánu výchovnej 

činnosti v jednotlivých výchovných skupinách a to primerane potrebám, veku a stupňu 

vyspelosti žiakov.  

  

Výchovná činnosť bola zameraná najmä na: 

 všestrannú pomoc pri príprave na vyučovanie 

 aktívne využívanie voľného času a oddych 

 upevňovanie duševného  a telesného zdravia žiakov 

 vytváranie podmienok pre záujmové vzdelávanie 

 formovanie pozitívneho vzťahu k vybranému povolaniu a športu 

 dodržiavanie práv dieťaťa pri rešpektovaní vnútorného poriadku školského internátu 

 rozvíjanie medziľudských vzťahov a upevňovanie noriem správania sa 

 plnenie programu „Škola priateľská k deťom“ 

 plnenie programu: „Školský internát bez alkoholu, cigariet a drog“ 

 rozvíjanie a upevňovanie  právneho vedomia žiakov. 
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Ubytovacia kapacita a obsadenosť lôžok v školskom internáte 

 

Ubytovacia kapacita Školského internátu Športového gymnázia v Košiciach (ŠI) 

v školskom roku 2017/2018 predstavovala 240 lôžok ( 140 lôžok pre chlapcov, 100 lôžok pre 

dievčatá a 10 lôžok bolo vyčlenených ako izolačné miesta). 

Využitie ubytovacej kapacity bolo 100%. Hlavní používatelia služieb ŠI boli žiaci stredných 

škôl a základných škôl, dievčatá aj chlapci. V kapacitných dôvodov študenti vysokých škôl 

a univerzít v tomto školskom roku ubytovaní v ŠI neboli. 

 

ŠKOLSKÝ SPOLU IZOL. PRE OBSADENÉ  VOĽNÉ 

INTERNÁT     ŽIAKOV MIESTA MIESTA 

 3. poschodie 35 0 35 35 0 

 4. poschodie 35 0 35 35 0 

 5. poschodie 45 0 45 45 0 

 6. poschodie 45 0 45 45 0 

 7. poschodie 45 0 45 45 0 

 8. poschodie 35 0 35 35 0 

SPOLU 240 10 240 240 0 

      
Chlapci ŠG         77 

Chlapci iných stredných škôl a ZŠ   63 

Dievčatá ŠG       45 

Dievčatá iných stredných škôl   55 

Žiaci ŠG spolu       122 

Žiaci iných stredných škôl spolu   118 

Dievčatá – študentky VŠ a univerzít 00 

Chlapci – študenti VŠ a univerzít 00 

CELKOVÝ POČET UBYTOVANÝCH SPOLU 240 

      
Rozdelenie žiakov SŠ do výchovných skupín  

1.výchovná skupina      chlapci   30 

2.výchovná skupina chlapci   30 

3.výchovná skupina chlapci   20 

4.výchovná skupina chlapci   30 

5.výchovná skupina chlapci   30 

spolu   chlapci   140 

3. výchovná skupina  dievčatá  10 

6.výchovná skupina dievčatá  30 

7.výchovná skupina dievčatá   30 

8.výchovná skupina dievčatá   30 

spolu   dievčatá   100 

 

      

SPOLU UBYTOVANÝCH ŽIAKOV SŠ  V ŠI ŠG 240 
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Dispozičné členenie priestorov školského internátu 

 

Priestorové usporiadanie školského internátu je na 3. – 8. poschodí a má celkovú 

kapacitu 240 lôžok, pre ktoré je vyčlenených 48 buniek (z ktorých každá má jednu 2-

posteľovú a jednu  3-posteľovú izbu, predsieň, kúpeľňu so sprchovacím kútom a samostatné 

sociálne zariadenie). Izby sú vybavené štandardným nábytkom, každý ubytovaný žiak má 

vlastnú vstavanú skriňu s nadstavcom, písací stôl, stoličku, váľandu s úložným priestorom pre 

posteľnú bielizeň, posteľnú súpravu (paplón, vankúš a deku), nástennú knihovničku, nočný 

stolík a  nočnú lampu. Vybavenie izieb ďalej obsahuje koberec, záclony a závesy. 

 

Na jednotlivých  poschodiach (3.-8.) je 1 študovňa s kapacitou pre 45 žiakov , 1 čajová 

kuchyňa,1 prezuváreň, 2 balkóny, 1 miestnosť pre upratovačky. 

  Celkovo sa v ŠI  nachádza 9 miestností (kancelárií) pre zamestnancov, 4 miestnosti 

pre upratovačky  a spoločné chodby a schodištia. 

Školský internát má samostatnú vstupnú vrátnicu, využíva  tiež miestnosť školského 

klubu s kapacitou pre 30 žiakov a školskú knižnicu (1.poschodie).   

 

Na záujmovú činnosť sú  využívané 2 telocvične, 1  posilňovňa, 1 miestnosť na 

cvičenie a relaxáciu a 1 počítačová miestnosť.  

V budove ŠI sú 4 výťahy (3 výťahy na prepravu osôb a 1 nákladný výťah). V súčasnej 

dobe je v prevádzke 1  osobný výťah určené na  prepravu  osôb a jeden nákladný výťah. Dva 

osobné výťahy sú z dôvodu zlého technického stavu mimo prevádzky ( jeden od októbra 2002 

a druhý od apríla 2017).   

Žiaci nemajú možnosť využívať  osobný výťah.  

 

Na 2.poschodí ŠI v oddelenej časti od ubytovania žiakov sa v podnikateľských 

priestorov nachádza  7 buniek pre ubytovanie hostí s celkovou kapacitou 35 lôžok, 1 apartmán 

s kapacitou 2 lôžka, 1 čajová kuchyňa pre hostí, spoločenská miestnosť pre hostí a príručný 

sklad čistej posteľnej bielizne.  
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Revitalizácia a čiastková rekonštrukcia priestorov v školskom internáte 

  

Starostlivosť o zverené priestory ŠI a materiálne vybavenie sa v tomto školskom roku 

realizovalo v rámci finančných možností.  
 

V roku 2017 sa v školskom internáte na opravy, revitalizáciu, obnovu interiéru vynaložilo celkovo 

300.075,15 €. 

Z toho  :  42.952,14 €  ................  prostriedky školského internátu, zdroj 41 001 

              243.632,02 €  ................  prostriedky KSK, zdroj 41 008 

                  4.046,24 €  ................  prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti z minulých období, 

zdroj 42 

                  9.444,75 €  ................  vlastné príjmy - prostriedky školského internátu, zdroj 46      

  

  

Prehľad realizovaných aktivít  

zdroj financovania  

spôsob 
realizácie  

41001 41008 42 46 

orig.komp. prostr.KSK zisk PČ vlastné p. 

oprava stúpačiek č.1. a2., oprava kúpeľní, WC   79630,31     dodávateľsky 

Oprava strechy, strešných zvodov, súvisiace opravy v 
študovniach   69553,56     dodávateľsky 

nákup-výmena kuchynskej linky a drezu - 5.p.kuchynka        199 
montáž 

svojpomocne 

nákup-výmena kuch. drezu - 5.p.kuchynka        29 
montáž 

svojpomocne 

Oprava priestorov 5.p.- izby, chodba- podlahy, maľovanie, 
výmena dverí   69569,71     dodávateľsky 

Výroba nábytku na mieru -5.p.izby (skrine, postele, nočné 
stolíky, písacie stoly, poličky) pre 45 žiakov   23436     dodávateľsky 

Oprava výlevky napojenie vody, odpadu-5.p. / práčovňa 
žiaci 981,72 878,44     dodávateľsky 

Maľovanie izieb, 2.,3.,4.,6.,7.,8. posch.ŠI 35153,64       dodávateľsky 

nákup zrkadiel do všekých izieb ŠI- 60 ks 479,4       
montáž 

svojpomocne 

nákup stoličiek pre žiakov na 5.p. (45 ks) 507 564     dodávateľsky 

výmena montáž vertikálnych žalúzií do študovní ŠI  2856       dodávateľsky 

výmena balkónových dverí v študovniach  1519,74       dodávateľsky 

výroba dreveného obkladu - ochrana stien v izbách na 5.p. 1454,64       dodávateľsky 

demontáž, montáž svetiel v študovni na 7.a8.p., demontáž 
obkladu -chodba 5.p.+ oprava a maľovanie prísl.steny       2721,6 dodávateľsky 

oprava výmena roliet v izbách na 5.p.       3554,52 dodávateľsky 

oprava podlahy a ľavej steny pri vstupe- chodba 2.p     4046,24 2940,63 dodávateľsky 

spolu za zdroje  42952,14 243632 4046,24 9444,75   

CELKOM - objem Fin.prostr. na revitalizáciu  v r.2017 300075,15   
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Hodnotenie výchovno – vzdelávacej činnosti úseku VMV 
 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti boli využívané tradičné formy rozvoja osobnosti, ako 

sú individuálne pohovory, besedy, prednášky, návštevy kultúrnych a športových podujatí a 

tiež netradičné postupy alternatívnej výchovy (najmä využívanie modelových situácií, 

rôznych druhov sociálno-psychologických metód a relaxačných techník). 

V spolupráci s rôznymi spoločenskými, kultúrnymi a športovými inštitúciami boli 

organizované na základe záujmu žiakov  a v rámci možností školy 1- krát mesačne 

celointernátna akcia a minimálne 4 - krát mesačne spoločná akcia výchovnej skupiny. 

 

Špecifická pozornosť bola venovaná prevencii drogových závislostí, šikanovaniu, ochrane 

proti AIDS, formovaniu právneho vedomia a dodržiavaniu ľudských práv. 

            

Sústavná pozornosť vo výchovno – vzdelávacej činnosti bola venovaná formovaniu 

správnych vzťahov medzi žiakmi a potláčaniu všetkých foriem diskriminácie a rasizmu. 

Žiaci  boli vedení k ochrane zvereného majetku, k vzájomnej úcte a pomoci, k správnym 

medziľudským vzťahom (žiaci vyšších a nižších ročníkov, chlapec - dievča...). 

Pedagogickí zamestnanci úseku vo svojej výchovnej činnosti netolerovali porušovanie 

Školského poriadku školského internátu ŠG žiakmi. Aj napriek neustálemu úsiliu, 

individuálnym pohovorom a snahe o zamedzenie nežiaduceho správania sa u žiakov, sme 

v  období školského roku zaznamenali porušovanie Vnútorného poriadku ŠI. 

Na zamedzenie nežiaduceho správania sme v rámci prevencie organizovali tematické 

stretnutia „Spoločenské správanie a komunikácia“ a to pre dievčatá a chlapcov 1. ročníkov. 

 

V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školského internátu bolo zaradené 

množstvo najrozmanitejších vzdelávacích, záujmových a relaxačných techník vo voľnom 

čase. 

Dieťa - žiak ich počas pobytu v ŠI môže rozvíjať dobrovoľnou účasťou na záujmovej činnosti 

a na výchovno-vzdelávacích aktivitách. Medzi kľúčové kompetencie dieťaťa/žiaka školského 

internátu patria: 

- vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, 

- komunikačné, 

- pracovné, 

- sociálne, 

- občianske a 

- kultúrne kompetencie. 

 

Vyhodnotenie: 

 

Ciele výchovy a vzdelávania v školskom internáte sa realizujú prostredníctvom 

výchovných oblastí: 

 

- Spoločenská výchova 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám 

- Pracovná výchova a rozumová výchova 

- Estetická výchova 

- Telesná výchova 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Ekologická výchova 
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Ciele, ktoré sme si vytýčili vo výchovnom  programe v jednotlivých výchovných 

oblastiach  boli splnené.  

 

Celkom sme vo výchovno -  vzdelávacej činnosti v jednotlivých oblastiach realizovali 

1 034 aktivít, ktorých sa aktívne zúčastnilo 14 815 žiakov. 

 

 

 

                      ZLOŽKY  VÝCHOVY Počet akcií Počet žiakov 
 

Estetická výchova 137 1 885 
 

Spoločenská výchova 148 2169 
 

Mravná výchova 147 2 248 
 

Pracovná a rozumová výchova 156 2 310 
 

Telesná výchova 222 2 997 
 

Rodinná výchova 138 1 980 
 

Ekologická výchova 86 1 226 
 

S P O L U  1 034 14 815 
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Významné výchovno-vzdelávacie aktivity  

 
Dátum Aktivita Popis Organizátor Počet žiakov 

06.09.2017 
„Skokanský festival JBL Jump 

Fest“ 

Aktivita v rámci celonárodného projektu počas 

Európskeho týždňa športu v Košiciach. 

Slovenský 

olympijský výbor 
15 

28.09.2017 

„Olympijská kvapka krvi - daruj 

krv s olympionikom a zachráň 

život" 

Projekt v rámci Nadácie SOV s cieľom pomôcť ľuďom, 

ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. 

Slovenský 

olympijský výbor 
10 

29.09.2017 „Dni nezábudiek“ 

Celoslovenská charitatívna zbierka - Našim 

dobrovoľníkom sa podarilo od darcov vyzbierať 111,38 € 

- finančné prostriedky budú poukázané ľuďom s 

duševnými poruchami, na dobudovanie komunitnej siete 

služieb, ako napr. denných stacionárov, rehabilitačných 

stredísk a chránených dielní. 

Liga za duševné 

zdravie 
12 

23.09.2017 "Plávajú celé Košice" 

Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu 

MČ Košice - Staré mesto zrealizovala už po druhýkrát 

projekt Plávajú celé Košice v novo zrekonštruovanej 

Mestskej krytej plavárni .Svojou účasťou sa do akcie 

zapojili aj žiaci ŠI ŠG 

MČ Košice-Staré 

Mesto 
20 

23.08.2017 „MOWE WEEK  2017“ 
Európska kampaň podporujúca rozvoj športu a fyzických 

síl. Celoškolská pohybová aktivita v rámci projektu "Beh 

po schodoch Športového gymnázia Košice" 

ISCA - 

Medzinárodná 

asociácia športu a 

kultúry 

15 

22.09.2017 „Biela pastelka“ 

Celonárodná verejnoprospešná zbierka, na  ktorej sa 

aktívne podieľali aj naši študenti. V snahe pomôcť 

zrakovo postihnutým ľuďom od dobrovoľných darcov 

získali: 138,34 € - výnos zbierky bude použitý na 

financovanie aktivít na zvyšovanie kvality života a na 

podporu programov pre nevidiacich a ťažko zrakovo 

postihnutých občanov. 

Únia nevidiacich a 

slabozrakých 

Slovenska 

8 
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01.10.2017 „Medzinárodný maratón mieru“ 

 

Účasť žiakov na MMM - organizačné zabezpečenie, 

sprievodné aktivity, divácka účasť na maratóne.  

 

 

 

 

MMM Košice 6 

18.12.2017 „ Inter Study“ 

Celoškolská akcia - workshop pre študentov zameraný na 

získanie nových informácií o možnostiach zlepšenia sa v 

cudzích jazykoch pobytom v zahraničí v krátkodobom 

alebo dlhodobom intervale. 

Agentúra "Inter 

study" 

celointernátna akcia  

14 

19.09.2017 Týždeň dobrovoľníctva 2017 

Dobrovoľnícke centrum KSK pripravilo v dňoch 16.09. - 

22.09.2017 podujatie "Týždeň dobrovoľníctva", ktoré bolo 

zamerané na zvýšenie informovanosti o dobrovoľníctve a 

dobrovoľníckych organizáciách prostredníctvom zapojenia 

verejnosti do jednorázových dobrovoľníckych príležitostí. 

Do tejto aktivity sme sa zapojili maľovaním plota v MŠ 

Humenská 

Dobrovoľnícke 

centrum Košického 

samosprávneho kraja 

11 

16.10.2017 
Divadelné predstavenie 

"Maškaráda" 

Celointernátna akcia na divadelné predstavenie v 

historickej budove ŠD KE 
Štátne divadlo Košice celointernátna akcia 25 

25.10.2017 Halloween party Celointernátna akcia Murzová celointernátna akcia 23 

26.-28.9.2017 DNI moderného tanca 
Ukážky moderného tanca - Súkromné konzervatórium 

Košice a ukážky modernej tanečnej choreografie 

významných svetových tanečných umelcov 

KULTURPARK - 

Súkromné 

konzervatórium, 

Zádielska 12, Košice 

30 

23.10.2017 
Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice 

V rámci medzinárodného dňa školských knižníc-  

literárno - dramatické pásmo a tvorivá dielňa 

Slovenská 

pedagogická knižnica, 

Bratislava 

46 

23.10.2017 
STROMČEK ŠŤASTIA pre M.R. 

Štefánika 

Podujatie v rámci medzinárodného dňa školských knižníc 

na podporu čítania a poznávania nového. 
Žillová 15 



  

 38 

25.10.2017 
Záložka do knihy spája slovenské 

školy 

Celoslovenský projekt na podporu čítania -kontaktná 

škola GYMNÁZIUM , TOPOĽČANY ,6.ročník s témou : 

LITERÁRNE OSOBNOSTI môjho regiónu 

SPK, Bratislava 30 

10.11.2017 Hodina deťom 

 

Hodina deťom - Celonárodná verejnoprospešná zbierka. 

Výťažok je určený pre deti Slovenska. Zo zbierky sú 

podporované deti v detských domovoch, krízových 

centrách, rehabilitačných zariadeniach, ale aj deti v 

organizáciách určených na výchovu, rozvoj detí a 

mladých ľudí a pod.  

Študenti ŠG vyzbierali sumu: 161,19 €. 

 

 

Nadácia pre deti 

Slovenska 
14 

20.11.2017 RECYKLOHRY 

Školský recyklačný program si kladie za cieľ 

systematické zapájanie témy správneho nakladania s 

odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených 

elektrozariadení do výučby 

Netolický celoškolská akcia 

23.11.2017 
Environmentálna vzdelávacia 

akcia B - Box 
Environmentálna vzdelávacia akcia Netolický celoškolská akcia 

15.11.2017 
Deň prevencie týrania a 

zneužívania detí 

Svetový deň vyhlásený WWS s cieľom upozorniť na 

medzinárodný problém a zvýšiť povedomie verejnosti ako 

výzva k úsiliu chrániť práva dieťaťa. výroba 

informačného panela v priestoroch ŠI. 

Gerlaková 21 

01.11.2017 "Oheň v nás" - výtvarná súťaž 

Výtvarná súťaž na vyjadrenie podpory slovenským 

športovcom, členom Slovenského olympijského tímu na 

XXIII. zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Súťaž 

pripravil Slovenský olympijský výbor. 

Gerlaková celoškolská akcia 

22.11.2017 
17. november medzinárodný deň 

bez fajčenia 
Akcia zameraná na boj proti fajčeniu u mladých. 

Sokolová, 

Kujnischová 
celointernátna akcia  
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30.11.2017 Deň počítačovej bezpečnosti 

Aktivity zamerané na prevenciu počítačovej kriminality a 

internetovej kriminality. Zverejnenie informácií na 

internetovej stránke školy, Test počítačovej bezpečnosti 

pre žiakov a pedagógov v spolupráci s občianskym 

združením PREVENTISTA, ktoré je realizátorom 

projektu „Spoločne proti IT kriminalite“. 

Tyč celoškolská akcia 

01.12.2017 1. december Deň boja proti AIDS 

 

 

 

 

 

Zapojenie sa do celoslovenskej kampane boja proti AIDS, 

ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a 

bezpečnosť v školách 2017“), Obvodného úradu v Žiline 

(odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium 

sv. Františka v Žiline. 

 

 

 

 

S podporou 

Ministerstva 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR (v rámci  

rozvojového 

projektu „Zdravie a 

bezpečnosť v 

školách 2017“), 

Obvodného  

úradu v Žiline 

(odbor školstva) a 

mesta Žiliny 

 

celoškolská akcia 

1.12.2018-

30.5.2018 

 

Akvizícia školskej knižnice  

- celonárodný projekt 

 

Realizácia projektu "Akvizícia školskej knižnice 

Športového Gymnázia" 

Fond na podporu 

umenia 
celoškolská akcia 

08.12.2017 Úsmev ako dar 
Úsmev ako dar - Regionálna zbierka na podporu a pomoc 

deťom z detských domovov a sociálne slabšieho 

prostredia ... Výnos: 167,99 € 

Spoločnosť 

priateľov detí z 

detských domovov 

15 

11.12.2017 - 14. 

12. 2017 
"Vianočný" stolnotenisový turnaj 

Akcia zameraná na spríjemnenie dlhej chvíle a zároveň na 

boj s obezitou 
Kujnischová 16 

14.12.2017 
Divadelné predstavenie " Všetko o 

mužoch " 

Návšteva divadelného predstavenia na Malej scéne ŠD 

KE 

Štátne divadlo 

Košice 
celointernátna akcia  

06.12.2017 
Charitatívny Mikulášsky beh 

Košice 2017 
Celointernátna športová akcia zameraná na charitu Active life celointernátna akcia  

16.01.2018 Olympijské pohľadnice Internátna a školská akcia zameraná k ZOH v Pjongčangu Projekt SOV celointernátna akcia  

10.11.2017 Študentská kvapka krvi Celonárodná kampaň SČK celoškolská akcia 
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08.02.2018 Kvetinový dizajn Presádzanie kvetov vo vestibule školy Žillová 8 

14.02.2018 Rómeo a Júlia 

Valentínske divadelné predstavenie-scéna JORIK-

účinkujú žiaci Tanečného konzervatória na Zádielskej 

ulici v Košiciach 

 

Žillová, Kujnischová 12 

12.02.2018 Literárny test príprava na maturitné skúšky 
Žillová - ZK 

knižničný 
10 

23.02.2018 Valentínska kvapka krvi dobrovoľné darcovstvo krvi SČK 8 

09.02.2018 24 hodinové korčuľovanie pokus o prekonanie guinesovho rekordu 
Mestská časť Košice 

- Juh a Mesto Košice 
celoškolská akcia 

20.02.2018 Denník Anny Frankovej 
Celointernátna akcia na divadelné predstavenie na Malej 

scéne ŠD KE 

Štátne divadlo 

Košice 
celointernátna akcia  

22.02.2018 „Európsky Strom roka“ hlasovanie do Svetovej ankety     

20.03.2018 Výstava kníh a návšteva knižnice 
žiaci prvých a druhých ročníkov v rámci hodiny 

slovenského jazyka 

PROJEKT -Fond na 

podporu umenia 
celoškolská akcia 

21.-22.3.2018 Výstava kníh a návšteva knižnice žiaci 1.vs až 8.vs 
PROJEKT -Fond na 

podporu umenia 
celointernátna  

04.04.2018 Finálový zápas v basketbale žien finále slovenského pohára žien SBA celointernátna  

11.04.2018 Rozlúčkový zápas GAKE slovenský pohár žien SBA celointernátna 

13.04.2018 Deň narcisov 2018 

 

Charitatívna zbierka v spolupráci s Ligou proti rakovine. 

Finančný výnos: 191,71 € . Deň narcisov je nosným 

projektom LPR, vďaka ktorému dokážeme pomáhať 

onkologickým pacientom. 

 

Liga proti rakovine celoslovenská 15 žiakov 
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17.04.2018 

 

II. Univerzitný charitatívny beh  

O pohár dekanky FMMR TUKE 

športovo-charitatívna akcia 

 

športovo-charitatívna celointernátna akcia TU Košice 
celointernátna akcia 

 16 bežcov 

01.04.2018 

 

Starostlivosť o oddychovú zónu 

 

dlhodobé aktivity v oddychovej zóne ŠG Netolický celointernátna 

09.04 do 20.04. 

2018 
Jarné upratovanie ŠI Upratovanie priestorov v ŠI - jarné upratovanie 

všetci 

vychovávatelia 
celointernátna akcia 

12.04.2018 

 

"Happy day" 

 

Celointernátna akcia: v spoločenských hrách Kujnischová celointernátna 

26.04.2018 Vychádzka do prírody 
Celointernátna akcia: zdravotno - výhliadková prechádzka 

spojená s vychádzkou. 

Kujnischová, 

Netolický 
celointernátna 

14.05.2018 
Absolventské maturitné 

vystúpenie 
Celointernátna akcia. 

Súkromné tanečné 

konzervatórium, 

Zádielska 12, Košice 

40 

15.05.2018 Týždeň modrého gombíka 

 

 

Charitatívna zbierka v spolupráci s UNICEF. Finančný 

výnos: 47,16 €. Cieľom zbierky je zabezpečiť 

humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine, kde v roku 2014 

vypukol ozbrojený konflikt. 

 

 

Unicef 
Celonárodná aktivita 

 9 žiakov 

03.05.2018 VSE CITY RUN: Košíce 2018 
Jeden z najväčších slovenských projektov spájajúcich 

šport a charitu. Vyhráva jeden pomáha každý. Peňažná 

suma (7094 €) išla na aktivity OZ Usmej sa na mňa. 

Sokolová, 

Kujnischová 

celoškolská akcia 

 21 bežcov 

30.05.2018 RECYKLOHRY 

Školský recyklačný program si kladie za cieľ 

systematické zapájanie témy správneho nakladania s 

odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených 

elektrozariadení do výučby, v školskom roku 2017/18 po 

druhý raz. 

Netolický celoškolská akcia 

30.05.2018 Olympijský deň 2018 
literárna súťaž pre ZŠ a SŠ vyhlásená SOV na tému 

"Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt" k 25.výročiu 

založenia SOV. 

SOV celointernátna akcia 
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10.05.2018 CESTUJEME PO SLOVENSKU 
Kvíz medzi študentami košických stredoškolských 

internátov. 

ŠI Antona Garbana 

Werferova 10, 

Košice 

medziinternátna akcia 

máj - jún 2018 Vrchnakománia 2018 

11. ročník súťaže v zbieraní vrchnákov z PET fliaš pre 

žiakov materských, základných a stredných škôl v meste 

Košice. Cieľom je zvýšenie enviromentálneho povedomia 

a podpora zberu plastov. 

Kosit a.s. 

celointernátna akcia, 

študenti a zamestnanci 

ŠI /19 kg 
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Výchovné aktivity zamerané na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie  

 

 

AKTIVITA POPIS (krátka anotácia aktivity) POČET 

ŽIAKOV 

"DNI NEZÁBUDIEK" 
charitatívna zbierka, finančný výnos 111,38 

€, spolupráca v Ligou za duševné zdravie 
12 

Prejavovať hrdosť k národnej a štátnej príslušnosti výchovná aktivita vo výchovnej skupine 23 

Zásady etiky a fair-spoločenskej etiky výchovná aktivta vo výchovnej skupine 20 

Migranti v Európe výchovná aktivta vo výchovnej skupine 20 

"DOBROVOĽNÍCTVO" - týždeň dobrovoľníctva                            

(pomoc pri natieraní plota MŠ Humenská ul.) 

spolupráca s dobrovoľníckym centrom 

Košického samosprávneho kraja 
15 

Deň ústavy  výchovná aktivita vo výchovnej skupine 14 

"BIELA  PASTELKA" 
charitatívna zbierka, fin. výnos 138,34 €, 

spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrak. 
18 

Rešpektovať iné kultúry a kultúrne tradície výchovná aktivta vo výchovnej skupine 19 

Porozumenie a tolerancia v rámci VS výchovná aktivta vo výchovnej skupine 17 

Migranti na Slovensku výchovná aktivta vo výchovnej skupine 13 

Partnerské vzťahy výchovná aktivta vo výchovnej skupine 10 

Regionálne tradície a zvyky výchovná aktivita vo výchovnej skupine 13 

Spolupráca a tolerancia vo VS výchovná aktivta vo výchovnej skupine 9 

Svetové náboženstvá výchovná aktivta vo výchovnej skupine 15 

Deň obetí Dukly výchovná aktivita vo výchovnej skupine 9 

Tolerancia, asertivita, empatia - podmienky 

spolužitia výchovná aktivta vo výchovnej skupine 16 

Deň ľudských práv "Každý iný, všetci rovní" výchovná aktivta vo výchovnej skupine 18 

EÚ a jej inštitúcie výchovná aktivta vo výchovnej skupine 14 

Rasizmus, rodová rovnosť, migrácia výchovná aktivta vo výchovnej skupine 22 

"Tolerancia"  (stereotyp, predsudok, diskriminácia) výchovná aktivita vo výchovnej skupine 10 

Porozumenie výchovná aktivta vo výchovnej skupine 21 

Tolerancia, asertivita, empatia výchovná aktivta vo výchovnej skupine 18 

Rešpektovanie iných kultúr výchovná aktivta vo výchovnej skupine 17 

Tolerancia a spolunažívanie v školskom internáte výchovná aktivta vo výchovnej skupine 26 

ZALOŽKA DO KNIHY SPÁJA STREDNÉ 

ŠKOLY 

Medzinárodný projekt na podporu čítania 

žiakov stredných škôl 
38 

Slovensko a imigranti (prednáška) výchovná aktivta vo výchovnej skupine 18 

Holocaust  (sledovanie DVD) výchovná aktivta vo výchovnej skupine 15 

Poznáš silu priateľstva? výchovná aktivta vo výchovnej skupine 16 

Základné ľudské práva (beseda) výchovná aktivita vo výchovnej skupine 20 

Rasizmus (videofilm) výchovná aktivta vo výchovnej skupine 10 

Antisemitizmus (rozhovor) výchovná aktivta vo výchovnej skupine 16 

Význam slov sloboda a demokracia výchovná aktivta vo výchovnej skupine 15 

"HODINA DEŤOM" 
charitatívna zbierka /finančný výnos 124,08 

€, spolupráca s Nadáciou pre deti Slovenska 
14 

Hodnoty a životné ciele výchovná aktivta vo výchovnej skupine 21 

Emigrácia , imigrácia výchovná aktivita vo výchovnej skupine 15 

Vzťah k vlasti vlastnému národu výchovná aktivta vo výchovnej skupine 16 
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AKTIVITA POPIS (krátka anotácia aktivity) 
POČET 

ŽIAKOV 

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania deti 

(19.11.) výchovná aktivta vo výchovnej skupine 10 

Tolerancia výchovná aktivta vo výchovnej skupine 16 

Migrácia výchovná aktivta vo výchovnej skupine 24 

Tolerancia a rešpektovanie autority výchovná aktivta vo výchovnej skupine 13 

Kampaň "ČERVENÉ STUŽKY" 1. 12. 

(premietanie filmov, infopanel, stužky) 
zapojenie žiakov do celonárodnej kampane 69 

Humanizmus, demokracia, tolerancia výchovná aktivta vo výchovnej skupine 19 

"ÚSMEV AKO DAR" 

charitatívna zbierka /spolupráca s Spoločnosť 

priateľov detí z detských domovov, výnos: 

167,99 € 

15 

Ľudské práva výchovná aktivta vo výchovnej skupine 12 

Šikanovanie výchovná aktivta vo výchovnej skupine 24 

Kyberšikana výchovná aktivta vo výchovnej skupine 22 

Xenofóbia, rasizmus výchovná aktivita vo výchovnej skupine 20 

Extrémistické hnutia- nebezpečenstvo pre celý svet výchovná aktivta vo výchovnej skupine 10 

"CALGARY" - knižná zbierka pre knižnicu v 

Calgary Kanada - šírenie slovenskej literatúry 
celointernátna aktivita akcia 43 

Xenofóbia 
výchovná aktivta vo výchovnej skupine 20 

"INTERSTUDY" workshop poriadaný agentúrou na ŠI ŠG 18 

Solidarita výchovná aktivta vo výchovnej skupine 17 

Ľudské práva, všeobecná deklarácia ľudských práv výchovná aktivta vo výchovnej skupine 11 

Národná hrdosť a prejavy menšín výchovná aktivta vo výchovnej skupine 14 

Deň vzniku SR /01.01./ - vlastenectvo výchovná aktivita vo výchovnej skupine 26 

Prevencia rizikového správania a trestnej činnosti výchovná aktivta vo výchovnej skupine 15 

Demokracia a tolerancia výchovná aktivta vo výchovnej skupine 13 

Zdravý postoj k SEBE samému a druhým výchovná aktivta vo výchovnej skupine 5 

Krízové centrá výchovná aktivita vo výchovnej skupine 11 

Asertívne správanie výchovná aktivta vo výchovnej skupine 10 

Filantropia kontra rasizmus výchovná aktivta vo výchovnej skupine 18 

Xenofóbia 

výchovná aktivita vo vých. skupine- 

prezentácia 18 

Úcta k sebe samému, sebahodnotenie 

Výchovná aktivita vo výchovnej skupine: 

beseda spojená s diskusiou o vzťahu k 

sebahodnoteniu 20 

Pamiatka obetí holokaustu výchovná aktivta vo výchovnej skupine 15 

Demokracia a tolerancia Beseda o demokracii - čo je to demokracia ? 14 

Spoločenská etika osobnosti: oblečenie výzor 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine: 

výklad, názorné ukážky: hodnotenie ukážok 3 

Sloboda jedinca a rasová diskriminácia 

Sledovanie filmu a rohovory o rasovej 

nenávisti a diskriminácii.  10 

Sebaúcta, ochrana pred zneužívaním a šikanovaním 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine - 

prezentácia spojená s výkladom 16 

Šikanovanie 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine, 

skupinová diskusia, dotazník 22 

Diskriminácia 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine, 

skupinová diskusia 14 

Akú hodnotu má priateľstvo v mojom živote 

 rozhovor na tému priateľstvo a jeho význam 

v živote človeka 10 
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AKTIVITA POPIS (krátka anotácia aktivity) 
POČET 

ŽIAKOV 

Diskriminácia 

Test bezpečnosti na internete, prevencia 

patologických  javov  13 

Šikanovanie 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine, 

rozhovor a príklady šikanovania, dotazník 14 

Drogy, hazardné hry a gemblerstvo, sexuálna 

zdržanlivosť  

výchovná aktivita vo výchovnej skupine: 

prezentácia spojená s výkladom 22 

Rodová rovnosť 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine-

beseda s chlapcami 13 

Šikana výchovná aktivita vo výchovnej skupine-film 17 

Denník Anny Frankovej 

výchovná aktivita návšteva divadelného 

predstavenia s brainstormingom 12 

Drogová závislosť - medzinárodná klasifikácia Prednáška a prezentácia v Power pointe 20 

Medzinárodný deň materského jazyka beseda s chlapcami vo výchovnej skupine 16 

Správanie sa v komunite 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine-

brainwritting 14 

Dobrovoľníctvo 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine-

brainstorming 15 

Extrémizmus výchovná aktivta vo výchovnej skupine-film 18 

Boj proti rasovej diskriminácii aktivita vo výchovnej skupine-rozhovor 14 

Sloboda jednotlivca a rasová diskriminácia 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine - 

beseda na tému sloboda 14 

Kultúrne zvyky a prejavy iných národov a kultúr beseda vo výchovnej skupine 20 

Kultúrne zvyky iných národov 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine-

beseda v kruhu 15 

Človek, kultúra a umenie 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine: 

filmové ukážky zamerané na kultúru, umenie 8 

Xenofóbia - prečo sa bojíme imigrantov 

Rozhovor a aktivity so žiakmi zamerané na 

odhaľovanie falošných správ na internete 12 

Solidarita 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine-

beseda s výkladom 12 

Sloboda jednotlivca v spoločnosti 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine - 

prezentácia spojená s výkladom 13 

návšteva basketbalového zápasu žien 

vých. aktivita zameraná na sledovanie 

spolupráce hráčok z celého sveta 12 

Medziľudské vzťahy 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine- 

film 15 

DEŇ NARCISOV 

22. roč. verejnej finančnej zbierky, 

spolupráca s LPR. Výnos 191,71 € 15 

Rasizmus - prejav nehumánnosti a intolerancie Beseda na tému Čo je to rasizmus.  16 

Sloboda prejavu 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine, 

diskusia, brainstorming 14 

Mandaly Zeme 

multikultúrna výmena vyhotovených mandál 

(celointernátna akcia) 42 

Medzinárodný deň slobody tlače/20.04./ rozhovor s chlapcami vo výchovnej skupine 11 

Základné atribúty harmonického spolužitia Beseda 10 

Prejavy formy šikanovania v škole, internáte, 

pracovisku 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine-

rozhovor/vlastná skúsenosť/ 15 

Čo znamená byť človekom Rozhovor 10 

Xenofófia ako strach 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine: 

prezentácia spojená s výkladom: tvorba 

plagátu 16 
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AKTIVITA POPIS (krátka anotácia aktivity) 
POČET 

ŽIAKOV 

Pozdrav a gestá beseda vo výchovnej skupine 18 

Deň víťazstva nad fašizmom  

výchovná aktivita vo výchovnej skupine, 

náučná prednáška, tematický film 17 

Fašizmus v Európe 

výchovná aktivita vo VS prednáška a 

brainstorming 18 

Deň víťazstva nad fašizmom rozhovor k danej téme 10 

Moderný alebo náhodný rasizmus 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine, 

dramatizácia 17 

Chudoba a charitatívna činnosť 

Rozhovor o príčinách a následkoch chudoby, 

pomoc v núdzi - charitatívna činnosť 13 

Postavenie ženy v rodine vých. aktivita vo VS ,prezentácia 13 

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA UNICEF 

14. roč. verejnej finančnej zbierky, 

spolupráca s Unicef. Výnos 47,16 € 9 

Medzinárodný deň rodiny rozhovor o rodine a jej význame  15 

Čo viem o krajinách tretieho sveta /problematika 

migrácie 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine, -

prezentácia, rozhovor o problematike 

migrácie 9 

Deň víťazstva nad fašizmom 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine - 

prezentácia spojená s výkladom 8 

Rasizmus - prejav nehumánnosti a intolerancie 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine - 

prezentácia spojená s výkladom 8 

Môj hodnotový rebríček 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine-

rozhovor s chlapcami 9 

Menšiny rozhovor vo výchovnej skupine 12 

Interkulturalita vých. aktivita vo VS , besiedka 13 

Výročie memoranda národa slovenského 

výchovná aktivita vo výchovnej skupine - 

beseda spojená s výkladom 17 

Národný projekt „Ľudské práva a práva dieťaťa, 

multikultúrna výchova a vnímanie extrémizmu 

a terorizmu v škole a rodine”  

celointernátna aktivita: účasť v 

celoslovenskom reprezentatívnom výskume 

MŠVVaŠ SR v rámci plnenia Celoštátnej 

stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v SR 40 

S P O L U 118 aktivít 1 924 
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Aktivity zamerané na plnenie  projektu: 

 

„Národný akčný plán v prevencii obezity“ 

 

Názov aktivity 
Počet 

účastníkov 

Vychádzka 25 

Možnosti športovania a vychádzok 20 

Možnosti športovania v KE 17 

Životospráva žiaka športového gymnázia 17 

Krok za krokom - vychádzka do okolia 14 

Otužovanie a posilňovanie organizmu 17 

Osobná hygiena 10 

Význam pohybovej aktivity 20 

Deň srdca 20 

Racionálna strava 13 

Európsky týždeň športu / účasť na športových akciách/ 18 

MMM Košice 2017 1 

MMM Košice 2017- najstarší maratón v Európe 17 

Voľný čas a pohyb 20 

Preventívne zdravotné prehliadky 10 

Zásady racionálnej výživy 17 

Hygienické návyky 17 

Biopotraviny a pitný režim 15 

Svetový deň výživy 17 

Deň chrbtice 12 

Relaxačné cvičenia 15 

Zodpovednosť za zdravie 14 

Čo je to otužovanie 8 

Zdravá výživa 19 

Zdravá výživa 15 

Zdravý životný štýl (deň výživy) 15 

Zvládnutie stresu a záťaže 20 

Návšteva posilňovne 10 

Zvládanie záťaže 20 

Svetový deň behu 14 

Návšteva siene OLYMPIZMU 13 

Turnaj v minifutbale 19 

Večer v znamení športu - súťaž v biliarde 12 

Zdravý životný štýl 19 

Anaboliká, steroidy - činnosť antidopingových komisií 15 

Otužovanie a posiľňovanie organizmu. 8 
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Názov aktivity 
Počet 

účastníkov 

Športovec bez fajčenia 14 

Moderný človek nefajčí-Beh po schodoch 23 

Zdravý životný štýl 20 

Beh pre zdravie 5 

Zdravie a pitný režim 14 

Stolnotenisový turnaj 10 

Stolnotenisový turnaj 10 

Vychádzka za kultúrnymi pamiatkami 11 

Starostlivosť o zdravie 15 

Zdravá výživa 15 

Vianočný-Stolnotenisový turnaj 18 

Ako povedať NIE drogám 18 

Strečingová cvičenie 10 

Podpora zdravia a výchova k zdraviu 18 

Pohyb pre zdravie a spokojnosť 10 

Racionálna výživa športovcov, zdravý životný štýl 15 

Stolnotenisový turnaj 10 

Otužovanie a posilňovanie organizmu 20 

Kult tela v športe 25 

Turistická vychádzka zasneženou prírodou 12 

Šachový turnaj 10 

Vychádzka do mesta 7 

Otužovanie a posilňovanie organizmu 10 

Prevencia pred chorobami 18 

Vplyv fajčenia, alkoholu a drog na športovcov 19 

Zdravý životný štýl 16 

Stolnotenisový turnaj 10 

Beseda so športovcom 20 

Súťaž v stolnom futbale 8 

Vyhodnotenie turnaja 15 

Otužovanie 24 

Pravidelné rekreačné športovanie 14 

Stavanie snehuliaka 10 

Zásady správneho otužovania sa 12 

Relaxačné cvičenia 14 

Preventívne lekárske prehliadky 11 

Prevencia civilizačných ochorení 10 

Kondičný program 18 

Návšteva Siene olympizmu 14 

Agresivita v hľadisku športovísk 20 
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Názov aktivity 
Počet 

účastníkov 

Pohybom predchádzaniu chorôb 11 

Boj proti obezite 8 

Pravidelný šport v dennom režime 20 

Aerobic 10 

Relaxačné cvičenie 10 

Podpora imunity organizmu 15 

Relaxačné cvičenia 12 

Relaxačné cvičenie 17 

Šport, pohyb a stravovanie 10 

Beseda so športovým lekárom 13 

Turnaj v hode šípkami 13 

Návšteva siene OLYMPIZMU 15 

Pravidelný pitný režim pri športe 20 

Zdravie a stres 13 

Správny pitný režim 20 

Jóga v našom živote 10 

Preventívne lekárske prehliadky 24 

" V zdravom tele zdravý duch" - návšteva posilňovne 12 

Loptové hry 13 

Správna životospráva a osobná hygiena 13 

Beh spojený s turistickou vychádzkou 10 

Relaxačné cvičenia 10 

Režim dňa vrcholového športovca 11 

veľkonočný stolnotenisový turnaj 19 

Telo ako posilňovňa 12 

Stolnotenisový turnaj 12 

Minifutbalové stretnutie proti 2.VS. 12 

aktívny odpočinok 15 

Pitný režim 18 

Prejedanie sa počas Veľkonočných sviatkov 10 

Stravovanie podľa krvných skupín 10 

Svetový deň zdravia /07.04.WHO/ 18 

Svetový deň zdravia (7.4.) 11 

Deň pre zdravie 17 

Futbalový zápas vo VS 18 

Svetový deň zdravia 19 

Neber drogy , radšej šport 12 

Otužovanie a posilňovanie organizmu 7 

Otužovanie organizmu 10 

Jarná vychádzka do prírody 20 
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Názov aktivity 
Počet 

účastníkov 

Deň vody a pitný režim 13 

Behom spoznaj prírodu 8 

Jóga v našom živote 21 

Univerzitný charitatívny beh o pohár dekanky FMMR 16 

Svetový deň zdravia - vychádzka do prírody 13 

Tanec 11 

Moje poznatky zo športového tréningu - samohodnotenie 12 

Regenerácia síl - návšteva regeneračného centra 10 

Jarná vychádzka do prírody 13 

Minifutbalové stretnutie proti 5.VS. 10 

Zdravý životný štýl 9 

Turistická vychádzka do prírody 10 

Športové výsledky členov VS 12 

CITY RUN Košice 2018 18 

Pohyb v prírode - návšteva botanickej záhrady 13 

Preventívna starostlivosť o svoje zdravie 13 

Svetový deň pohybom ku zdraviu/10.05./ 13 

Loptové hry 12 

Nové trendy v cvičení 10 

Joga v živote človeka 8 

Stolnotenisový turnaj 10 

Pohyb - prevencia pred chorobami 8 

Pohybom ku zdraviu 16 

Loptové hry v telocvični 8 

Dotazník o výžive - analýza stravovacích návykov 11 

Relaxačná vychádzka 16 

Svetový deň mlieka - zdroj energie 15 

Chôdza 15 

Vychádzka do prírody 15 

Minifutbal 10 

Obezita a jej riziká 13 

Výlet do prírody 16 

Čo viem o zdravom životnom štýle 10 

Vychádzka do prírody 14 

Športom proti drogám 10 

Posilňovanie organizmu 20 

Môj vzťah k športu, čo som ochotný obetovať 10 

Zdravotné preventívne prehliadky 20 

Športom proti drogám 8 

Braingym 16 
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Názov aktivity 
Počet 

účastníkov 

História a úspechy košického športu 9 

Návšteva športového lekára 8 

Vyhodnotenie najlepšieho športovca VS 9 

Športové popoludnie 15 

Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti/26.06./ 10 

Vychádzka do prírody 9 

Tanec 15 

Poznaj Košice behom 12 

 

    

V školskom roku 2017/2018 sme obnovili spoluprácu so spoločenskými, kultúrnymi  a 

vzdelávacími inštitúciami a to napr. s Občianskym združením Druhý domov mladých, s 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Štátnym divadlom 

v Košiciach, Slovenským Červeným krížom, CVČ na Popradskej ulici, Regionálnym centrom 

mládeže, Open Society Fund Bratislava, kozmetickými firmami Oriflame, Avon, Mary Kay... 

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je školský internát zapojený: 

  

 

Názov projektu 

 

Vyhlasovateľ 

 

Celkový finančný 

príspevok 

 

Národný projekt: 

„Poznaj svoje peniaze“  

- rozvoj finančnej gramotnosti  

detí a mládeže 

 

 

Nadácie pre deti 

Slovenska 

 

 

 

- projekt trvá 

 

Národný projekt: 

„Ľudské práva a práva dieťaťa, 

multikultúrna výchova a vnímanie 

extrémizmu a terorizmu v škole a 

rodine” 

 

 

 

 

MŠVVaŠ SR 

 

 

 

- zapojenie školy 

do 

reprezentatívneho 

výskumu 

 

Národný projekt: 

„Akvizícia knižničného fondu 

školskej knižnice ŠG“ 

 

 

 

Ministerstvo kultúry 

SR 

Fond na podporu 

umenia 

 

 

 

- nákup nových 

publikácií 

- finančná podpora 

1000 € 

 

 

Školský internát ŠG prevádzkuje: 

1. Školský klub   
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 prevádzku školského klubu zabezpečuje úsek VMV pod samosprávnym riadením 

žiakov školského internátu (činnosť podľa ročného plánu školy – prednášky, besedy, 

videoprojekcie, relaxačné počúvanie hudby, súťaže...) 

 súčasťou klubu je biliardový klub a klub hod šípkami na elektronický terč 

 v klube prevádzkuje svoju  činnosť Žiacka školská rada ŠI, Stravovacia komisia ... 

2. Školskú knižnicu 

 prevádzku zabezpečuje školská knihovníčka 2-krát v týždni  

 študenti a zamestnanci školy majú k dispozícii publikácie rôznych žánrov. 

3. Internetový klub 

 klub sa nachádza v priestoroch školského internátu a je k dispozícii ubytovaným 

žiakom  a členom záujmových krúžkov. 

 

 

 

 

Personálne zabezpečenie  

- údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov   školského 

internátu. 

 

Pedagogickí zamestnanci školského internátu 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 
nad 60 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 1 2 0 6 0 9  
          43 

 
z toho žien: 1 1 0 5 0 7 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
vychovávateľov: 9 

(včítane zástupkyne riaditeľky 
a hlavného vychovávateľa) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 8 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 1 

so stredoškolským vzdelaním  bez DPŠ 0 

s 2. kvalifikačnou skúškou - náhradou 4 

Priemerný  počet žiakov na vychovávateľa 30 

 
Nepedagogickí zamestnanci školského internátu 

 
Veková štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 
nad 60 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 0 0 3 6 5 14 55,78 

z toho žien: 0 0 3 6 4 13 55,07 

 

Počet  
nepedagogických 
zamestnancov 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

 
 

so stredoškolským vzdelaním 
 

so základným vzdelaním 
 

 
13 
 
2 

 

Metodické združenie úseku VMV 
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Metodické združenie úseku VMV (ďalej len MZ) v školskom roku 2017/2018 

napĺňalo ciele a úlohy podľa plánu činnosti v školskom roku.  

 

Cieľom bolo smerovať žiakov k príprave na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli 

schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom bolo tiež 

pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného  kooperovať a pracovať v tíme 

schopného  sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. V spolupráci s rodičmi žiakov 

vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

Vo výchovnej práci sme hlavný dôraz kládli na výchovu podľa princípov humanizmu a na 

uplatňovanie pedagogických prístupov vo vzťahu k žiakom .  

 

V rámci činnosti MZ sme napĺňali úlohy stanovené harmonogramom zasadnutí MZ, 

ale zvýšenú pozornosť sme v tomto školskom roku venovali analyzovaniu a  riešeniu 

priestupkov žiakov v školskom internáte, o čom svedčí popri 5 riadnych aj 10 mimoriadnych 

zasadnutí MZ, a udelených 18 opatrení vo výchove.  

Venovali sme sa tiež zdokonaľovaniu pedagogických zručností, tak aby sme mohli zvyšovať 

v ďalšom roku kvalitu činnosti našej pedagogicko – výchovnej činnosti.  
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Z á u j m o v é    v z d e l á v a n i e 

 

Škola využíva na záujmové vzdelávanie vzdelávacie poukazy, ako bonusový systém 

finančnej podpory v zmysle zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

  

 

  

Počet vydaných 

VP 

Počet prijatých 

VP 

Vzdelávacie poukazy 

2017/ 2018 
               345 388 

  

 

 

V septembri 2017 bola daná do jednotlivých tried široká ponuka záujmových krúžkov 

na školský rok. Nábor do krúžkov sa uskutočnil prostredníctvom triednych učiteľov 

v jednotlivých triedach a vedúcimi záujmových krúžkov. 

Záujmové vzdelávanie sa uskutočňovalo pravidelne, v určených dňoch a hodinách 

v priestoroch školy, školského internátu, v telocvičniach školy a na plavárni. 

Hlavná pozornosť v záujmovom vzdelávaní bola sústredená na dlhodobú prípravu na 

regionálne, krajské a celoslovenské súťaže. 

 

 

V školskom roku 2017/2018 celkom pracovalo v rámci záujmového vzdelávania na 

škole 30 záujmových krúžkov. Svoje záujmy v nich rozvíjalo spolu 495 žiakov, z toho 388 

žiakov s uplatneným vzdelávacím poukazom a 107 žiakov bez vzdelávacieho poukazu.  

Záujem žiakov o záujmové vzdelávanie narastá, v školskom roku vzrástol počet  

záujmových krúžkov o 2 a prijali sme o 63 vzdelávacích poukazov viac ako v minulom 

školskom roku. 

Z finančných prostriedkov uplatnených vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote    

8 594,80 € bolo zakúpené materiálne vybavenie jednotlivých záujmových krúžkov (výpočtová 

technika, športové potreby, doplnený knižničný fond školskej knižnice, odborná literatúra, 

prezentačný materiál, prenájom plavárne...) a odmeny pre vedúcich záujmových krúžkov. 

 

Najaktívnejšie krúžky za školský rok boli vyhodnotené na základe analýzy činnosti 

a dokumentov: Trénujme matematiku, Matematický, Farebný svet, Poznaj Košice behom  a  

Knižničný krúžok.  
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Záujmový krúžok 

 

Vedúci ZK 

 

Počet 

členov 

 

Počet 

vzdelávacích 

poukazov 

Doučovanie zo slovenčiny Gerlaková 8 8 

Delfíniky Lalkovič 20 20 

Etika v podnikaní Cvoreňová 10 10 

Farebný svet Murzová 12 1 

Hádzaná Fotul 27 27 

Hraj voley Leskovjanská 27 27 

Hrajme sa spolu Kujnischová 17 1 

Internetový klub Tyč 14 1 

K ako kniha Sotáková 14 14 

Kariérne poradenstvo Sotáková 10 10 

Knižničný Žillová 15 15 

Klub ŠI Kmeťová 14 4 

Klub rovesníkov Ficeriová 28 28 

Loptové hry Netolický 12 0 

Matematický Trebuňová 16 16 

Modrí draci Sotáková 27 27 

Plávanie Skála 11 11 

Poznaj Košice behom Sokolová 12 0 

Poznaj svoje peniaze Tyč 12 0 

Slovenčina v kocke Gerlaková 23 23 

Swimming Rusnáková 17 17 

Swimming I Poláčková 16 16 

Športové hry Valentová 10 10 

Vodný svet Sotáková 31 31 

Volejbal MIX Šalata 18 18 

Volejbalový Šimko 11 11 

Trénujeme matematiku Svitanová 17 17 

Zápasíme s vodou Jedlička 22 22 

Zdravotnícky krúžok Žillová 12 2 

Životné prostredie a ja Netolický 12 1 

S P O L U   495 388 

 

 

 

 


