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V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z v znení Metodického usmernenia MŠ SR
č. 10/2006-R predkladáme nasledujúcu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2014/2015. Správa bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 24.08.2016.
Cirkevná spojená škola vznikla na základe Rozhodnutia MŠ SR č. CD-2007-21187/43543-1:916 o zaradení
Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom –
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Hlavná 28, 041 83 Košice - ZRIAĎOVACIA LISTINA
Prot.č.: S-293/2008 pre nový subjekt :
Cirkevná spojená škola,
Švermova 10, Snina
s účinnosťou od l. marca 2008
IČO : 37796046 DIČ : 2022565765
Súčasťou tohto subjektu sú podľa zriaďovacej listiny sú tieto organizačné zložky:
a) Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina
b) Gymnázium sv.Cyrila a Metoda , Švermova 10, Snina
Ďalej sú súčasťou školy aj tieto subjekty:
a) Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina
b) Školská jedáleň pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina
c) Centrum voľného času pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10,
Snina ( od 1.1.2013 )

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY
Riaditeľ
ZRŠ pre gymnázium
ZRŠ pre základnú školu
Vedúca ŠJ
Vedúca nepedag. zam.

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

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

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

-----

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
1) Pedagogická rada školy – všetci pedagogickí zamestnanci
2) Gremiálna rada školy – vedenie školy, ekonóm, vedúci MZ a PK, vedúca ŠJ
3) Metodické združenie a predmetové komisie

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

PK slov. jazyka a literatúry
a cudzích jazykov

Mgr. Iveta Leferovičová

PK spoločenskovedných
predmetov

Mgr. Alexander Koveň

slovenský jazyk a literatúra, anglický
jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,
mediálna výchova
dejepis, geografia, občianska náuka,
náboženstvo, národné dejiny, regionálna
výchova, výchova k manželstvu a
rodičovstvu
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PK prírodovedných
predmetov

RNDr. Denisa Parasková

biológia, fyzika, chémia, matematika,
informatika, technika, Svet práce

PK výtvarnej, hudobnej
a telesnej výchovy

PaedDr. Miroslava Čopiková

výtvarná výchova, hudobná výchova,
telesná výchova

MZ

Mgr. Slávka Kapráľová

Všetky predmety 1. stupňa ZŠ, dopravná
výchova

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

RADA ŠKOLY
V novembri 2012 bola na škole ustanovená Rada školy. Jej členovia boli menovaní alebo volení spomedzi
zamestnancov, žiakov a rodičov žiakov školy. Rada školy má 11 členov, jej činnosť riadi predseda Rady
školy. V školskom roku 2015 / 2016 sa Rada školy stretla len raz.
Členovia Rady školy:
1. Mgr. Slávka Kapráľová - zástupca pedag. zamestnancov školy - ZŠ (predsedníčka Rady školy)
2. Ing. Milana Buhajová - zástupca pedag. zamestnancov školy - Gym
3. Mgr. Jana Lukáčová - zástupca ostatných zamestnancov školy
4. Marek Gerboc - zástupca rodičov - Gym
5. MUDr. Mária Kostelníková - zástupca rodičov - ZŠ
6. MUDr. Silvia Homzová - zástupca rodičov - ZŠ
7. Simona Pčolová - zástupca študentov - Gym
8. ThLic. Allan Tomáš - zástupca zriaďovateľa
9. Ing. Ján Čop - zástupca zriaďovateľa
10. Ing. Jozef Barláš - zástupca zriaďovateľa
11. Erika Harmaňošová - zástupca zriaďovateľa
§ 2 ods.1 písm. a) vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV Počet tried:
Trieda

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

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

stav k 30.6.2016

CZŠ – 12 , gymnázium – 6
Spolu ŠVVP
19
15
24
15
15
26
18
14
9
17
26
24

222

Zahraniční
študenti

Individuálny
študijný
plán

1
1
1
1
2
1
1
4

4

0

26
17
0
0
0
20
0
14
32
27
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III.AG
IV.AG

19
22

Spolu gymnázium

177

0

0

0

SPOLU

399

4

4

0

Školský klub detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda
Školský klub detí navštevovalo 108 detí z prvého stupňa základnej školy, ktoré boli rozdelené do
štyroch oddelení.
Školská jedáleň pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda
V školskej jedálni sa stravovalo počas školského roka priemerne 235 žiakov a 28 zamestnancov
Cirkevnej spojenej školy v Snine.
Centrum voľného času pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda ( od 1.1.2013 )
V školskom stredisku záujmovej činnosti pracovalo počas školského roka 39 krúžkov, ktoré
navštevovalo 390 členov z radov detí a mládeže.
§ 2 ods.1 písm. b) vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH -

stav k 30.6.2016

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ
Počas zápisu, ktorý sa konal v dňoch od 1.apríla 2016 do 30.apríla 2016 sa do 1.ročníka základnej školy
pre školský rok 2016/2017 zapísalo 30 žiakov. V novom školskom roku nastúpi do 1.ročníka 27 detí.
Traja žiaci majú odklad začiatku povinnej školskej dochádzky.
Počet prijatých uchádzačov do Prímy osemročného gymnázia
Pre školský rok 2016/2017 bolo možné do Prímy Cirkevného osemročného gymnázia prijať na základe
rozhodnutia Okresného úradu, odboru školstva, v Prešove maximálne 21 žiakov z 5.ročníkov
základných škôl. V stanovenom termíne bolo zaevidovaných 30 prihlášok na tento typ štúdia.
Prijímacie skúšky sa konali v dňoch 09. a 12.mája 2016. Do prvého ročníka osemročného gymnázia sa
zapísalo 20 žiakov z 5.ročníka základnej školy. V novom školskom roku nastúpi do Prímy 20 žiakov.
Počet prijatých uchádzačov do 1.ročníka štvorročného gymnázia
Pre školský rok 2016/2017 bolo možné do 1.ročníka štvorročného gymnázia prijať na základe VZN
VÚC v Prešove maximálne 31 žiakov z 9.ročníkov základných škôl. V stanovenom termíne bola
zaevidovaných 67 prihlášok na tento typ štúdia. Prijímacie skúšky sa konali v dňoch 09. a 12.mája
2016. Do prvého ročníka štvorročného gymnázia sa zapísalo 17 žiakov z 9.ročníka základnej školy.
Dvaja žiaci prestúpili z iného gymnázia. V novom školskom roku bude 1.ročník štvorročného
gymnázia navštevovať 19 žiakov.
Počet prihlásených a prijatých žiakov 9.ročníka našej základnej školy na iné SŠ
Spolu
Počet prihlásených žiakov 5.ročníka na SŠ
:
27
Počet žiakov 5.ročníka prijatých na SŠ
:
17
Počet prihlásených žiakov 9.ročníka na SŠ
:
24
Počet žiakov 9.ročníka prijatých na SŠ
:
24
Rozmiestnenie žiakov na stredné školy
Škola
Žiaci 5.ročníka ZŠ
Gymnázium 8 ročné
Žiaci 9.ročníka ZŠ
Gymnázium 4 ročné
SŠ študijný odbor

Prijatí
17
12
11
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SŠ učebný odbor
Konzervatórium
Neumiestnení 16 roční žiaci
Žiaci 9.ročníka, ktorí neprospeli

1
0
0
0

Počet prihlásených a prijatých študentov maturantov na VŠ
Spolu
Počet prihlásených študentov na VŠ
:
35
Počet študentov prijatých na VŠ
:
32
Percento úspešnosti v pokračovaní na vysokej škole :
91,4 %
Rozmiestnenie študentov na VŠ

Počet prijatých absolventov gymnázia

Slovenské vysoké školy
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomberku

4
3
7
5
2
2
1
1
3
1
1

Zahraničné vysoké školy
Masaryková univerzita Brno
Univerzita Palackého v Olomouci
Copenhagen univerzsity of technology and
design - Dánsko

1
1

Nepokračujú v štúdiu na vysokej škole

3

1

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

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

ANJ

VLA

MAT

PVD

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

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

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

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

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

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

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

Klasifikácia tried - II.stupeň ZŠ
Priemer známok

Trieda

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

KNB

SJL

ANJ

DEJ

OBN

GEO

MAT

INF

BIO

FYZ

CHE

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

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

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

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

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

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

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

1,04
1,25
-

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

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

1,45
1,38
1,89
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Klasifikácia tried - Gymnázium
Priemer známok

Trieda

Príma
Sekunda
Sexta
Oktáva
I.AG
II.AG
III.AG
IV.AG

KNB

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

DEJ

OBN

MAT

INF

GEO

BIO

FYZ

CHE

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

1,44
1,88
1,45
1,16
1,95
2,64
2,00
2,59

1,11
1,44
1,23
1,12
1,82
1,52
1,68
2,14

1,20
1,25
1,33
1,08
1,08
1,00
1,13
1,00

1,00
1,15
1,33
1,64
1,15

1,28
2,00
1,85
1,66
2,05
2,14
1,44
1,18

1,12
1,40
1,44
1,22

1,72
1,88
1,44
1,95
2,05
2,10
1,81
2,72

1,06
1,50
1,24
1,00
1,33
-

1,06
1,69
1,05
2.22
1,64
1,57
1,50
2,14

1,17
1,50
1,87
1,44
1,55
1,52
1,56
1,36

1,12
1,56
1,34
1,25
1,45
1,38
1,43
1,86

1,06
2,13
1,54
2,00
1,36
2,05
1,50
1,59

Prospech žiakov k 30.6.2015
Trieda
1.A
1.B
2.A
3.A
3.B
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A
Príma
Sekunda
Sexta
Oktáva
1.AG
2.AG
3.AG
4.AG

Prospeli s
vyznamenaním
23
14
14
14
18
8
6
8
11

Prospeli
veľmi dobre
0
0
0
0
0
3
2
5
9

prospeli

neprospeli

Neklasifikovaní

19
14
0
0
0
0
0
3
1
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

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

24
12
16
13
21
12
13
12

2
5
2
1
10
11
6
10

0
0
2
0
1
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Výsledky externých meraní
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Žiaci 5. ročníka sa v novembri 2015 zúčastnili celoslovenského testovania. Testovanie 5 – 2015.
Názov
Počet žiakov
Úspešnosť
Celoslovenský
školy
priemer
Testovanie 5 - SJL
29
66,62 %
83,22 %
Testovanie 5 - MAT
29
61,99 %
78,28 %
Žiaci 9. ročníka sa v apríli 2016 zúčastnili celoslovenského testovania. Testovanie 9 – 2016.
Názov
Počet žiakov
Úspešnosť
Percentil
školy
školy
Testovanie 9 - SJL
24
98,60 %
79,80 %
Testovanie 9 - MAT
24
93,10 %
67,30 %

Celoslovenský
priemer
62,60 %
52,80 %
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GYMNÁZIUM
Žiaci tried IV.AG a Oktáva absolvovali v marci 2016 písomnú formu externej časti maturitnej skúšky
(PFEČ MS) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský
jazyk. Jeden žiak maturoval externe.
Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Percentil

PFEČ MS 2016 – SJL

37

77,6 %

99,3 %

Celoslovenský
priemer
53,4 %

PFEČ MS 2016 – ANJ B2

34

63,3 %

34,6 %

63,7 %

PFEČ MS 2016 – NEJ B2

2

34,6 %

-

55 %

PFEČ MS 2016 – RUJ B2

1

43,3 %

-

46,9 %

PFEČ MS 2016 – MAT

9

51,9 %

-

54,3 %

V máji 2016 absolvovali žiaci IV.AG a Oktávy internú ( ústnu ) časť maturitnej skúšky :
Ústna skúška z predmetu
Slovenský jazyk a literatúra

Počet žiakov
36

priemer
1,22

Anglický jazyk B2

33

1,21

Nemecký jazyk B2

14

1,14

Ruský jazyk B2

3

1,00

Dejepis

4

1,00

Občianska náuka

20

1,30

Geografia

4

1,25

Matematika

8

1,00

Informatika

6

1,33

Fyzika

2

1,50

Chémia

4

1,33

Biológia

15

1,50

Dochádzka žiakov základná škola - Celkový počet vymeškaných hodín: 17 853
Počet vymeškaných ospr. hodín
... 17 801
Priemer ospr. hodín na žiaka

...

53,33

Počet vymeškaných neospr. hodín ...

52

Priemer neospr. hod. na žiaka

0,19

...

Dochádzka žiakov gymnázium - Celkový počet vymeškaných hodín: 17 534
Počet vymeškaných ospr. hodín
...
17 528
Priemer ospr. hodín na žiaka

...

123,70

Počet vymeškaných neospr. hodín ...

6

Priemer neospr. hod. na žiaka

0,11

...
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Príčiny nepravidelnej dochádzky - vymeškané ospravedlnené hodiny sú najmä z dôvodu ochorenia žiakov.
Zvýšený počet neospravedlnených hodín bol konzultovaný so sociálnou kuratelou Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, pobočka Snina, prípadne s rodičmi žiakov.
§ 2 ods.1 písm. e) Vyhlášky MŠ SR 9/2006
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ZOZNAM

UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV

Základná škola
V základnej škole bolo vyučovanie vykonané podľa školského vzdelávacieho programu, vytvoreného podľa
pravidiel nového školského zákona MŠ SR č.245/2008. Školský vzdelávací program bol vytvorený v súlade so
štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 pre prvý stupeň ZŠ, ISCED 2 pre druhý stupeň ZŠ.
V 1.ročníka základnej školy a v 5.ročníka základnej školy bolo vyučovanie realizované podľa inovovaného
vzdelávacieho programu platného pre tieto ročníky od 1.septembra 2015.
Gymnázium
 V triede Príma a Sekunda bolo uskutočnené vyučovanie na základe školského vzdelávacieho programu,
ktorý bol vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2.
 V triedach 1.AG, 2.AG, 3.AG, 4.AG a Kvinta, Septima bolo uskutočnené vyučovanie na základe
školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom
pre ISCED 3a.
Nepovinné predmety
Predmet
Čitateľská gramotnosť

Ročník
ZŠ 4.roč.

Počet skupín
2

Počet hodín týždenne
1

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

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU
Pracovný pomer – stav k 30.6.2016 ( údaje vo fyzických osobách)
Pracovný pomer

Počet pedagogických
zamestnancov
35
29
6
0

Počet nepedagogických
zamestnancov
12
12
0
0

plný úväzok
čiastočný úväzok

28
7

11
1

Učitelia
Vychovávatelia
asistent učiteľa

32
1
2

x
x
x

Celkom
doba neurčitá
doba určitá
dohoda o vykonaní práce

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

kvalifikovaní
32
1
2
32

spolu
32
1
2
32

§ 2 ods.1 písm.g) Vyhlášky MŠ SR 9/2006
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ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov v šk.r.2015/2016
1. kvalifikačná skúška
náhrada 1.kval.skúšky
2. kvalifikačná skúška
Štúdium školského manažmentu
Špecializačné kvalifikačné štúdium
Postgraduálne štúdium
Priebežné vzdelávanie
Rozširujúce štúdium
§ 2 ods.1 písm. h) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O AKTIVITÁCH

Počet pedag.
zamest.
0
3
0
12
0
20
0

A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI v šk.r.2015/2016

DUCHOVNÁ FORMÁCIA A VÝCHOVA KU KRESŤANSKÝM HODNOTÁM


Duchovnú formáciu pedagógov mal na starosti duchovný otec Mgr. Peter Labanc, miestny kaplán,
ktorý viedol mesačné duchovné obnovy pedagógov. Duchovné cvičenie boli realizované v mesiaci
august 2015 v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch..



Duchovnú formáciu žiakov zabezpečovali kňazi farnosti Povýšenia sv.Kríža v Snine, vpd. Peter
Labanc a vdp.Matúš Poremba, ktorí slúžili v škole detské a mládežnícke sv.omše, vysluhovali sviatosť
zmierenia a viedli pobožnosti.



Rehoľná sestra Mgr. Peterová, organizačne zabezpečovala duchovné obnovy pre starších žiakov, počas
školského roka absolvovali dvojdňové duchovné obnovy žiaci gymnázia – triedy Sexta, II.AG, I.AG
a žiaci základnej školy – trieda 9.A



Medzi ďalšie duchovné aktivity patrí: prvopiatkové spovedanie žiakov a pedagógov, v mesiaci október
modlitba sv. ruženca; v novembri návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých veriacich,
v pôstnom období krížové cesty v škole, priebežné návštevy farského kostola za účelom poklony pred
Sviatosťou Oltárnou, ...



Detské sväte omše boli v pondelok a mládežnícke sväte omše v stredu. V prikázané sviatky boli sväté
omše vo farskom kostole za účasti všetkých žiakov a zamestnancov školy.



Spoločne sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša krátkym programom pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Všetci
žiaci boli obdarovaní sladkosťami od rodičovského spoločenstva



Žiaci školy sa svojim vystúpením zapojili do Jasličkovej pobožnosti, v ktorej sme si všetci pripomenuli
odkaz a hodnotu Vianoc.



Po zimných prázdninách sme si pripomenuli sviatok Premenenia Pána a pri tej príležitosti nám naši
kňazi posvätili priestory školy.



V máji 2016 bolo 1. sv. prijímanie žiakov 3. ročníka základnej školy a takisto aj sviatosť birmovania
bola udelená žiakom triedy I.AG.



Žiaci, pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci školy sa zapojili do modlitby krížovej cesty vo
farskom kostole. Za prípravu textov bola zodpovedná sr. Blandína.
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Počas pôstneho obdobia sa žiaci školy na hodinách KNB modlili krížové cesty, v mesiaci máj loretánske litánie a v mesiaci jún - litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.



v rámci predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa pre študentov Gymnázia uskutočnili besedy
na témy:
Predmanželská čistota, besedu viedli manželia Takačovi.
Zranenia, ktoré prinášame do manželstva, besedu viedli manželia Jankovi.
Odpustenie, besedu viedli manželia Vološinovi.



12. 11. 2015 - sa konala prednáška Šanca pre život pre triedy 1AG, 2.AG, 3. AG a sexta. Prednášal
Patrik Daniška z aliancie Právo na život.



23. 11. 2015 – sa uskutočnila prednáška pre triedy 3. AG a kvintu na tému – Manželstvo a spoločenstvo
lásky života. Prednášal katolícky kňaz Dušan Škurla. Taktiež sa uskutočnili prednášky pre triedy 9.A,
2AG, 3.AG a sextu na tému Sex medzi životom a smrťou.



V októbri sa konala duchovná obnova pre študentov 1.AG v Juskovej Voli, pod vedením kaplána Petra
Labanca. Pedagogický dozor vykonávala Mgr. P. Krajnik.



17. novembra sa naši študenti zúčastnili akcie Godzone v Košiciach. Aktivita organizovaná farnosťou
v spolupráci s CSŠ (Mgr. Peterová Katarína).



12. decembra sme sa zapojili do celoslovenského projektu Noc čítania Biblie pod vedením Mgr. K.
Peterovej pre triedu 8.A.



v rámci vyučovania Dejepisu, žiaci našej školy sa zúčastnili viacerých exkurzii:
História Sniny v Sninskom kaštieli.
Výstava k prvej svetovej vojne – Galéria A. Smoláka.
Historická a prírodovedecká expozícia v humenskom kaštieli.
Múzeum v Zemplínskych Hámroch - edukačných okruhy pre triedy 6. A a prímu:
1. Železní dedovia, kde hravou formou priblížili, kto sú baníci, hutmani a kováči.
2. Mladý ochranár. V druhom okruhu spoznali zvieratá, rastliny a horniny Chránenej krajinnej oblasti
Vihorlat



Z predmetu UKL, žiaci Gymnázia sa zúčastnili výstavy výtvarných prac Petra Kalmusa v Sninskom
kaštieli a pre triedu III. AG bol zorganizovaný workshop na tému: Debata patri do škôl.

AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU
 Beseda pre žiakov III. AG triedy na tému Extrémizmus. Akcia bola organizovaná v spolupráci s CPPaP
v Snine, viedla besedu p. Krišková. Zodpovedný p. uč. PhDr. L. Fuchs.


8.10.2015 – Imatrikulácia pre žiakov 1.ročníka gymnázia v školskej telocvični. Pripravili triedy 2.AG
a sexta.



16.11.2015 – sa konal Deň študentov. Študenti 3. ročníka gymnázia, ktorí tento deň organizovali, sa ho
rozhodli poňať v duchu odovzdávania cien Oskarov. Program sa začal ukážkou nominovaných filmov,
ktoré natáčali aj si v nich zahrali samotní gymnazisti.



1. 12. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného vystúpenia Trinásta komnata realizovaného
spoločnosťou LETArt
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1. 12. 2015 sa študenti Gymnázia zapojili do kampane Červené stužky ako

1.DECEMBER –

DEŇ BOJA PROTI AIDS a vytvorili živú červenú stužku. Červené stužky je názov kampane zameranej
proti šíreniu sa choroby AIDS a informovaní o jej prevencii. Súčasťou kampane bola aj tvorba
a nosenie červenej stužky.


2. 12. 2015 – sa triedy 1.AG,2.AG a sexta zúčastnili divadelného vystúpenia Tomu ver realizovaného
divadelným centrom v Martine a trieda 8.A divadelného vystúpenia Dospelým neprístupné.



9.12.2015 – bola pripravená prednáška pre triedy 6.A a príma – Čas premien.(Mgr. Stanislava
Takáčová)



21.12.2015 Mgr. Stanislava Takáčová si pripravila prednášky: Riziká internetu pre triedu 6.A, Voľba
manželského partnera pre 3.AG, Recept na dobrého kamaráta pre triedy 4.A, 3.A a 3.B.



25. 1. 2016 sa konal už 6. ročník Školského plesu pod vedením členov Mládežníckeho parlamentu.
Študenti si pripravili bohatý program – slávnostný úvod s viedenským valčíkom, vystúpenie ZUŠ a
Kacarky, tombolu, voľbu kráľa a kráľovnej plesu.



4. februára 2015 sa uskutočnila v telocvični diskotéka pre žiakov 5-9 ročníka ZŠ. Program okrem tanca
zahŕňal i bohatú tombolu a voľbu kráľa a kráľovnej parketu.



9.3. – Mgr. Stanislava Takáčová si pripravila prednášku pre triedu Príma-Prevencia šikanovania.



Občianske združenie Equity vyhlásilo pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej
celoslovenskú súťaž som <neNORMAlne fér>. Do súťaže sa so svojou literárnou prácou s názvom
Som fér, zapojili aj žiačky sexty Tímea Balažová a Mária Šimonová pod dohľadom tr. učiteľky Ing.
Gičovej.



Aktivity školskej psychologičky Mgr. Dominiky Kováčovej so žiakmi 5.A, 5.B, 7.A a sekundy:
Dátum
3.5.2016
4.5.2016
10.5.2016
10.5.2016
18.5.2016
24.5.2016
24.5.2016

Trieda
5.B
7.A
5.B
7.A
7.A
Sekunda
7.A

31.5.2016
31.5.2016

5.B
7.A

2.6.2016
2.6.2016
6.6.2016

Sekunda
5.A
7.A

6.6.2016
7.6.2016

5.B
5.A

7.6.2016

Sekunda

14.6.2016

5.B

14.6.2016

Sekunda

15.6.2016

7.A

Aktivita
prvý kontakt s triedou, dotazník na zisťovanie klímy v triede
prvý kontakt s triedou, dotazník na zisťovanie klímy v triede
aktivita na zisťovanie záujmov žiakov - erb
aktivita na zisťovanie vzájomného poznania - interview
aktivita na sebapoznanie a sebaocenenie - rieka
prvý kontakt s triedou, dotazník na zisťovanie klímy v triede
aktivita na zisťovanie záujmov žiakov – erb, aktivita na vzájomnú spoluprácu medzi
žiakmi – ostrov
aktivita na pozitíva a negatíva v triede a vzťahy v triede - ruky
aktivita na vzájomné počúvanie sa a rešpekt – aktívne počúvanie, aktivita na
vzájomné pochválenie a ocenenie – pochváľ priateľa
aktivita na sebapoznanie a sebaocenenie – rieka
prvý kontakt s triedou, dotazník na zisťovanie klímy v triede
aktivita na vzájomnú spoluprácu a kooperáciu v skupine – lúpež v banke,
pantomíma Naša ideálna trieda
aktivita na vzájomné ocenenie – Naj, pantomíma Naša ideálna trieda
aktivita na zisťovanie záujmov žiakov – erb, aktivita na pozitíva a negatíva v triede
a vzťahy v triede – ruky
aktivita na určovanie vlastných hodnôt, aktivita želania na zisťovanie potrieb
a aktivita na predstavivosť - čo keby
aktivita na vzájomné pochválenie a ocenenie – pochváľ priateľa, aktivita na
vzájomné počúvanie sa a rešpekt – aktívne počúvanie
aktivita na vzájomné pochválenie a ocenenie – pochváľ priateľa, aktivita na
vzájomné počúvanie sa a rešpekt – aktívne počúvanie
Test štýl riešenia konfliktov, aktivita na riešenie konfliktov – 6 krokov riešenia
konfliktov

12

Cirkevná spojená škola, Švermova 10 Snina

15.6.2016

5.A

21.6.2016
21.6.2016

7.A
5.A

21.6.2016

Sekunda

23.6.2016

5.B

aktivita na zisťovanie vzájomného poznania – dotazník, aktivita na získanie
rešpektu voči iným ľuďom – Iní ľudia
aktivita na riešenie konfliktov – 6 krokov riešenia konfliktov
aktivita na vzájomné pochválenie a ocenenie – pochváľ priateľa, aktivita na
vzájomné počúvanie sa a rešpekt – aktívne počúvanie
aktivita na vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi – ostrov, aktivita na vzájomnú
spoluprácu a kooperáciu v skupine – lúpež v banke, aktivita na riešenie konfliktov –
6 krokov riešenia konfliktov
aktivita na vzájomnú spoluprácu a kooperáciu v skupine – lúpež v banke

AKTIVITY ZAMERANÉ ZA ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
 28.09.2015 sa uskutočnila prednáška na tému „Zdravý životný štýl alebo Návod ako prežiť“! Prednáška
bola určená triede 7.A a Sekunda a viedla ju p. Kožinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Humennom.


22.10.2015 bola táto prednáška zrealizovaná aj pre žiakov 9.A triedy.



9.12.2015 sa uskutočnila beseda

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

prednáška bola určená pre chlapcov aj dievčatá 6. ročníka.


4.2.2016 sa uskutočnila prednáška na tému Prevencia proti rakovine, ktorú v rámci Svetového dňa boja
proti rakovine viedla p. Kožinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom.
Prednášky sa zúčastnili žiaci sekundy.



29.05.2016 – prednáška na tému Ako zvládať stres. Bola určená žiakom 7.A triedy a viedla ju pani
psychologička Mgr. Stanislava Takáčová.



29.05.2016 – prednáška na tému Kult tela. Bola určená žiakom I.AG triedy gymnázia a viedla ju pani
psychologička Mgr. Stanislava Takáčová.

ENVIROMENTÁLNE AKTIVITY



Aj v tomto školskom roku sa žiaci zapojili do zberu starých elektrospotrebičov. V januári bolo firme
ASEKOL odovzdaných do zberu 10 ks starých monitorov, 10 ks stolných počítačov, 1 multifunkčná
tlačiareň, 1 ks notebook a niekoľko drobných starých elektrozariadení z domácností – hračky, fény,
rýchlovarná konvica, mobily, nabíjačky.



pokračoval zber starých už nefunkčných bateriek a elektrospotrebičov. Vyzbieralo sa 5 kg batérií
a niekoľko nefunkčných elektrospotrebičov.



V októbri prebehla na našej škole akcia v aranžovaní Jesennej ikebany pod vedením pani uč.
Andrejčíkovej. Do tejto akcie sa zapojili žiaci II.stupňa na výtvarnej výchove a na prírodovednom
krúžku. Výsledné práce boli veľmi pekné a jesennými námetmi nám spestrili chodbu.



Začiatkom decembra si žiaci 5., 6. roč. a sekundy pod vedením pani uč. Andrejčíkovej, Lukáčovej
priblížili vianočné sviatky vytvorením „Vianočných ikebán“. Žiaci sa veľmi snažili využiť svoje dobré
nápady a predstavivosť pri tvorení krásnych prác, ktorými sme spestrili chodbu a tak navodili
predvianočnú atmosféru.



V rámci turistického krúžku sa pán uč. PaedDr.Ján Marinič snažil upútať záujem žiakov o svoje okolie
a tiež o ochranu životného prostredia mnohými výletmi do prírody. V októbri navštívili vojenský
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cintorín Giglovo, v novembri navštívili travertínovú studničku, v decembri si spravili vychádzku na
Rybníky – amfiteáter, kde využili pekné počasie a zahrali sa tam rôzne hry.


Žiaci našej školy sa zapojili do zberu uzáverov z plastových fiaš. Vyzbierané uzávery budú potom
odovzdané pani Gdovičinovej z Belej nad Cirochou. Vyzbierané uzávery pomôžu pri liečení jej syna s
detskou mozgovou obrnou.



V marci sa žiaci prímy a 8.A pod vedením PaedDr. E. Andrejčíkovej zapojili do Veľkonočného
aranžovania. Žiaci využili svoju predstavivosť, tvorivosť a nápaditosť pri tvorení prekrásnych prác,
ktoré potom skrášľovali našu chodbu a navodili veľkonočnú atmosféru.



Žiaci našej školy – S. Parasková (8.A), O. Hancová a P. Nosálová (9.A) a M. Šimonová (sexta) sa
zúčastnili aj medzinárodnej výtvarnej súťaže – „Parky a záhrady - najlepšie miesta pre oddych“ZELENÝ SVET, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Žiaci sa mali
prostredníctvom kresby, maľby, grafiky, fotografie, animovaného filmu a komiksu pokúsiť umelecky
zobraziť parky alebo záhrady, ktoré zdobia okolie domu, či paneláku a prinášajú nielen úžitok, ale
zároveň potešenie pre oči a dušu. Práce odoslané na SAŽP do Banskej Bystrice.



21. apríla 2016 sa žiaci zúčastnili kultúrno-výchovného programu pri príležitosti osláv Dňa Zeme, na
ktorom účinkovali žiaci Základnej umeleckej školy. Podujatie zorganizovali : Mestské kultúrne
a osvetové stredisko v Snine, Správa Národného parku Poloniny v Stakčíne a OZ Čemerica Stakčín.
Cieľom podujatia bolo upozorniť žiakov na dôležitosť potreby chrániť našu Zem, zveľaďovať životné
prostredie, ktoré nás obklopuje, poznávať svoje okolie, naučiť ho milovať a vážiť si jeho historické,
kultúrne a prírodné hodnoty.



Žiaci II. stupňa Základnej školy prispeli v júni svojimi výtvarnými prácami do V. ročníka súťažnej
výstavy – Poloniny v kocke, ktorú organizuje Správa NP Poloniny. Práce mali byť zamerané na známe
miesta v NP Poloniny. Na výstavu boli odoslané práce žiačok 8.A triedy – S. Paraskovej, V. Lojanovej,
K. Pavlíkovej, A. Ďurikovej, V. Fundákovej, A. Jankajovej a 9.A triedy - P. Nosálovej, O. Hancovej, R.
Prokopovej, K. Minčičovej. Žiačky sa umiestnili na 4. mieste.

AKTIVITY METODICKÉHO ZDRUŽENIA PRE 1.STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY


Pripravili sme privítanie detí do prvého ročníka – Cechováciu - 28.10.2016 ( zodp.
Mgr.A.Ontkovičová, Mgr.J.Majcherová).



V rámci Týždňa školských knižníc sme so žiakmi vyrábali záložky do kníh, ktoré sme si vymenili so
žiakmi CZŠ v ŽilineZpojili sa všetky triedy 1.stupňa ZŠ.



V októbri sme privítali nových čitateľov, prvákov, v školskej knižnici. ( zodp.: Mgr. Ontkovičová)



V rámci kampane „Odstráň obezitu“ a Svetového dňa výživy sme pripravili pre žiakov ochutnávku
zdravých nátierok, pohybové aktivity – prekážkovú dráhu, besedu o zdravých potravinách, ovocí a
zelenine a potravinovú pyramídu , december (Lukáčová, Pavlíková).



Dňa 25.11.2014 sme pripravili Katarínsku zábavu pre žiakov 1. stupňa.



V triedach sme počas mesiacov november a december so žiakmi pripravili výrobky na vianočnú burzu.



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



Zorganizovali sme školské kolá matematických súťaži Pytagoriáda, Matematický klokan a Vševedko
a recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
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Zapojili sme sa do projektu E-twinnig – Názov nášho projektu Chrismas Cards (PaedDr. Čopíková).



Všetkovedko – korešpodenčná súťaž, zapojených 15 žiakov z 2. – 5. ročníka (Mgr. Kapraľová)



Katarínska zábava dňa 25.11.2016 ( Majcherová).



Vianočná burza dňa 9.12.2016 (všetci).



Prednáška pani psychologičky Mgr. Takáčovej na tému: Recept na dobrého kamaráta, pre triedy 3.A,
3.B, 4.A - 21.12.2015.



V marci sme uskutočnili čitateľskú olympiádu pre žiakov 1.stupňa ZŠ v našej školskej knižnici,
zároveň sme so žiakmi navštívili mestskú knižnicu.



Pripravili sme Deň otvorených dverí spojený so slávnostným zápisom do 1. ročníka ZŠ – 12.4.2016.



V máji 2016 sme v zrealizovali 5-dňovú Školu v prírode v Juskovej Voli. Zúčastnilo sa 40 žiakov.



Na deň detí 1.6.2016 sme zorganizovali 2. školskú športovú olympiádu.



V závere roka sa naši žiaci predtsvili v kultúrnom programe Zo srdiečka, ktorý sme pre verejnosť
odprezentovali 23.6.2016.



Dňa 24.6.2016 sa uskutočnil už 5.školský Juniáles a tí odvážnejší ostali v škole aj na Jánsku noc.



Pre žiakov 1.-4.ročníka sme školský výlet uskutočnili školský výlet do Vysokých Tatier. Zúčastnilo sa
ho 60 žiakov.



Žiaci 4.ročníka ZŠ absolvovali v termíne od 30.05.2016 do 9.6.2016 plavecký výcvik pre
začiatočníkov.



V rámci hodín dopravnej výchovy navštívili žiaci 1.ročníka ZŠ Detské dopravné ihrisko v Sobranciach

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE SLOVENSKÉHO JAZYKA A CUDZÍCH JAZYKOV


V novembri sa v CVČ v Snine konalo prvé kolo prvý ročník súťaže SHAKESPEARE´S DAY.

Žiaci

všetkých mestských základných škôl si zmerali svoje jazykové zručnosti v prednese anglickej poézie
a prózy. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci 3. – 9. ročníka, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. V 1.
kategórii získal 2. miesto Jakub Dunaj z 3.B triedy a v 3. kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka
Katarína Minčičová z 9.A triedy.


Naši študenti sa aj tohto roku zapojili do ďalšieho ročníka autorskej súťaže. Ide o literárnu súťaž, ktorá
má celoslovenský rozmer a začínajúci autori v nej prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a
eseje. Ocenení súťažiaci sa 27. novembra 2015 stretli v priestoroch sninského kaštieľa na slávnostnom
vyhodnotení už 14. ročníka súťaže.

Do tohto ročníka sa zapojilo 156 súťažiacich, ktorí zaslali 304

súťažných prác. Tie posudzovala odborná porota, ktorú tvorili profesorka Zuzana Stanislavová literárna teoretička, kritička a vysokoškolská pedagogička a Dušan Mikolaj - redaktor, publicista a
estejista. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci: Jakub Galanda (oktáva), Kristína Harmaňošová (IV.AG),
Katarína Drábová (II.AG), Jana Harajdičová (II.AG). Žiačka Jana Harajdičová získala za svoju
poviedku Super blogerka čestné uznanie.


Európsky deň jazykov je jazykové podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít
organizovaných po celej Európe počas septembra pri príležitosti European Day of Languages. Tento
deň sa oslavuje 26. septembra a všetky aktivity a podujatia majú za cieľ podporiť všeobecné ciele pri
učení cudzieho jazyka. Aj naša škola sa tento rok aktívne zapojila do tohto jazykového podujatia
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prostredníctvom zábavných aktivít, ktoré si žiaci museli najskôr preložiť z anglického, nemeckého,
ruského, ba aj latinského jazyka, aby mohli pokračovať v ich plnení. Na záver boli najšikovnejší
odmenení nielen pochvalou od nášho anglického lektora, ale aj sladkou odmenou.


Pridelenej partnerskej škole, ktorou sa stalo Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline, sme poslali 90
záložiek do kníh. Žiaci 1., 2., 3. ročníka gymnázia a žiaci sexty vyrábali záložky rôznych tvarov na
hodinách predmetu umenie a kultúra. Na výstavných paneloch sme zrealizovali výstavku záložiek a
správu o priebehu celoslovenského projektu sme uverejnili na stránke našej školy.



Základná škola - Prideleným partnerským školám, ktorými sa stali ZŠ sv. Marka v Nitre a Gymnázium
na Štefánikovej ulici v Bytči, sme poslali 80 záložiek. Doplňujúcim programom výroby záložiek bola
exkurzia žiakov 5.A a 5.B v Mestskej knižnici v Snine, počas ktorej sa žiaci dozvedeli množstvo
zaujímavých informácií o Matejovi Hrebendovi, prezreli si rôzne knižné tituly a niektoré si aj
vypožičali.



Mgr. M. Drábová zorganizovala pre našich 29 študentov poznávací výlet do Viedne, ktorý sa uskutočnil
13. - 17. októbra 2015. Študenti (z 1.AG, 3.AG, 9.A) spoznávali nielen historické pamiatky mesta, ale
aj nemecký jazyk a kultúru tohto európskeho štátu.



Dňa 3. decembra 2015 sa žiaci gymnázia (študenti oktávy, IV.AG, II.AG) zúčastnili divadelného
predstavenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavé
spracovanie hry OBCHOD NA KORZE.



V II. AG, v sexte, v 7. – 9. ročníku pri vyučovaní tém o štúrovcoch vyučujúci SJL (Mgr. Iveta
Leferovičová, Mgr. Ján Chochrun) využili projektové vyučovanie. Výsledky projektovej práce žiakov
boli zverejnené na výstavných paneloch v škole.



v apríli 2016 sa na ZŠ Mukačevskej v Prešove uskutočnilo KK ORUJ; v kategórii B2 nás
reprezentovala žiačka II.AG Klaudia Matiková, ktorá skončila na 6. mieste; žiačku pripravovala Mgr.
Marcela Tomášová



naši žiaci sa v Košiciach zúčastnili aj celoslovenskej súťaže v prednese poézie, prózy a spevu – RUSKÉ
SLOVO; žiačka sexty Eva Mária Karľová sa umiestnila na 3. mieste; do súťaže sa zapojili aj žiačky
Anastasia Smakula z prímy, Silvia Kuchtaninová z I.AG, Jana Harmaňošová z 8.A – žiačky sa
neumiestnili.



V tomto školskom roku sme sa zapojili do regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov
Literárne talenty 2016, ktorú organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom a do súťaže Literárny
Kežmarok, ktorú organizuje mesto Kežmarok. Svoje práce do obidvoch súťaží poslali žiaci III.AG.



Súťaž s názvom Moje nie zlu, ktorú organizuje Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti
v Prešove, ponúka možnosť žiakom základných škôl vyjadriť sa k negatívnym spoločenským javom vo
forme komiksu. Do tejto literárno-výtvarnej súťaže sa zapojili aj ôsmačky z našej školy. V konkurencii
207 súťažných prác sa dostala medzi ocenené pätica dievčat – Katarína Gičová, Daša Gičová,
Veronika Lojanová, Alexandra Ďuriková, Klára Pavlíková – so spoločným komiksom.



Diskusie o najrôznejších problémoch sa stali súčasťou verejného života a sú dôležitým prvkom vo
fungovaní akejkoľvek demokratickej spoločnosti. V súčasnosti však ľudia často nekriticky preberajú
cudzie názory, preto sme do vyučovania snažili implementovať debatu. Študenti III. AG sa na
hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj umenia a kultúry učili hľadať kauzálne vzťahy,
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formulovať argumenty, pochopiť a tolerovať opačný názor. 18. marca ich čakalo debatné dopoludnie
plné rôznych aktivít, ktoré si pre nich pripravili Mgr. I. Leferovičová a Mgr. J. Chochrun. Cieľom
bol rozvoj prezentačných a argumentačných schopností, ale aj kritického myslenia.


V spolupráci so strednou školou Mater Dei v belgickom meste Overpelt sme aj v tomto školskom roku
zorganizovali ďalšiu študentskú výmenu:
V dňoch 30.1. – 8. 2. 2016 sa 19 študentov cirkevného gymnázia zúčastnilo tejto výmeny. Belgická
škola zároveň hostila aj školy z Nemecka a Katalánska; študenti z Belgicka pripravili pre našich žiakov
zaujímavý program – prehliadku miest Overpelt a Hasselt či historického mesta Gent, karaoke show,
hru Citygame, zábavu v aquaparku a na karnevale; okrem toho naši žiaci zistili ako vyzerá tradičný
školský deň v Belgicku.
Posledný aprílový týždeň 19 belgickí študenti sa vydali opačným smerom. Počas 7 dní si naši hostia v
sprievode študentov CSŠ prezreli priestory školy, spoznali naše mesto a blízke okolie, navštívili
Vysoké Tatry a koncentračný tábor Osvienčim; intenzívne zážitky znásobilo ubytovanie belgických
kamarátov v hosťovských rodinách



Žiaci prímy a sekundy sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku AMERICAN
DREAM, ktoré sa uskutočnilo v MsKs Snina.



V CVČ v Snine sa konalo 2. kolo súťaže Na potulkách s angličtinou. Žiaci všetkých mestských
základných škôl mali tentokrát vyrobiť projekt alebo poster s názvom Vitajte v našom meste/regióne,
v ktorom sa okrem jazykovej zložky hodnotila aj estetická úprava diela. Súťaže sa zúčastnili aj naši
žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, Prímy a Sekundy, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. V 1.
kategórii získala 1. miesto Zuzana Mariničová z Prímy, 3. miesto Anastasia Smakula a Lívia
Pčolová z Prímy, 5. miesto Mária Danielová a Veronika Guzejová zo Sekundy. V 2. kategórii sa
na 3. mieste umiestnili dievčatá Katarína Minčičová a Patrícia Nosálová z 9.A. Všetky práce boli
vystavené v Dome Matice slovenskej v Snine do 15. apríla 2016.



Program eTwinning je založený na spolupráci dvoch a viacerých partnerských škôl, kde učitelia
predstavujú kreatívne spôsoby na zlepšenie svojej práce v triede. V tomto projekte sú zapojení aj naši
žiaci z tried PRÍMA a SEKUNDA, ktorí pracujú na projekte s rovesníkmi z talianskej školy v Rio
Saliceto. Je veľmi dôležité, že žiaci sa učia prezentovať vlastnú prácu, prijímať prácu partnera,
porovnávať a vymieňať si informácie s rovesníkmi, rešpektovať názory iných. Najdôležitejšie je, že si
rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti. Medzinárodná spolupráca je pre našich žiakov motiváciou a
príležitosťou spoznať život, ale aj zvyky a kultúru iných európskych krajín.

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE HUMANITNÝCH PREDMETOV


v decembri prebiehali triedne a školské kolá biblickej olympiády pod vedením Mgr. K. Peterovej
a PaedDr. V. Hišemovej. Štyri družstva (dve za ZŠ a dve za Gymnázium) postúpili na dekanátne kolo
v Humennom



Uskutočnilo sa školské kolo geografickej olympiády. Žiakov základnej školy pripravuje PaedDr. E.
Andrejčíková, študentov gymnázia pripravuje Mgr. Koveň. Okresné kolo sa uskutočnilo 4. februára
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2015, kde piataci A. Jankaj a D. Muller získali druhé a tretie miesto v svojej kategórii. Žiak 1. AG
triedy M. Peľo postúpil na krajské kolo on line geografickej olympiády pre stredné školy.


V decembri sa uskutočnila súťaž z OBN pre stredne školy Nebuď otrok drog, súťaže sa zúčastnila
žiačka 3. AG triedy Simona Kepičová.



V októbri 2015 žiaci 3. AG triedy, v rámci vyučovania Dejepisu, sa zúčastnili odbornej prednášky
o Karpatskom fronte v prvej svetovej vojne a exkurzie v priestoroch Vihorlatského múzea
v Humennom. Zodpovedný p. uč. Mgr. Mitro. Študentom ozrejmili vplyv prvej svetovej vojny na
obyvateľstvo severovýchodného Slovenska, problémy s prechodom armád, priblížil významné boje,
resp. straty na životoch a význam vojenských cintorínov.



Pre žiakov ZŠ 5. ročníka (triedy 5. A, 5. B) z predmetov DEJ, REV, NAD, GEG, v mesiacoch október,
november, pod vedením p. uč. Mgr. Mitra a p. uč. Mgr. Koveňa, bola zorganizovaná exkurzia
v priestoroch Múzea v Zemplínskych Hámroch. Žiaci sa zúčastnili dvoch edukačných okruhov: 1.
Železní dedovia, kde hravou formou priblížili, čo robili baníci, hutmani a kováči. Navštívili hámor,
kováčsku dielňu, dozvedeli sa o tradičných plodinách, remeslách a živote v obciach pod Sninským
kameňom. 2. Mladý ochranár. V druhom okruhu spoznali zvieratá, rastliny a kamene Chránenej
krajinnej oblasti Vihorlat, navštívili štôlňu aj úzkokoľajnú železničku.

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV


Dňa 25.9.2015 sa 21 žiakov Gymnázia CSŠ v Snine zúčastnilo pod pedagogickým dozorom PaedDr.
Jána Mariniča a RNDr. Denisy Paraskovej exkurzie „Noc výskumníkov“ v Košiciach. Festival vedy sa
uskutočnil v prítomnosti zástupcov odborných partnerov festivalu z Technickej univerzity v Košiciach,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskej univerzity a Slovenskej akadémie vied. Festival sa tento
rok niesol v duchu motta „Veda je budúcnosť“. Návštevníci si mohli otestovať svoje pohybové
schopnosti, ako aj pamäť, pozornosť a reakčný čas. Predstavený bol svet genetiky a chromozómových
porúch a odhalené boli tajomstvá nervového systému. Pripravená bola aj cesta do minulosti, na ktorej
žiaci spoznali život v praveku. Mnohí využili možnosť pozorovania slnečnej fotosféry a chromosféry
pomocou ďalekohľadov, či získavali informácie o kozmickom počasí a experimentoch z Košíc, ktoré
sa dostali do vesmíru. Súčasťou podujatia boli aj ukážky a súťaže robotov. Vystavené boli zaujímavé
exponáty ako pozemný 3D laserový skener alebo auto na vodíkový pohon.



8. – 11. 11.2015 sa dvaja žiaci 3.AG (Kepič S., Kosťun R.) pod vedením RNDr. Denisy Paraskovej
zúčastnili celoslovenského kola AMAVETU 2015 s prácou MINIKVÍZ.



Do celoslovenskej korešpondenčnej súťaže FRESHHH JUNIOR s témou Objav v sebe génia sa zapojili
3 tímy G, súťaž ukončil 1 tím žiakov Sexty ( Pavlíková, Gičová, Gajdulová ) ktorý skončil na 67.
mieste. Prihlásených bolo 450 tímov.



Do korešpondenčného semináru LABÁK 2015 ( je podporovaný Amavetom ) sa zapojili: 8.A –
S.Parasková, 5.A – celá trieda, Sekunda – V.Guzejová, G.Gáborová. Za gymnázium sú boli zapojení
žiaci Dunaj K., Minčičová E., Lelková K., Schlencová V., Savková S. , Karľová E. Súťaž je zameraná
na oblasť chémie, biológie, fyziky a geografie.

 Technická olympiáda ... Pavlík O., Komár M. v decembri skončili na 1. mieste okr. kola
v kategórii A ... žiakov pripravoval PaedDr. Marinič Ján
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16.10.2015 sa 17 žiakov sekundy pod vedením Ing. Buhajovej Milany zapojilo do krajského kola
AMAVETU 2015. Súťaž sa konala v Prešove.



8. – 11. 11.2015 sa dve žiačky 2.AG (Schlencová V., Savková S.) pod vedením Ing. Buhajovej Milany
zúčastnili celoslovenského kola AMAVETU 2015.



Žiaci 7.A, 8.A, 9.A sa pod vedením Ing. Buhajovej Milany zapojili do 1. ročníka celoslovenskej súťaže
Čaro chémie ( Rosoľanka, Andrejčík, Lukáč, Dančo, Dunajová, Nosálová ). Výsledky súťaže budú
zverejnené do 4.2.2016.



Žiačka 2.AG Schlencová V. pod vedením Ing. Buhajovej zapojila do

projektu Veľvyslanectvo

mladých, ktorý je zameraný na prírodovedné predmety: Rozvoj vedy a techniky v meste. Na
celoslovenskom kole získala 4. miesto.


V dňoch 8. - 9. 3. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej Pytagoriády, žiakov pripravili
jednotliví vyučujúci: 5.A – Tomáš Dunaj ( 2. miesto), 8.A – Simona Parasková ( 1. miesto).



Dňa 5.4.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, kde žiaci 6. ročníka ( Čop T.,
Nacková T., Kohútová T. ) boli úspešnými riešiteľmi, ktorých pripravovala Mgr. Dzuňová Mária,
žiačka 8.A triedy Simona Parasková získala 1.miesto pod vedením RNDr. Denisy Paraskovej.



Dňa 21.3.2016 prebehlo školské kolo Matematického klokana, ktorého sa zúčastnili 28 žiaci školy ( 1.4. roč. :10žiakov, 5.-9. roč. : 18 žiakov ).



Dňa 6.6.2016 sa uskutočnil na škole Deň finančnej gramotnosti. V úvode si žiaci 9. ročníka vypočuli
prednášku „ Bohatí a chudobní „ – bol to úvod do finančnej gramotnosti finančnej skupiny Partners
group s lektorom Adamom Burdom. Neskôr nasledovala práca žiakov v skupinách. Cieľom dňa bolo
zaujímavou formou podať žiakom návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia vo svojom živote.



Traja žiaci 3.AG ( Kepičová S., Kepič S., Kosťun R. ) sa zapojili do SOČ v odbore Tvorba učebnej
pomôcky.



Chemická olymnpiáda - žiačka 9.A Dunajová A. získala pod vedením Ing. Buhajovej Milany na
okresnom kole 5. miesto.



Žiaci 7.A, 8.A, 9.A sa pod vedením Ing. Buhajovej Milany zapojili do 1. ročníka celoslovenskej súťaže
Čaro chémie ( Rosoľanka, Andrejčík, Lukáč, Dančo, Dunajová, Nosálová )



Naše práce v krajskej súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti - SOČ
v obore Chémia ... K. Lelková ( 3.AG ), P. Gerbocová, E. Minčičová ( 1.AG ),
v odbore Biológia ... V. Schlencová, S. Savková ( 2.AG ).



V medzinárodnej súťaži Pohár vedy 2016 získali 4 žiaci 9.A ( Janko, Minčičová, Nosalová, Dunajová
A. ) 1. miesto a postúpili na medzinárodné kolo do Prahy, ktoré sa uskutočnilo

17. – 19. 6. 2016. Na

tomto medzinárodnom kole súťaže sa žiaci umiestnili na 4. mieste. Do súťaže boli zapojené aj ďalšie
tímy: z 1.AG tím ( Petrovajová, Burik, Vozár, Drab ) získali 3. miesto,

tím ( Rebičová, Potucká,

Kohút, Peľo ) získali 5. miesto.


17.4.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Žiakov pripravovala Ing. Čopíková
Anna. Za základnú školu v kategórii E – žiačka sekundy Gáborová G. sa umiestnila na 2. mieste
a postúpila na krajské kolo. Za gymnázium v kategórii B na krajskom kole získali žiačky 2.AG V.
Schlencová 1.miesto a S.Savková 6. miesto. V. Schlencová postúpila na celoslovenské kolo, kde
skončila ako úspešný riešiteľ BO.
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AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE VÝCHOVNÝCH PREDMETOV
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Šach

- okresné kolo – 1. miesto - Katka Minčičová
- krajské kolo – 6. miesto – Katka Minčičová
Pohár Matice slovenskej - 1. miesto – Erika Koveňová ( vo svojej kategórii )
Pohár Matice slovenskej 1. miesto – Katarína Minčičová ( vo svojej kategórii )
Pohár Matice slovenskej 3. miesto – Tibor Lukáč ( vo svojej kategórii )
Celoročná súťaž CVČ – 1. miesto - Katarína Minčičová
Celoročná súťaž CVČ - 3. miesto –družstvo – Minčičová Katarína, Lukáč Tibor, Koveňová Erika
SŠ dievčatá – okresné kolo – 2. miesto

Volejbal -

SŠ – chlapci – okresné kolo – 1. miesto – postup na krajské kolo

-

ZŠ – dievčatá – okresné kolo – 3. miesto

-

ZŠ – chlapci – okresné kolo – 1. miesto

Streľba zo vzduchovky
- okresné kolo – mladší žiaci - 1. miesto, družstvo - Daniel Muller, Adrián Jankaj, Tomáš
Lojan, Jakub Lojan
- okresné kolo – starší žiaci - 1. miesto - družstvo - Mária Štofirová, Erika Koveňová , Jana
Harmaňošová
Supercyklista
– okresné kolo - 1.miesto Tadeáš Čop, 3. Miesto Lucia Mariničová
VÝTVARNÉ SÚŤAŽE
Jesenné aranžovanie – školská súťaž - november 2015 – zorganizovala
Vianočná ikebana – školská súťaž – december 2015 - zorganizovala
HUDOBNÉ SÚŤAŽE
Celoslovenský festival „ Spevy môjho rodu“ – cena poroty: sólo – Mária Voroňáková, duo – Melánia
Karaščáková, Jana Petrovajová, október 2015
Dni mesta Sniny – vystúpenie Kacarky - september 2015
Jasličková pobožnosť – vystúpenie Kacarky – 25. december 2015
Vianočná besiedka - vystúpenie v MŠ Dukelských hrdinov – 21. december 2015, vystúpenia v Domove
pokojnej staroby – september 2015, november 2015 na Katarínskej oslave
Makovická struna – Zuzana Hudáková, Mária Voroňáková – sólo spev, strieborné pásmo,
Štefánia Ondicová, Melánia Karaščáková – duo, strieborné pásmo,
Katka Drábová, Martina Drábová, Simona Špitáliková – trio, strieborné pásmo
Spevy môjho rodu
Celoslovenský rusínsky festival - Jana Petrovajová, Melánia Karaščáková – duo - cena rusínskej obrody
Regionálna prehliadka ľudových spevov a hudby v Humennom – skupina Kacarka – 1. miesto – postup
na kraj – strieborné pásmo, postup na festival Zemplín špiva - Zuzana Hudáková , Alica Paulíková sólo spev, postup do festivalu Spevy môjho rodu - Mária Voroňáková – sólo spev
Supertrieda 2016 – krajské kolo – 2. miesto- téma Prvá pomoc - literárno-dramatické pásmo
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VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

p.č.

Meno učiteľa

Názov krúžku

1

Buhajová Milana

Chemický

2

Čopiková Anna

Kacarka

3

Čopiková Anna

Biologický

4

Čopiková Miroslava

Učíme sa spolu

5

Čopíková Miroslava

Počítačový

6

Chochrun Ján

Cvičenia zo SJL

7

Chochrun Ján

Mladý novinár

8

Drábová Marcela

Konverzácie z NEJ

9

Gavron Matúš

Volejbalový

10

Majcherová Jana

Kacarka

11

Majcherová Jana

Učíme sa spolu

12

Marinič Ján

Cykloturistický

13

Mišková Karin

Učíme sa spolu

14

Mišková Karin

Tvorivé dielne

15

Jankaj Štefan

Stolnotenisový

16

Kapraľová Slavka

Učíme sa spolu

17

Kapraľová Slavka

Šikovníček

18

Karľová Emília

Anglitčina hrou

19

Koveň Alexander

Strelecký

20

Koveň Alexander

Vybíjaná

21

Koveň Alexander

Šachový

22

Krajník Peter

Konverzácia v ANJ

23

Leferovičová Iveta

Cvičenia zo SJL

24

Karľová Emília

Mládežnícky parlament

25

Hudáková Monika

Cvičenia zo SJL

26

Hudáková Monika

Čitateľský

27

Lukáčová Beáta

Učíme sa spolu

28

Ontkovičová Adriana

Čitateľský

29

Ontkovičová Adriana

Učíme sa spolu
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30

Ontkovičová Adriana

Cvičenia zo SJL

31

Dzuňová Mária

cvičenia z MAT

32

Tomášová Marcela

Konverzácie z RUJ

33

Dunaj Kamil

Lego roboty

34

Petrovaj Jakub

Florbalový

§ 2 ods.1 písm. i) Vyhlášky MŠ SR 9/2006
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ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH PODMIENKACH
Budovu školy si zriaďovateľ prenajíma od Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory v Prešove. Zariadenie
pozostáva zo 4 pavilónov a kotolne. Dva pavilóny sú spolu s pavilónom telocvične prepojené spojovacou
chodbou. V týchto pavilónoch je uskutočňovaná výučba. Pavilón, v ktorom je školský klub detí a školská
jedáleň nie je prepojený s hlavnou budovou školy. Po technickej stránke je škola dobre vybavená. Máme
počítačovú učebňu, jazykové laboratórium, knižnicu, odbornú učebňu chémie, učebňu biológie a učebňu fyziky,
telocvičňu s posilňovňou a rozsiahly školský areál.

Zbierky kabinetov sa pravidelne dopĺňajú a obnovujú.

Knižnica bola revitalizovaná a neustále dopĺňa knižničný fond, a tak žiaci majú záujem najmä o nové knižné
tituly.
Škola bola úspešná v realizácii projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej
spoločnosti financovaného zo zdrojov EÚ a SR. V rámci projektu boli realizované aktivity na skvalitnenie
vyučovania a modernizované vybavenie laboratória fyziky, chémie a biológie.
Pretrvávajúce negatíva:
- Je potrebné vbudovať bezbariérový vstup do školy.
- Medzi najakútnejšie nedostatky však patrí teplovodné potrubie vedúce po vonku z kotolne do jednotlivých
pavilónoch školy. Už v minulom roku bola riešená havária a nebezpečenstvo poškodenia je z roka na rok
väčšie.
- V škole chýba priestor na uloženie šatní pre žiakov. Momentálne sú šatne na chodbách vedľa tried, čo
obmedzuje pohyb žiakov po škole a pôsobí dosť neesteticky.
- V školskej kuchyni je potrebné pokračovať vo výmene okien a obnove jej prístrojového vybavenia, ktoré je
zastaralé a niektoré už nefunkčné.
- Opraviť a sprevádzkovať odvodňovací systém dažďovej vody. Dažďová voda v súčasností steká rovno
k stenám budovy školy, čo spôsobuje poškodzovanie základov a stien.
Počet tried: 20

Počet kmeňových učební: 20

Počet odbor. učební: 8

Priestory pre ŠKD tvoria štyri kluby so samostatnými miestnosťami.
§ 2 ods.1 písm. l) Vyhlášky MŠ SR 9/2006
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ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI ŠKOLY
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§ 2 ods.1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR 9/2006
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KONCEPČNÝ ZÁMER ŠKOLY
Škola si v koncepčnom zámere na školský rok dala za cieľ pokračovať v skvalitňovaní vyučovacieho
procesu a to zapájaním sa do rôznych projektov, ktoré umožňujú modernizáciu učebných pomôcok na
vyučovanie, tvorbu nových učebných plánov a estetizáciu priestorového vybavenia školy. Naším cieľom je
pokračovať v realizácii projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti ,
ktorého hlavným cieľom je modernizácia

laboratórií fyziky, chémie a biológie, vzdelávanie pedagógov

a zavádzanie moderných prvkov vzdelávania. Zároveň je potrebné riešiť otázku vlastníctva budovy školy
a priľahlých pozemkov, nakoľko sa škola nemôže uchádzať o ďalšie financie zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré
si vyžadujú vlastníctvo budovy alebo dlhodobý prenájom.
Motivovať učiteľov k profesionálnemu o duchovnému rastu. Podporovať aktivity učiteľov a žiakov,
ktoré napomáhajú dobrej pracovnej i rodinnej atmosfére na škole. Monitorovať kvalitu vyučovacieho procesu
a hľadať možnosti jej zlepšovania využívaním nových moderných učebných prostriedkov a didaktickej techniky.
Špecifický charakter školy sa prejavuje v prostredí, v previazanosti učebnej látky s evanjeliom
a vonkajšími prejavmi viery. Úlohou školy je naučiť deti samostatne pracovať, tvorivo myslieť, vypestovať
prirodzenú túžbu po nových vedomostiach. Túto úlohu sa nám darí plniť, o čom svedčia aj umiestnenia žiakov
na súťažiach. Svoju činnosť zameriavame aj na mimoškolské aktivity detí a na zmysluplné využívanie ich
voľného času. Škola ponúka veľké množstvo krúžkov a možností realizácie sa našich žiakov.

V Snine, 10.10.2016

RNDr. Jozef Lojan
riaditeľ školy
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