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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 
rok 2018/2019 

 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA 

Adresa školy M. R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov 

Telefón +421 0566725333 

E-mail skola@cgymtv.edu.sk 

Web. stránka cgymtv.edu.sk 

Zriaďovateľ Gréckokatolícka Eparchia Košice, Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľka Mgr. Eva Šimková +421 56 6725333 skola@cgymtv.edu.sk 

Duchovný správca školy  SSLic. Milan Diheneščík +421 56 6725333 dihenescik@cgymtv.edu.sk 

Ekonómka Mgr. Ivana Raničová +421 56 6725333 skola@cgymtv.edu.sk 

 

Rada školy 

  Titl. meno, priezvisko 

Predseda Mgr. Dávid Mazár 

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Anežka Franková  

Nepedagogickí zamestnanci Mgr. Ivana Raničová 

Zástupcovia rodičov Ing. Ján Garbár 

  Mgr. Štefan Keruľ- Kmec 

Zástupcovia zriaďovateľa ThLic. PaedDr. Peter Orenič  

  Mgr. Dušan Seman  

  PhDr. PaedDr. Mgr.Tomáš Haburaj, PhD 

Zástupca žiakov Matej Vida 
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Poradné orgány školy 

 PK pre vzdelávaciu oblasť Vedúci 

Jazyk a komunikácia PaedDr. Jaroslava Sabová 

Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Umenie a kultúra 
ThDr. Mária Vansačová, PhD 

Človek a príroda, Zdravie a pohyb Mgr. Anežka Franková 

Matematika a práca s informáciami Mgr. Eva Šimková 

Rada rodičov školy Ing. Martin Puci 

Pedagogická rada  

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 113 
Počet tried: 6 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 24  0 

II.A 21  0 

III.A 15  0 

III.B 17  0 

IV.A 18  0 

IV.B 18  0 

 

 

ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY 

 Škola prijímala žiakov do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2019/2020 na základe: 
 

1. Výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu 

matematika. Obsah a rozsah prijímacích skúšok z týchto predmetov bol v súlade so ŠVP ISCED 2.  

2. Výsledkov na celoštátnom testovaní zo slovenského jazyka a matematiky 

3. Priemerného prospechu na konci 7,  8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka 

4. Umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na II. stupni vyhlasovaných MŠVVaŠ SR 

Za jednotlivé kritéria boli žiakovi pridelené body.  

Uchádzačom boli zaslané rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov 

9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.  

Uchádzači o štúdium, ktorí boli prijatí na základe prijímacích skúšok, sa zoradili podľa dosiahnutého počtu 

bodov. Uchádzačom, ktorí splnili kritéria na prijatie na štúdium bolo zaslané rozhodnutie o prijatí. 
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      1. kolo PS 2. kolo PS 
Zapísaní 
žiaci 

Stav k 
15.9.2019 Kód Odbor Plán 

Prihlásení 1./2. 
termín  

Prijatí Prihlásení  Prijatí  

7902J00 Gymnázium 28 22/32 22 0 0 22 22 

 

 

 Opatrenia na zvýšenie záujmu o  školu 

 Podpora moderných foriem vyučovania vo všetkých predmetoch 

 Snaha zamestnancov zvyšovať svoje kompetencie 

 Rozvoj kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie 

 Vysoká úspešnosť prijatia žiakov na VŠ 

 Vybavenosť IKT a ich využívanie vo vyučovaní 

 Propagácia školských akcií  na web stránke školy, na web stránke eparchie,  v tlači farností dekanátu 

 Zvyšovanie kvality vyučovania učiteľmi, motivácia učenia sa žiakov, podpora mimoškolských aktivít, 

podpora záujmu rodičov o školu a ich participácia na príprave a realizácii školských a duchovných 

aktivít. 

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV  

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ EKO FYZ GEG CHE INF KNB KAJ 1 KAJ 2 KNJ KRJ MAT MAU 

I.A 1,96 1,58 1,71   1,88 1,67 2,04 1,58 1,29         2,71   

II.A 1,9 2,48 1,76   2,24 1,95 2,52 2,76 1,29         3,1   

III.A 1,93 2,07 2,07 1,2 2,2 1,8 2,07 2,07 1,53 2 1,57     3,07   

III.B 2,41 2,65 2,41 1,75 2,59 2,76 2,35 2,59 1,94 2,45 1,75     3,29   

IV.A 1,72 1,71 1,33 1 1,5 1,29 1,25   1,11 1,89 1,33 2 1 2,33 1,75 

IV.B 2,17 2,25 1,71 1,8 1,67 1,75 1,5   1,56 2,57 1,71 2,25 1,5 2,78 2 

 
Trieda NEJ OBN RUJ SEB SED SEG SEC SEI SQN SEM SEY SSJ 1 SJL SPR TAJ TSV UKL 

I.A 2,11   1                   2,42 1 1,57 1 1,46 

II.A 1,8 1,86 2                   2,62 1 1,8 1   

III.A 1,75 1,53 1,4 1,2 2,33 2,33 1 1,5   1 2,33 1,44 2,53 1 1 1,27 1,4 

III.B 2 1,82 1,29 2,14 2,33 3 1,5 1,75   2,25 3 1 3,06 1 1,33 1,27 1,59 

IV.A 1,89   1,33           1   1,71 1,63 2,28 1 1,67 1   

IV.B 2,4   1,8           1   2,55 2 2,83 1 2,38 1,07   
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 24 8 8 8 0 0 

II.A 21 1 9 11 0 0 

III.A 15 4 4 7 0 0 

III.B 17 2 3 12 0 0 

IV.A 18 6 9 3 0 0 

IV.B 18 2 8 8 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zam. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

I.A 24 1694 70,58 1694 70,58 0 0,00 

II.A 21 2312 110,10 2305 109,76 7 0,33 

III.A 15 1721 114,73 1718 114,53 3 0,20 

III.B 17 1998 117,53 1993 117,24 5 0,29 

IV.A 18 1867 103,72 1859 103,28 8 0,44 

IV.B 18 2264 125,78 2243 124,61 21 1,17 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Úspešnosť  

Anglický jazyk B2 27 61,14 

Ruský jazyk B2 2 44,60 

Nemecký jazyk B2 7 31,60 

Slovenský jazyk 36 58,21 

Matematika 10 67,68 

Interná časť MS - písomná forma 

Predmet Počet žiakov Úspešnosť  

Anglický jazyk B2 27 70,19 

Ruský jazyk B2 2 75,00 

Nemecký jazyk B2 7 66,43 

Slovenský jazyk 36 68,94 
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Interná časť – ústna  časť 

Predmet Úroveň 
1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický jazyk B2 10 8 8 1 2,00 27 

Biológia   4 4 1 2 2,09 11 

Dejepis   8 2     1,20 10 

Ekonomika   3 1   1 1,80 5 

Fyzika   2 2     1,50 4 

Geografia   8 3 1 1 1,62 13 

Chémia   1 1 1   2,00 3 

Katolícke náboženstvo   3       1,00 3 

Matematika   4 3 1   1,63 8 

Nemecký jazyk B2 3 5 1   1,78 9 

Občianska náuka   6 6 3 1 1,94 16 

Ruský jazyk B2 7       1,00 7 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
  11 22 3   1,78 36 

Taliansky jazyk B2 1       1,00 1 

 

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 VS 

Pokračujú v štúdiu(iný 
typ školy) 

Zamestnaní 
k 1. 9. 2019 

Nezamestnaní 
k 1. 9. 2019 

Spolu 

Počet žiakov 34 0 1 1 36 

 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. pracovníkov Počet nepedag. pracovníkov 

TPP 14 4 

DPP 0   

Znížený úväzok 8   

ZPS 0   

Na dohodu 3   
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Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet 
všetkých 
učiteľov 

 externých 6 

 kvalifikovaných 17 

 nekvalifikovaných 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 2 

s 2. kvalifikačnou skúškou 7 

s akademickou hodnosťou 0 

priemerný počet žiakov na učiteľa 6,64 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Názov súťaže Počet žiakov Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Cezpoľný beh 
chlapcov 

3  
M.Šimko -3roč., Garanský Vratko -
2roč., J. Hamko,1roč.    4. miesto 

    

Cezpoľný beh 
dievčat 

3 D 
E. Andrejková, L. Sabová -2roč. KM. 
Urigová 1roč. 2 . miesto 

    

Futsal  chlapci 10+1 

Boberský, Kopčák, Šimko – 3. roč., 
Ňarjaš, Mantič, Vaľko, Kavčák – 2. 
roč., Rigo, Vincej, Keruľ-Kmec Eliaš- 
1.roč. 

    

Alžbetina ruža 4+1 
S. Zorvanová S. Bombár, D. Rinik B. 
Ančočik – 2. miesto 

Kat. Náboženské 
piesne- duet 

  

pisQworky 11 + 1 

Dávid Rinik, Š. Puci, Tomáš Toma, 
Benjamín Ančočik, Cyril Keruľ – 
Kmec,  Samuel-Dávid Bombár - 4. 
roč. postup KK 

    

Jakub Bodnár, Maroš Šimko, Š. 
Ančočik– 3.roč., Dávid Pazderák, 
Eliáš  Keruľ – Kmec – 1. roč. 

Olympiáda 
v anglickom 
jazyku 

  

Štefan Puci 1. miesto Kat. 2B 
Štefan Puci - 
postup 

  
Jana Molčániyová 2. miesto, Kat. 
2A 
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Okresné kolo 
futsal dievčat 

  

Ema Žaludeková, Erika Baňasová, 
Klára Urigová, Patrícia Zajacová, 
Petra Pazstorová, Regina Póšová, 
Vanesa Bajusová, Veronika Nízka, 
Viktória Belková, Zuzana Vidová 
3. miesto 

Postup do 
regionálneho 
kola  

  

Regionálne finále 
vo futsale dievčat 

  

Ema Žaludeková, Erika Baňasová, 
Klára Urigová, Patrícia Zajacová, 
Petra Pazstorová, Regina Póšová, 
Vanesa Bajusová, Veronika Nízka, 
Viktória Belková, Zuzana Vidová  

4.miesto   

Čo vieš 
o hviezdach? 

  Tomáš Toma , 4. A   3. miesto   

Biblická 
olympiáda 

  
Lýdia Oravkinová, Zuzana Mrázová, 
Patrícia Zajacová, 1. miesto 
protopresbyteriálne kolo 

1.miesto 
 
  

8. miesto 
  

Hviezdoslavov 
Kubín 2019 

  Marianna Kolodiová, 1. miesto     

Biblia očami detí   
Jakub Bodnár 
  
Dárius Krestián   

 2. miesto 
 
3. miesto  

2. miesto 
 
  

SOČ   Zuzana Mrázová 3. A  3. miesto   

Gorazdovo 
výtvarné 
Námestovo 

3 Mária Ceľuchová  3. miesto 3. miesto 3. miesto 

Biblická 
olympiáda 

3 
Lýdia Oravkinová, Zuzana Mrázová, 
Patrícia Zajacová 

1. miesto 8. miesto 

Biblia očami detí 2 Jakub Bodnár  2. miesto 2. miesto 

Mladý zdravotník 10 

Kohut, Biž, Vida, Keruľ-Kmec, 
Vincej, 3. miesto 

    
Ančočik, Horňák, Jakabová, 
Hudecová, Lacková, 2. miesto 

Memoriál MUDr. 
Harineka 

5 

Alexandra Lacková, Erika 
Semanová, Zuzana Mrázová, 
Dominika Jakabová a Veronika 
Hudecová. 

  Účasť 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Duchovná formácia 

❖ Slávnostné otvorenie a ukončenie školského roka 2018/2019 

➢ Spoločná svätá liturgia v Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Presvätej Bohorodičky 

v Trebišove.  

❖ Sv. spoveď - pred prvými piatkami. 

❖ Sv. liturgie - v spoločenskej miestnosti školy (každý piatok od 7.45). 

❖ Duchovné obnovy učiteľov (1 x mesačne) 

❖ Fatimská sobota (prvá októbrová sobota)  

➢ Účasť členov pedagogického zboru gymnázia, ich rodinných príslušníkov a skupiny žiakov školy na 

Fatimskej sobote v Klokočove, ktorá je už tradične určená učiteľom cirkevných škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. 

❖ Milión detí sa modlí ruženec (18. 10. ) 

➢ Duchovná iniciatíva  študentov školy pod vedením duchovného správcu školy. 

❖ Posväcovanie maturitných stužiek s krížikom (október 2018)  

➢ Za účasti vladyku Milana, o. Petra, RŠU a dekana trebišovskej gréckokatolíckej farnosti o. 

protopresbytéra Dušana Semana počas oficiálnej časti stužkovej slávnosti tried IV.A, IV.B. 

❖ Celoeparchiálny metodický deň (október 2018)  

➢ Celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Košickej 

eparchie s účasťou všetkých pedagogických pracovníkov nášho gymnázia. 

❖ Sv. Mikuláš medzi nami (december 2018)  

➢ Tradičný program žiakov 2. a 3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány spojený s kultúrnym pásmom 

a obdarovaním spolužiakov a učiteľov školy. 

❖ Duchovná obnova zamestnancov školy (december 2018)  

➢ Duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov nášho gymnázia pri príležitosti 

blížiacich sa vianočných sviatkov 

❖ Vianočná liturgia + akadémia (december 2018)  

➢ Pri príležitosti posledného vyučovacieho dňa v roku a blížiacich sa najkrajších sviatkov roka bola 

súčasťou vyučovacieho programu liturgia a slávnostná vianočná akadémia, ktoré sa uskutočnili 

v spoločenskej miestnosti školy. 

❖ Posväcovanie priestorov školy (január 2019)  

➢ Duchovný správca školy vysvätil priestory školy. Zároveň vyslovil modlitby a prosby za pokoj, ochranu 

anjelov a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy. 

❖ Deň učiteľov katolíckych škôl (január 2019). 

❖ Duchovné cvičenia žiakov  (apríl 2019)  

➢ Žiaci celej školy  absolvovali  duchovné cvičenia  v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka 

v Juskovej Voli. 

❖ Duchovná obnova zamestnancov školy (apríl 2019)  

➢ Duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov nášho gymnázia pri príležitosti 

blížiacich sa veľkonočných sviatkov. 
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❖ Krížová cesta 2019 (apríl 2019)  

➢ Popoludňajšie krížové zastavenia spojené s modlitbami a spevmi pri príležitosti odchodu na 

veľkonočné prázdniny. 

❖ Víkend s Božím slovom (máj 2019) –  

➢ Študenti školy pod duchovným vedením o. Milana a sr. Šebestiány hľadali odpovede na otázku ako 

čítať Božie slovo, aby sme z čítania mali duchovný úžitok. 

❖ Duchovná púť žiakov 1. a 2. ročníka do Lutiny – (máj 2019) 

❖ Odpustová slávnosť (jún 2019)  

➢ Záver školského roka sa v škole už tradične niesol vo sviatočnom duchu, keďže 24. júna si 

pripomíname sviatok patróna nášho gymnázia – sv. Jána Krstiteľa. 

 

Prezentácie na verejnosti 

√ Celoškolský aktív ZRPŠ (október  2018) 

 

√ Biela pastelka – (október 2018) verejná zbierka pre úniu nevidiacich a slabozrakých 

 

√ Deň boja proti hladu (október 2018) - pripomienka výročie vyhlásenia 16. októbra Svetovou 

Zdravotníckou organizáciou (WHO) za Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu. (Quebec, 1947). Pod 

vedením Mgr. Anežky Frankovej predávali žiaci 3. ročníka pod záštitou Slovenského Červeného kríža 

v zariadení opatrovateľskej služby DOM SČK - Prameň nádeje na Hviezdoslavovej ulici v Trebišove chlieb 

a pekárenské výrobky za symbolické ceny. Zároveň boli na škole ponúkané záujemcom symbolické 

perníčky pripravené členmi farského rímskokatolíckeho spoločenstva.  

 

√ Študentská kvapka krvi (november 2018) - darcovstvo v priestoroch hematologicko-transfúzneho 

oddelenia pri NSP a. s. v Trebišove. Svojím rozhodnutím pomôcť ľuďom, ktorí ich krv budú potrebovať 

v najťažších chvíľach života, dávajú naši žiaci príklad ďalším nasledovníkom zo školských lavíc. 

 

√ Červené stužky (november – december 2018) - tradičná akcia pod názvom Červené stužky. Výrazný 

symbol prekrývajúcej sa stužky sa pripomína nielen ako symbol boja proti AIDS a medzinárodne 

vyhláseného Svetového dňa boja proti tejto zákernej chorobe, ale predovšetkým byť súčasťou jeho 

celoslovenskej kampaň.  

 

√ Sviečkový pochod (december 2018) – účasť na kampani Sviečkový pochod, ktorú realizovala Mládež 

Slovenského Červeného kríža po šestnásty raz pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. 

december) vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization, WHO). 

 

√ Sv. Mikuláš medzi chorými a nevládnymi (december 2018) – realizovanie tematického pásma 

v zariadení LUMEN Trebišov a obdarovanie seniorov pri príležitosti sviatku Sv. Mikuláša. 

 

√ Deň otvorených dverí na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa (december 2018) - Deň otvorených 

dverí ponúkla možnosť žiakom základných škôl z blízkeho a širokého okolia, ich rodičom a pedagógom 

zoznámiť sa s priestormi našej školy, spoznať obsah jej vzdelávacieho programu, stretnúť sa s tunajšími 
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žiakmi a učiteľmi a prezrieť si materiálne vybavenie, ktoré ponúka jediné cirkevné gymnázium v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej gréckokatolíckej eparchie. Zúčastnilo sa ho vyše 100 hostí zo 

základných škôl v Trebišove, Sečovciach, Novosade, Cejkove a širokom okolí. 

 

√ Vianočné perníky 2018 (december 2018) -  pripravované dobrovoľníkmi (žiačky školy) na vlastné 

náklady a predávané na frekventovaných uliciach mesta za symbolický poplatok, ktorého výťažok je 

použitý na sociálne aktivity Územného spolku SČK v Trebišove (Dom SČK – Prameň nádeje v Trebišove a 

Dom humanity SČK v Kráľovskom Chlmci, ktoré slúžia pre seniorov). 

 

√ Vianočná pásmo v zariadeniach pre seniorov a na pomoc odkázaných ľudí (december 2018) – séria 

vystúpení žiakov 2. ročníka pod vedením sr. Šebastiány v zariadeniach sociálnych služieb. 

 

√ Vianočná akadémia 2018 (december 2018) – tematické hudobno-dramatické pásmo žiakov 2. ročníka 

pod vedením sr. Šebastiány pre spoločenstvo školy a verejnosť 

 

√ Valentínska kvapka krvi 2019 (február 2019) 

 

√ Deň narcisov (apríl 2019) - verejná zbierka, ktorá sa konala na celom Slovensku pomocou vyzbieraných 

peňazí v uliciach nášho mesta pomohla k zvládnutiu zápasu mnohých pacientov na Slovensku s najväčšou 

hrozbou súčasnej medicíny – rakovinou. 

Iné aktivity 

ｬ Výmenný jazykový pobyt pre študentov školy  Nova Siri  (Taliansko september 2018.  

ｬ 1. vydanie  školského časopisu  a jeho publikácia 

ｬ Exkurzia Pro Educo VŠ Bratislava – informácie o možnosti štúdia na VŠ na Slovensku a v Európe 

ｬ Imatrikulačný ples (október 2018) 

ｬ Stužkové slávnosti (október- november 2018) 

ｬ Organizovanie súťaže o najkrajšie vyzdobenú a upravenú triedu (december 2018) 

ｬ Lyžiarsky výcvikový kurz (február 2019) 

ｬ Simulované voľby do európskeho parlamentu (máj 2019) – aktivita na podporu záujmu 

o eurovoľby 

ｬ Účasť na divadelnom predstavení DJZ Prešov Eugen Onegin (máj 2019) 

ｬ Účelové cvičenie pre študentov 1 - 3. ročníka v spolupráci s Vojenským útvarom OS SR Trebišov 

(máj 2019) 

ｬ Rizika práce v zahraničí a obchodovanie s ľuďmi – prednáška v spolupráci s OV PZ Trebišov (máj 

2019) 

ｬ Preventívne akcie s protidrogovým zameraním ( v spolupráci s OV PZ Trebišov) 
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ｬ Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus (v spolupráci s RÚVZ Trebišov – marec 2019/ 

ｬ Poznávacia exkurzia Viedeň 2019 (jún 2019) 

Výchovné poradenstvo  

〆 Pro Educo & Pro Job (október 2018) - návšteva medzinárodného veľtrhu vzdelávania a kariéry, ktorý 

sa uskutočnil v Bratislave. 

〆 Stretnutie výchovných poradcov základných a stredných škôl (október 2018) - výchovná poradkyňa 

nášho gymnázia oboznámila prítomných zástupcov základných škôl o novinkách a zmenách na našej 

škole, ako aj o podmienkach prijatia nových študentov v nasledujúcom školskom roku.  

〆 Pred výberom povolania (máj 2019) - tretiaci ocitajú vo fáze, kedy sa začínajú vážne zamýšľať 

nad      svojím ďalším profesionálnym smerovaním. Jedným z dôvodov je to, že sa po odchode 

maturantov stávajú najstarším ročníkom školy, druhým faktorom je nutnosť výberu voliteľných 

predmetov vo 4. ročníku, no a s tým priamo súvisí aj výber správnej vysokej školy počas   prvých 

mesiacov nového školského roka. Jej prvá fáza pomocou tzv. psychotestov prebiehala v mesiaci máj 

v priestoroch školy. Voľne na ňu budú nadväzovať osobné pohovory a práca na špeciálnom 

počítačovom    programe, kde žiak má možnosť realizovať svoje danosti cez zadané úlohy. Súbeh 

všetkých troch fáz diagnostikácie potom vedie k celkovému výsledku, ktorého závery môžu napomôcť 

jednotlivcom pri rozhodovaní výberu vysokej školy, príp. odboru, ktorý by si zvolili ako ďalší stupeň 

svojho vzdelávania. 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

B) Krátkodobé 

C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty: 

         Podpora katedry talianského jazyka 

Projekt na podporu výučby talianskeho jazyka a talianskej kultúry. 

         Inovovaná učebňa informatiky 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13. 5. 2019 
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Druh inšpekcie: následná č. 818/2018-2019 

Predmet školskej inšpekcie: Kontrola zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania na 

gymnáziu. 

Výsledky: Uvedené v správe o výsledkoch školskej inšpekcie.  

Materiálno-technické podmienky 

Škola disponuje kaplnkou, 8 kmeňovými učebňami a 6 odbornými učebňami (fyziky, chémie, biológie, 

informatiky, cudzích jazykov a multimediálnou učebňou). Odborné učebne sú vybavené pomôckami a 

didaktickou technikou v závislosti od ich zamerania. Šesť kmeňových tried je vybavených modernou 

didaktickou a prezentačnou technikou, v ktorých je k dispozícií dataprojektor. Disponujeme aj systémom 

VERNIER.  

    Škola je internetizovaná, v triedach, učebniach, kabinetoch je internet – sieť Sanet a disponuje aj 

bezdrôtovou lokálnou sieťou WiFi. 

    Časť hodín telesnej a športovej výchovy sa realizuje na ihrisku v areáli školy, ostatné hodiny v telocvični 

blízkej základnej školy.  

Stravovanie študentov sa realizuje v priestoroch školskej jedálne. 

V budúcnosti je plánované modernizovať učebňu informatiky, chemické  laboratórium. V budúcnosti 

plánujeme výmenu rozvodnej siete v budove školy.  

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, IČO: 31986072 je nezisková jednotka s právnou subjektivitou. Je 

napojená na rozpočet zriaďovateľa. 

Škola nevyberá príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie od rodičov alebo iných osôb, ktoré 

majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.   

Hlavným predmetom činnosti školy je príprava žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom 

v kresťanskom duchu. Pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium, pomaturitné a vyššie odborné štúdium. 
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Plnenie stanoveného cieľa 

Cirkevné školstvo pôsobí v meste i okrese Trebišov od roku 1995. Vzhľadom k tomu, že škola ponúka 

alternatívne vyučovanie, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i 

makroprostredie. 

» Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vykonávajú všetci zamestnanci 

školy - či už pedagogickí, ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami 

je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image 

organizácie. 

» Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu evanjelia. 

» Klásť veľký dôraz na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi, keďže škola má 

charakter rodinného typu. Neustále si uvedomovať, že rodičia nám zverujú svoje  dieťa a chcú, aby 

získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne, charakterovo a aj 

osobnostne na ďalší život. 

» Naďalej je prioritou zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý budú viesť pedagógovia 

spĺňajúci všetky náležité odborné a morálne kvality, potrebné pre prácu učiteľa na katolíckej škole. 

» Zvýšili sme zaangažovanosť školy  a študentov do rôznorodých projektov, prezentačných akcií 

a súťaží. Rozšírili sme možnosti prístupu žiakov a učiteľov k informačným zdrojom prostredníctvom 

internetu a zlepšili sme systém ďalšieho vzdelávania učiteľov a ich účastí na odborných seminároch 

a školeniach. 
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Úspechy a nedostatky 

SWOT analýza školy: 

Silné stránky Slabé stránky 

A) Plne kvalifikovaný 
a zastabilizovaný pedagogický zbor. 

A) Budova je vo vlastníctve mesta ( škola má 
uzavretú zmluvu o dlhodobom prenájme). 
Technický stav budovy zodpovedá veku. 

 
B) Pokrytie výučby cudzích jazykov 

zahraničnými lektormi 
 

B) Nedostatočná technicko – didaktická   
vybavenosť jazykových aj prírodovedných 

laboratórií 

C) Škola je plne internetizovaná 
a disponuje bezdrôtovou sieťou WiFi 
a modernou didaktickou technikou 

C) Umiestnenie budovy gymnázia na okraji 
širšieho centra mesta 

D) Rodinný typ školy, individuálny 
prístup 

D) Nerovnocenné financovanie cirkevných a 
štátnych škôl 

E) Zapájanie sa do rôznych druhov 
projektov 

E) Stále vysoké prevádzkové náklady 
vzhľadom na stav ÚV rozvodov 

 

Príležitosti Hrozby 

A) Získať vlastnícke práva budovy do 
správy zriaďovateľa 

A) Nedostatočné financovanie cirkevného 
školstva 

B) Získať finančné zdroje 
z eurofondov, nadačných fondov a zo 

zahraničia 
B) Pokles demografickej krivky obyvateľstva 

C) Opraviť kanalizačnú sústavu 
v areáli školy 

C) Zlá prístupnosť ku kanalizačnému systému, 
zastaranosť a únava materiálu 

D) Rekonštruovať a inovovať učebňu 
informatiky, chemické  laboratórium, 

Zabezpečiť modernejšiu techniku, 
pomôcky, prístroje. 

D) Veľký počet stredných škôl v regióne 
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Záujmové vzdelávanie 

Názov záujmového vzdelávania Počet detí Vedúci 

Astronomický krúžok 7 RNDr. Jana Partilová 

Biblický krúžok 7 ThDr. Mária Vansačová, PhD. 

Biologický krúžok 11 PaedDr. Klaudia Horňáková 

Deutsch Macht Freude 5 Mgr. Dávid Mazár 

Kalokagatia 11 Mgr. Matúš Chautur 

Krúžok anglického jazyka a kultúry 6 ThLic. Petra Porubcová 

Krúžok prvej pomoci 19 Mgr. Anežka Franková 

Krúžok umeleckého slova a slovenského jazyka 4 PaedDr. Jaroslava Sabová 

Matematický krúžok 12 Mgr. Eva Šimková 

Maturitná matematika 13 Mgr. Eva Šimková 

Športový krúžok 18 PaedDr. Jozef Pavlikovský 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

Škola úzko spolupracovala s rodičmi v oblasti výchovy a vzdelávania aj v šk. roku 2018/2019. Spolupracovali 

sme v oblasti formálnej i neformálnej.  

Formálna spolupráca:  
  
 plenárna schôdza, triedne schôdzky,  

 poradenská činnosť - pedagogická a zdravotná osveta 

 písomné odkazy, oznamy,  

 hodnotiace správy,  

 individuálne stretnutia v rámci triednych aktivít  

( slávnosti svätenia stužiek, slávnosti odovzdávania stužiek...) 

Neformálna spolupráca:  

 oznamy a zápisy,  

 telefonický rozhovor,  

 stretnutia rodičov a učiteľov 

 sväté liturgie pri rôznych príležitostiach 
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Spolupráca školy a verejnosti 

Vo vzťahu školy vzhľadom k deťom a žiakom sa snažíme dať im prostredníctvom výchovy v cirkevnej škole 
základ do života v duchu kresťanskej výchovy, rozvíjať samostatnosť detí s ohľadom na individuálne 
zvláštnosti, učiť deti nachádzať svoje pozitívne vlastnosti a rozvíjať ich. 

 

Naša škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania s rôznymi inštitúciami v našom meste: 

 Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína a ROS Trebišov, úsek astronómie, 

 NsP Trebišov pri zapojení žiakov do akcií Študentská a Valentínska kvapka krvi, 

 SČK pri realizácii projektu trénerstvo prvej pomoci, charitatívnych akcií a zbierok, 

 Mestom Trebišov pri organizácii kultúrnych podujatí, 

 Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - využíva poradenské služby 

pri  riešení výchovných, vzdelávacích a osobnostných ťažkostí detí a žiakov, pri programe 

rozvoja  osobnosti žiaka, diagnostike profilácie študentov,  

 Zemplínskou knižnicou v Trebišove - s cieľom vzbudzovať u detí záujem o knihy a položiť základy 

hľadania zábavy i poučenia,   

 Mestským kultúrnym strediskom v Trebišove pri návšteve divadelných predstavení...  

 RÚVZ so sídlom v Trebišove  (organizovanie prednášok ) 

 Vojenským útvarom OS SR Trebišov (organizovanie kurzu na ochranu života a zdravia, účelových 

cvičení) 
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Správa 

 

O výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  Cirkevného 

gymnázia sv. Jána Krstiteľa , M. r. Štefánika 9, Trebišov za školský rok 2018/2019 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Eva Šimková 

riaditeľka školy 

 

...................................................                          

 Prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa 16.10.2019. 

 

 Prerokované a schválené v rade školy dňa 28.10.2019. 

                                                                                   

 Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Gréckokatolíckej eparchii Košice schváliť Hodnotiacu správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 

                                                                                                     

 

.............................................................. 

                                                                                        podpredseda Rady školy pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána  

                                                                                                   Krstiteľa,   M. R. Štefánika 9, Trebišov 

 

 

 

 

  


