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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 

(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š  SR č.435/2020 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o vý-

chovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zaria-

dení) 

 

I.  Základné údaje o škole a zriaďovateľovi 

Základné údaje  

Názov školy  Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 

Adresa Komenského 32, 075 01 Trebišov 

Telefónne číslo 056 6722260 

Faxové číslo ------------ 

Adresa elektronickej 

pošty 
skola@gymtv.sk 

Webové sídlo www.gymtv.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk 

Riaditeľ školy Kašaiová , Mária, PaedDr. 0918 438 151 

 

Zástupcovia riaditeľa Nováková , Jana, PhDr. zástupca pre VaV 056/6689127 

 Čižmárová Dušana, Mgr. zástupca pre TEČ 056/6689145 

 

  

mailto:vuc@vucke.sk
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II. Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa 

školy 

Rada školy 

Dátum za-

sadnutia 
Číslo uznesenia Prijaté uznesenia 

15.10.2021  U1-2021/2022/RŠ  Schválenie hodnotiacej správy o VVČ za šk.rok 2020/2021 

02.05.2022 
 U2-2021/2022/RŠ 

 Schválenie správy o výsledkoch hospodárenia školy za rok 

2021 

06.06.2022 U3-2021/2022/RŠ 

Schválenie plánu výkonov na šk. rok 2023/2024 

Doplňujúce voľby členov a predsedu školského parla-

mentu 

31.8.2022  U5-2021/2022/RŠ Schválenie ŠKVP školy, JŠ a výchovného programu CVČ 
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III. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami   

 Počet žiakov školy spolu 272 

 Z toho dievčat 142 

 Počet tried spolu 13 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 272 

 Z toho dievčat 142 

 Počet tried denného štúdia 13 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako sloven-

ským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 0 
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f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

1 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 9 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

l) Iný dôvod zmeny 0 
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IV. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – škola prijímala žiakov do 1.ročníka štvorročného štú-

dia  pre školský rok 2022/2023 na základe kritérií pre prijímacie konanie .  

Celkové poradie uchádzačov bolo určené súčtom bodov za jednotlivé kritériá. 

Prijímacie ko-

nanie 

v roku 2022 

1.kolo PS 2.kolo PS 
počet 

potvr-

dení o 

nastú-

pení   

reálny 

stav k 

15.9. 

odbor 

(uviesť 

kód a 

názov)  

určený 

počet 

žiakov   

počet prihlá-

sených  

počet uchá-

dzačov, ktorí 

PS vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet prihlá-

sených  

počet uchá-

dzačov, ktorí 

PS vykonali 

úspešne  

prijatí 

7902 J 

gymná-

zium 

56 67 51 51 0 0 0 23 24 
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V. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskyto-

vaného stupňa vzdelania 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Priemerný prospech za školu: 1,74 1,60 1,62 1,58 

Priemerný počet zameškaných hodín 

na žiaka za školu: 
79,08 54,64 37,20 54,39 

Priemerný počet neospravedlnených 

zameškaných hodín na žiaka za školu: 
0,08 0,066 0,09 0,45 

Priemerný počet ospravedlnených 

zameškaných hodín na žiaka za školu: 
78,99 54,57 37,11 53,94 

 

 

 

Graf 1 Priemerný prospech 

 

Graf 2 Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 
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Graf 3Priemerný počet neospravedlnených hodín na žiaka 

 

Graf 4 Priemerný počet ospravedlnených hodín na žiaka 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 v študijných odboroch  

s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia  

 
prospech 

vymeškané hodiny na žiaka 

za šk. rok 2021/2022 

s vyznamena-

ním 

veľmi 

dobre 
prospeli 

Nepros-

peli 
osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

R
o

čn
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P
o

če
t 

ži
a

-

k
o

v
 s

p
o

lu
 

P
o

če
t 

ži
a

-
k

o
v

 

% 

P
o

če
t 

ži
a

-

k
o

v
 

% 

P
o

če
t 

ži
a

-

k
o

v
 

% 

P
o

če
t 

ži
a

-
k

o
v

 

% 

P
o

če
t 

h
o

-
d

ín
 

P
ri

e
m

e
r 

n
a

 ž
ia

k
a

 

P
o

če
t 

h
o

-
d

ín
 

P
ri

e
m

e
r 

n
a

 ž
ia

k
a

 

1. 43 20 46,51 19 44,2 4 9,3 0 0 2684 62,41 0 0 

2. 50 16 32 17 34 16 32 1 2 4960 103,19 170 3,4 

3. 57 22 38,6 22 38,6 13 22,8 0 0 6265 109,91 0 0 

4. 33 19 57,58 10 30,3 4 12,12 0 0 3748 113,57 0 0 

S
p

o
lu

 

183 77 42,07 68 37,16 37 20,29 1 0,55 17657 96,49 170 0,93 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022v študijných odboroch  s 

dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia  

 

prospech 
vymeškané hodiny na žiaka za 

šk. rok 2021/2022 

s vyzname-

naním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

R
o

čn
ík

 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v

 
sp

o
lu

 
P

o
če

t 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
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. - - - - - - - - - - - - - 

2. - - - - - - - - - - - - - 

3. 16 11 68,8 4 25 1 6,3 0 0 1539 96,19 0 0 

4. 15 8 53,3 5 33,3 2 13,3 0 0 1430 95,33 0 0 

5. 17 7 41,2 7 41,2 3 17,7 0 0 2132 125,41 39 2,29 

6.    15 2 13,3 6 40 6 40 0 0 2187 145,8 0 0 

7. - - - - - - - - - - - - - 

8. 23 9 40 8 33,3 6 26,7 0 0 1724 74,95 0 0 

Spolu 86 37 43 30 34,88 18 21,93 0 0 9012 104,79 39 0,45 

 
 
3. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 

3.1. Celkové hodnotenie 

Kód od-

boru 
Názov odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J gymnázium 56 0 0 0 56 0 

spolu  56 0 0 0 56 0 

 

3.2. Externá časť MS 2022 a PFIČ   

Predmet 
Počet žiakov-prihlá-

sení 
 Priemer školy 

Anglický jazyk  B2 56               61,5 % 

Slovenský jazyk 56                72,7 % 

Matematika 21                 54 % 

 

3.3. Interná časť MS  

Predmet 
Počet žiakov-pri-

hlásení 
Hodnotenie - Úspešnosť % 

Anglický jazyk  B2 56 82,23 % 

Slovenský jazyk 56 80,87 % 
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3.4. Interná časť MS  o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom 

roku 2021/2022 

Maturitný predmet 

Počet žia-

kov s pro-

spechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 

2 

Počet žiakov 

s prospechom 

3 

Počet žiakov 

s prospechom 

4 

Počet žiakov 

s prospe-

chom 5 

Priemerná 

známka 

slovenský jazyk a 

 literatúra 
31 14 11 0 0 1,64 

anglický jazyk B2 37 15 4 0 0 1,41 

nemecký jazyk B2 1 0 0 0 0 1,00 

španielsky jazyk 1 0 0 0 0 1,00 

biológia 16 3 0 0 0 1,16 

chémia 8 3 2 0 0 1,54 

informatika 7 6 3 0 0 1,75 

matematika 11 3 5 2 0 1,90 

fyzika 0 1 0 0 0 2,00 

dejepis 9 2 4 1 0 1,81 

občianska náuka 11 11 3 1 0 1,77 
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VI. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

Štvorročné štúdium  

 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch v školskom 

roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Študijné od-

bory - denné 

štúdium 

ŠVP(rok aktualizá-

cie) tr
ie

d
y

 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y

 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y

 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y

 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y

 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y

 

ži
ac

i 

7902 J gym-

názium 
 ŠVP 2 44 2 50 2 58 2 33 0 0 8 185 

Celkom 2 44 2 50 2 58 2 33 0 0 8 185 

 

Osemročné štúdium 

Vzdelávacie  programy 

školy 

 

Počet tried a  počet žiakov  v jednotlivých 

ročníkoch v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. 

Študijné odbory – denné 

štúdium 
ŠVP (rok aktualizácie) 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

7902 J gymnázium  ŠVP 0 0 0 0 1 16 1 15 

celkom 0 0 0 0 1 16 1 15 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2021/2022 

5. 6. 7. 8. spolu 

Učebné odbory 

Študijné odbory 

– denné štú-

dium 

ŠVP( rok aktualizá-

cie) 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y

 

ži
a

ci
 

7902 J gymná-

zium 
 ŠVP 1 17 1 16 0 0 1 23 5 87 

celkom 1 17 1 16 0 0 1 23 5 87 
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VII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a vý-

sledky uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 

prijímania na ďalšie štúdium.   

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2021/2022 podiel absolventov, ktorí: 

 

Odbory 

pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba (pro-

fesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2021 

nezamest-

naní 

k 30.9.2021 

celkom 

7902J gym-

názium 
55 0 0 0 1 56 

spolu 

počet žia-

kov 

55 0 0 0 1 56 
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VIII.  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 61-65 

Nad 66 

rokov 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 1 4 8 10 5 0 28 50,89 

z toho 

žien 
0 3 8 6 3 0 20  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov 

 z toho externých 0 

 kvalifikovaných 28 

 nekvalifikovaných 0 

 doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

 s 1. kvalifikačnou skúškou 5 

 s 2. kvalifikačnou skúškou 21 

 s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 9,71 

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2021/2022 

P
e

d
a

g
o

g
ic

k
ý

 z
a

m
e

st
-

n
a

n
e

c 
- 

u
či

te
ľ 

P
e

d
a

g
o

g
ic

k
ý

  z
a

-

m
e

st
n

a
n

e
c 

–
 m

a
js

te
r 

o
d

b
o

rn
e

j 
v

ý
ch

o
v

y
 

P
e

d
a

g
o

g
ic

k
ý

 z
a

m
e

st
-

n
a

n
e

c 
- 

v
y

ch
o

v
á

v
a

te
ľ 

P
e

d
a

g
o

g
ic

k
ý

 z
a

m
e

st
-

n
a

n
e

c 
–

 p
e

d
a

g
o

g
ic

k
ý

 

a
si

st
e

n
t 

 
P

e
d

a
g

o
g

ic
k

ý
 z

a
m

e
st

-

n
a

n
e

c 
–

 z
a

h
ra

n
ič

n
ý

 

le
k

to
r 

P
e

d
a

g
o

g
ic

k
ý

 z
a

m
e

st
-

n
a

n
e

c 
–

tr
é

n
e

r 
šp

o
r-

to
v

e
j 

šk
o

ly
/

tr
ie

d
y

 

P
e

d
a

g
o

g
ic

k
ý

 z
a

m
e

st
-

n
a

n
e

c 
- 

k
o

re
p

e
tí

to
r 

O
d

b
. z

a
m

e
st

n
a

n
e

c 
–

 

p
sy

ch
o

ló
g

 

O
d

b
. z

a
m

e
st

n
a

n
e

c 
–

 

Š
p

e
ci

á
ln

y
 p

e
d

a
g

ó
g

 

O
d

b
. z

a
m

e
st

n
a

n
e

c 
–

 

...
...

...
...

...
...

...
...

 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek do nad 66 

rokov 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek  30 31-40 41-50 51-60 61-65 

Počet 0 2 4 7 3 0 16 52,875 

z toho 

žien 
0 2 3 6 2 0 13  

Počet nepedagogických 

zamestnancov: 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 15 



16 

 

4. Odbornosť odučených hodín ,  školský rok 2021/2022   

 

Predmety 

 

 

Počet ho-

dín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
127 127 100 0 0 

Cudzí jazyk 138 129 92,81 9 6,52 

Prírodovedné 190 190 100 0 0 

Odborné 0 0 0 0 0 

Výchovné 47 47 0 0 0 

Spolu 

 
502 493 98,21% 9 1,79 % 
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IX. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v 

2021/2022   

 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia inštitúcia 

Názov  osvedčenia, certifi-

kátu, názov vzdelávania 

Počet pedagogic-

kých zamestnan-

cov 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Gymnázium, Komen-

ského 32, Trebišov 

Osvedčenie o ukončení vzde-

lávania – finančná gramot-

nosť 

20 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Gymnázium, Komen-

ského 32, Trebišov 

Aktualizačné vzdelávanie 

pedagogických zamestnan-

cov pre získanie nových ve-

domostí a zručností v oblasti 

využívania digitalizácie 

a digitálnych nástrojov 

v edukačnom procese na 

stretnutiach pedagogických 

klubov  

28 
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X. Údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 

Vyhodnotenie činnosti záujmových útvarov CVČ   

V školskom roku 2021/2022 pracovali žiaci v CVČ v 14 záujmových útvaroch. Jednotlivé zá-

ujmové útvary podľa zamerania sú zaradené do nasledujúcich oblastí: 

 

Oblasť: Kultúra a umenie 

P.č Názov útvaru záujmovej činnosti Vedúci záujmovej činnosti Počet žiakov 

1. Dramaticko - redakčný krúžok Mgr. Lenka Janoková 17 

2. Maľovaný svet Mgr. Alica Ostrožovičová 12 

Oblasť spoločenských vied 

P.č Názov útvaru záujmovej činnosti Vedúci záujmovej činnosti Počet žiakov 

3. Aktuálne dianie vo svete Mgr. Slavomíra Kútna 22 

Oblasť prírodovedných vied 

P.č Názov útvaru záujmovej činnosti Vedúci záujmovej činnosti Počet žiakov 

4. Chémia pre olympionikov RNDr. Erika Macejková 16 

5. Mladý záchranár Mgr. Michaela Krivá 15 

6. Zaujímavá matematika RNDr. Miriam Lešová 17 

7. Prírodovedný RNDr. Treľo Ján 12 

Oblasť telovýchovy a športu 

P.č Názov útvaru záujmovej činnosti Vedúci záujmovej činnosti Počet žiakov 

8. Pohybovo turistický Mgr. Martin  Begala 26 

9. Bedmintonový krúžok  Mgr. Martin  Begala 24 

10. Basketbalový krúžok  Mgr. Miroslav Béreš 24 

11. Volejbalový krúžok  Mgr. Miroslav Béreš 27 

12. Cykloturistický krúžok RNDr. M. Telepovský 22 

13. Šachový krúžok RNDr. M. Telepovský 12 

14. Turistický Mgr. Janok Róbert 12 
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XI. Údaje o aktivitách školy, spojených s prezentáciou školy na verej-

nosti   

P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

1. Anglický lektor 
celý školský 

rok 

Rozvíjanie jazykových zručností žiakov 
a inovatívne i kreatívne hodiny s lekto-
rom. Spolupráca s Fullbreat Institut – p. 
Matt Morton vyštudoval anglickú litera-
túru a politológii na Texaskej univerzit 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

270 ž. 

Prezentácia 
školy 

2. 
„Živá voda“ – 
projekt KSK 

počas 
šk.roka 

Zapojenie školy prostredníctvom 7-člen-
ného tímu  do projektu KSK, cieľ je zvýšiť 
biodiverzitu blízkeho okolia školy. 

7 ž. 
Enviromen-

tálna vý-
chova 

3. 
„Kto boli obete 
národného so-
cializmu“ 

priebežne 
počas 

šk.roka 

Barbora.V.Tereščáková , Sára Kocáková, 
Lujza Suchá – zapojenie do  medzinárod-
ného projektu EUROCLIO pre spoznáva-
nie regionálnej histórie z obdobia 2.sve-
tovej vojny. Spolupráca s Gymnáziom 
C.S.Lewisa v Bratislave, koordinujú 
Mgr.Maruščáková a PhDr. Žajáková 
a Mgr. Juraj Varga 

3ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

4. 
Cestopisný pro-
jekt „Svet okolo 
nás“ 

Priebežne  
Príspevok v prierezovej téme multikul-
túrna výchova. Koordinuje Mgr.Ostrožo-
vičová. 

52 ž. 
Multikul-
túrna vý-

chova 

5. 
Účelové  branné  
cvičenie- 1.roč-
ník 

17.9.2021 
Hry a úlohy v rámci brannej výchovy – 
Mestský park v Trebišove 

62 ž. 

Rozvoj po-
hybových 

aktivít 
a prezentá-

cia školy 

6. 
Účelové  branné  
cvičenie – tercia 
a kvarta 

21.9.2021 
Hry a úlohy v rámci brannej výchovy – 
Mestský park v Trebišove 

31 ž. 

Rozvoj po-
hybových 

aktivít 
a prezentá-

cia školy 

7. 
Kurz Ochrana ži-
vota a zdravia – 
3.ročník 

22.-
24.9.2021 

Kurz patrí  do  plánu prierezovej oblasti  
Ochrana života a zdravia(článok na 
www.gymtv.sk  a FB ).  

60ž. 

Rozvoj po-
hybových 

aktivít 
a prezentá-

cia školy 

8. 
Kurz pohybových 
aktivít 

29.-
30.9.2021 

a 1.10.2021 

Kurz pohybových aktivít so zameraním na 
letné športy- II.A, II.B, sexta. Starina, Vi-
niansky hrad a Trebišov a jeho okolie   
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

65ž. 

Rozvoj po-
hybových 

aktivít 
a prezentá-

cia školy 

9. 
Sadenie rastlín 
do veľkokapacit-
ných kvetináčov 

20.9.2021 
Spolupráca s trebišovskou nemocnicou 
Svet zdravia a s domom seniorov v Trebi-
šove (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

15 ž. 
Podpora al-

truizmu 

10. 
Európska noc vý-
skumníkov – 
Veda bez hraníc 

24.9.2021 

V rámci 15. ročníka Festivalu vedy a tech-
niky realizovaná akcia – prezentácia ve-
deckej práce, experiment a zážitkové 
vzdelávanie, koordinátor Mgr. Krivá 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

15 ž. 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

11. 
Kaštieľ Andrá-
šiovcov- klenot 
Zemplína 

september 
2021 

Prednáška spojená s prehliadkou expozí-
cie mobiliáru a úžitkových predmetov 
slávnej šľachtickej rodiny. Spolupráca 
s Múzeom a KCJŽ v Trebišove . 

40ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

12. 
Terakotová ar-
máda 

september 
2021 

Prehliadka slávnej terakotovej armády 
starovekého čínskeho cisára, jedinečná 
príležitosť spoznávať staroveké divy sveta 
v mieste bydliska. 

15 ž. 

Úcta k sve-
tovej histó-
rii a histo-

rickému de-
dičstvu 

13. 
Európsky deň ja-
zykov 

26.9.2021 

Oslava jazykovej rozmanitosti Európy ,   
podpora  kultúrnej a jazykovej 
rôznorodosti. Podpora projektového vyu-
čovania. Aktivita realizovaná priamo na 
hodinách ANJ, zapojenie do online Lin-
gvaKvízu  triedy kvarta a III.B pod vede-
ním PhDr. Žajákovej. Traja žiaci sa umies-
tnili v TOP 50 
(článok na FB  www.gymtv.sk). 

270 ž. 

Multikul-
túrna vý-

chova. 
Tvorba pro-
jektu a pre-

zentačné 
zručnosti 

14. 
Výber štúdia po 
skončení G 

28.9.2021 

Prezentovanie možností a podmienok 
štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 
v Košiciach. Prednášal D. Princík, absol-
vent GYMTV  študujúci na Katedre anor-
ganickej chémie.  

 

Prezentácia 
školy 

15. 
Týždeň vedy a 
techniky 

4.-
10.10.2021 

Návšteva expozície Poľovníctva a ochrany 
zveri v Múzeu a KCJZ v Trebišove , pripra-
vila RNDr. Ružinská a RNDr. Treľo , 
(článok na FB  www.gymtv.sk). 

18 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

16. 
„Ženy vo ves-
míre“ 

7.10.2021 

V rámci Svetového kozmického týždňa 
realizovaná návšteva výstavy spojená 
s prednáškou o kozmonautike , triedy 
kvarta, kvinta, I.A a I.B , (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

75ž. 

Tvorba pro-
jektu a pre-

zentačné 
zručnosti 

17. Cezpoľný beh 14.10.2021 
Získali sme  na OK 2. miesto  – Zoja Dan-
ková a 5.miesto . 

5ž. 
Zdravý ži-
votný štýl 

18. 

Historická dielňa 
online – Verejný 
priestor a propa-
ganda 

október 
2021 

Pokračovanie spolupráce s CEDIN –pre-
vencia extrémizmu a podľahnutiu propa-
gande. Rozvoj prierezovej témy OSR. Ko-
ordinuje Mgr. Maruščáková. 

15ž. 

Prezentácia 
školy 

19. 

Historická dielňa 
online – Ľudské 
práva v kontexte 
totalitných reži-
mov 

október 
2021 

Pokračovanie spolupráce s CEDIN –pre-
vencia extrémizmu a podľahnutiu propa-
gande, Rozvoj prierezovej témy OSR. Ko-
ordinuje Mgr. Maruščáková 

15ž. 

Prezentácia 
školy 

20. 

Rozmiestnenie 
odpadkových ko-
šov na separáciu 
odpadu po škole 

október 
2021 

Aktivita zameraná na výchovu prečo 
a ako separovať komunálny odpad 
a ochranu životného prostredia a šetre-
nie surovinami. Koordinácia Mgr. Krivá. 

 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

21. 

Návšteva múzea 
Grafológia, vý-
roba a spracova-
nie textilu 

október 
2021 

Návšteva múzea a téma textil a jeho 
spracovanie v histórii, farebnosť v di-
zajne. Príspevok pre regionálnu históriu 
a úctu k ľudskej práci a remeslu.  

14 ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

22. 

I. letná akadémia 
pre budúcich 
medikov – 
prázdninový týž-
deň plný učenia 

október 
2021 

I.ročník KasMedu- korešpondenčný semi-
nár z medicíny – projekt priblíženia medi-
cíny študentom pomocou prípadovej štú-
die a zážitku  (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

1ž. 

Prezentácia 
školy 

23. 
Rankovské skaly 
a Herľany - turis-
tika 

21.10.2021 
Žiaci tercie a kvarty na turistike (článok 
na www.gymtv.sk 

30 ž. 
Zdravý ži-
votný štýl 

http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

24. 
Imatrikulácia žia-
kov 1.ročníka 

27.10.2021 

Imatrikulácia – prijatie do stavu študent-
ského v duchu rytierskej prísahy, statoč-
nosti a cti , pri dodržaní epidemiologic-
kých opatrení, pripravila ŽŠR GYMTV 
(článok na www.gymtv.sk) 

70 ž. 

Prezentácia 
školy 

25. 
Týždeň vedy 
a techniky -  
iBOBOR 

8.-
12.11.2021 

Zapojenie žiakov kvinty, tercia a žiakov 
maturitnej informatiky do informatickej 
súťaže. Koordinovala Mgr.Čižmárová.  
(článok na www.gymtv.sk 

110 ž. 

Prezentácia 
školy 

26. 
Healthy pla-
teprojekt 

november 
2021 

Inovácia vo vyučovaní anglického jazyka , 
rozvíjanie zručnosti spolupráce a líder-
stva spojené s prezentáciou a rozvojom 
komunikačných prezentačných zručností 
žiakov kvarty pod vedením PhDr.Žajáko-
vej. 

15 ž. 

Prezentácia 
školy 

27. 

Recipe in-
structions with 
focus on safety 
rules 

november 
2021 

Inovácia vo vyučovaní anglického jazyka , 
rozvíjanie zručnosti spolupráce a líder-
stva spojené s prezentáciou a rozvojom 
komunikačných prezentačných zručností 
žiakov III.B pod vedením PhDr.Žajákovej. 

29 ž. 

Prezentácia 
školy 

28. 

„Podaj mi ruku, 
chcem mať kon-
takt so životom, 
už nejde o to, čo 
bolo, ale čo bude 
potom...“ 

10.11.2021 
Tohtoročná kampaň Študentskej kvapky 
krvi , organizovala Mgr. Krivá (článok na 
www.gymtv.sk) 

 

Sociálna 
spolupat-
ričnosť. 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

29. KOMPARO 
11.11.2021 
15.11.2021 

Dobrovoľné testovanie žiakov na celoslo-
venskej úrovni, prihlásení žiaci tercie 
a kvarty. 

31ž. 
Prezentácia 

školy 

30. Deň študenstva 16.11.2021 Aktivity spojené s Dňom študentstva  270 ž. 
Prezentácia 

školy 

31. 
Ochrana dušev-
ného zdravia 

november 
2021 

V rámci projektovej činnosti aktivity za-
merané na ochranu a posilnenie  dušev-
ného zdravia na hodinách maturitnej ob-
čianskej náuky. príspevok školy k sveto-
vému sviatku. 

16 ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

32. READYCON 
november 

2021 

Online konferencia o najnovšom stave 
a trendoch na trhu práce , zameranie pre 
3 odbory – IT, zdravotníctvo, obchod , 
triedy 3.ročníka (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

58 ž. 

Výber povo-
lania.  

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

33. DOD na GYMTV 23.11.2021 
Online relácia na spropagovanie štúdia 
na GYMTV prostredníctvom FB 
(príspevok na FB  www.gymtv.sk) 

 
Prezentácia 

školy 

34. 
Mediálna gra-
motnosť 

25.11.2021 
Webinár s témou hoaxy, konšpirácie, ar-
gumentácia. (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

25 ž. 
Mediálna 
výchova 

35. 
Best in Englisch- 
najlepší angličti-
nár 

26.11.2021 

Medzinárodná jazyková súťaž formou on-
line, koordinovala Mgr. Bogdányiová. Zís-
kali sme umiestnenie: 132. v medzinárod-
nom kole, 22.miesto na Slovensku 
a 3.miesto v regionálnom kole. (článok na 
FB  www.gymtv.sk) 

30 ž. 

Prezentácia 
školy 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

36. 
Nenávistné pre-
javy na inter-
nete-webinár 

29.11.2021 

Aktivita pripravená v rámci prevencie kri-
minality v spolupráci so Žilinskou univer-
zitou, triedy sexta a kvinta(článok na FB  
www.gymtv.sk) 

31ž. 

Mediálna 
výchova 

37. 
Svätý Mikuláš na 
škole 

6.12.2021 
Kresťanské tradície a sociálne zručnosti 
v praxi (článok na FB  www.gymtv.sk) 

15 ž. aktívne 
+ žiaci školy  

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

38. 
Koľko lásky sa 
zmestí do kra-
bice od topánok 

6.12.2021 
Charitatívna  vianočná akcia v spolupráci 
s SČK, pripravila Mgr. Krivá  (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ).  

35 ž. 
Sociálna 

spolupat-
ričnosť 

39. 
Vianočná pošta 
pre seniorov 

december 
2021 

Príprava a odoslanie pohľadníc pre senio-
rov do Santovky pri Leviciach, spolupráca 
s OZ Pohodovo. Koordinovala PhDr. Žajá-
ková , trieda III.B , (článok na FB  
www.gymtv.sk) 

28 ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

40. 
Turistická vy-
chádzka 

4.1.2022 

Turistika a pozorovanie prírody v zimnom 
období. Zmysluplné využitie voľného 
času. 
Koordinácia Mgr. Janok a RNDr. Tele-
povský, RNDr. Treľo 

10ž. 

Zdravý ži-
votný štýl 

41. 
Olympiáda z an-
glického jazyka 

13.1.2022 

Predmetová olympiáda, forma online. 
Výsledky: P.Anďal, 1B  – 3.miesto 
Dávid Toma, 2A- 4.miesto  
Miroslav Belej, 2B- 3.miesto 

3.ž. 

Prezentácia 
školy 

42. „Voda nad zlato“ január 2022 

Regionálna súťaž v spolupráci s Agentú-
rou na podporu regionálneho rozvoja 
v Košiciach, Zapojení žiaci: Šoltés, Volčko, 
Zorvan, Vajdová, Berešová, Michalíček, 
koordinovala RNDr. Ružinská (článok na 
FB  www.gymtv.sk) 

6ž. 

Prezentácia 
školy 

43. 
Olympiáda z ne-
meckého jazyka 

16.2.2022 
Predmetová olympiáda, obvodné kolo sa 
konalo online, maturant Matúš Kolesár 
získal 1.miesto na krajskom kole. 

2ž. 
Prezentácia 

školy 

44. „Záhrada snov“ 
február 

2022 

Žiaci vypracovali na projektovej hodine 
biológie plán záhrady rozdelený na úžit-
kovú a rekreačnú časť. Projektové vyučo-
vanie. 
 Pripravila RNDr. Ružinská. 

22 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

45. 
Slovenská stre-
doškolská e-
šport liga  

5.2. 2022 
Tím- Takáč, Zorvan, Kery , v KSK získali 
naši žiaci 1.miesto a postúpili na celoslo-
venské kolo, (článok na www.gymtv.sk 

3ž. 
Prezentácia 

školy 

46. Pytagoriáda 9.12.2021 Matematická súťaž , zapojení žiaci tercie. 16 ž. 
Prezentácia 

školy 

47. 
Valentínska 
pošta medzi 
žiakmi školy 

14.2.2022 
Láska a ako ju vyjadriť, rozvíjanie sociál-
nych zručností (článok na www.gymtv.sk  
a FB ). 

7 ž. 
Sociálna 

spolupat-
ričnosť 

48. 

„Lásku máme 
v krvi, dokáž to 
aj ty.“  Študent-
ská Valentínska 
kvapka krvi 

15.2.2022 

Dobrovoľné darcovstvo krvi – zapojili sa  
Lukáš Kičinko, Adam Pavlík, Samuel On-
druš, Matej Ostrožovič, Daniel Volčko, 
Daniel Demko, Jakub Jakubec (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ). 

7 ž.  

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

49. 

„Staré stromy 
a ich vplyv na 
nás v čase klima-
tickej zmeny“ 

17.2.2022 

Seminár v spolupráci s Agentúrou na 
podporu regionálneho rozvoja v Koši-
ciach a MaKCJZ v Trebišove. Zapojili sa 
žiaci MAB pod vedením vyučujúcich. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ).  

27 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

50. 
„Pomáhame su-
sedom z Ukrajiny 

február 
a marec 

2022 

Dobrovoľná zbierka šatstva, prikrývok, 
pršiplášťov a trvanlivých potravín pre 
Ukrajinu postihnutú vojnou s Ruskom. 
Pod vedením Mgr. Krivej realizovala ŽŠR 
GYMTV (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

10 ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

51. 
Expert Geniality 
Show 

marec 2022 

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žia-
kov ZŠ a SŠ, zapojili sa žiaci 8-ročného 
gymnázia. 4 dosiahli titul TOP EXPERT: 
Maruščák, Švajka, Poľáková, Bui Van. Ko-
ordinátor Mgr.Janok. (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ). 

21 ž. 

Prezentácia 
školy 

52. 
Olympiáda kritic-
kého myslenia 

23.3.2022 

Nová predmetová olympiáda na rozvoj 
kritického myslenia stredoškolákov. Na 
krajskom kole sme zaznamenali výsledky:  
A. Lehončáková – 6.miesto 
K.J. Bernát – 7.miesto. 
Pripravila Mgr. Balová. (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ). 

2 ž. 

Prezentácia 
školy 

53. 
„Ponožková  vý-
zva“ 

21.3.2022 

Motto aktivity znelo: Byť iný je normálne. 
Zapojenie žiakov kvarty pod vedením 
Mgr. Krivej do Svetového dňa Downovho 
syndrómu. (článok na www.gymtv.sk  
a FB ). 

15 ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

54. 

„Podzemná 
voda“, alebo zvi-
diteľnenie nevi-
diteľného 

22.3.2022 

Analýza vody ameranie jej parametrov  
v mieste bydliska s použitím systému Ver-
nier v rámci Svetového dňa vody. Pripra-
vili vyučujúce chémie  a analýzu vykonali 
maturanti predmetu MAC. (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ). 

13 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

55. 
Turnaj vo volej-
bale tried 
GYMTV 

apríl 2022 
Rozvoj športu a podpora tímovej spolu-
práce 

80 ž. 

Rozvoj po-
hybových 

aktivít 
a prezentá-

cia školy 

56. 
Co-Age Volun-
teers 

5.4.2022 

Tréning zameraný na odstraňovanie so-
ciálnej priepasti medzi mladými a star-
šími ľuďmi. Zapojil sa Erik Béreš, IV.B. 
Projekt je implementovaný v rámci 
Erazmu. (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

1ž. 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

57. 

Návšteva Ame-
rického centra 
v Štátnej vedec-
kej knižnici v Ko-
šiciach 

20.4.2022 

Žiaci získali odborný výklad histórie 
mesta Košice v anglickom jazyku a mož-
nosť praktického vyhľadávanie informácií 
v knižničných zdrojoch ŠVK KE. Akciu pri-
pravili Mgr. Ferjová a PhDr. Žajáková. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

35 ž. 

Prezentácia 
školy 

58. 
„Krásny úsmev, 
príjemný dych“ 

22.4.2022 

V rámci osvety Zdravé ďasná sme sa za-
pojili – tercia a kvarta - do programu 
Dental Alarm, školiteľky : N. Begalová 
a Katarína Vendelová z LF UPJŠ Košice. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

31ž. 

Ochrana ži-
vota a zdra-

via 

59. SOČ 24.4.2022 

Radoslav Szalai sa prezentoval stredo-
školskou odbornou prácou na PrF UPJŠ 
v Košiciach v odbore matematika a fyzika 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

1ž. 

Prezentácia 
školy 

60. SOČ 
26.-

29.4.2022 
Na celoslovenskom kole získali S. Gazdi-
čová a E. Dulovičová s prácou v odbore 

2ž. 
Prezentácia 

školy 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

chémia, potravinárstvo 5.miesto zo 16 
prác (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

61. Deň narcisov 28.4.2022 

Dobrovoľná celoslovenská zbierka  v spo-
lupráci s Ligou proti rakovine pre onkolo-
gických pacientov, vyzbieraná suma – 
1211,50 eur. Koordinovala Mgr. Krivá. 

20ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

62. GIRLS Day 28.4.2022 
Informatika pre dievčatá, forma online. 
Koordinácia Mgr.Čižmárová. 

7 ž. 

Mediálna 
výchova 

a výber po-
volania 

63. ECDL 4.5.2022 
Po vykonaní skúšky žiaci získali medziná-
rodný preukaz informatickej zručnosti 

14 ž. 
Prezentácia 

školy 

64. Englischstar 5.5.2022 
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku 
pre žiakov ZŠ a G. Koordinovala 
PhDr.Žajáková. 

18ž. 
Prezentácia 

školy 

65. 
Kŕmidlá pre 
hmyz 

máj 2022 
Zapojenie žiakov GYMTV do projektu Živá 
voda, ktorý implementuje KSK. Koordino-
vala RNDr. Ružinská. 

 
Enviromen-

tálna vý-
chova 

66. 
MORITURI TE SA-
LUTANT 

máj 2022 

Pri príležitosti 80. výročia prvého tran-
sportu žien do koncentračného tábora 
v Osvienčime sa naše žiačky zapojili do 
prípravy expozície umiestnenej v Múzeu 
v Trebišove, príspevok k regionálnej his-
tórii. Niektoré triedy si výstavu prezreli  
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

10 ž. 

Prezentácia 
školy 

67. MAKS máj 2022 

Korešpondenčná súťaž so zameraním na 
rozvoj matematickej, prírodovednej a či-
tateľskej gramotnosti ,  koordinácia Mgr. 
Janok a RNDr. Lešová. 

2ž. 

Prezentácia 
školy 

68. 
Meteorologická 
stanica v Milhos-
tove 

máj 2022 

Exkurzia na pôsobisko meteorologickej 
stanice, praktické uplatnenie poznatkov, 
príspevok na rozvoj prírodovednej gra-
motnosti žiakov školy.  
Koordinovala Mgr. Ostrožovičová.  

52 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

69. 

„Miesto, kde si 
každý príde na 
svoje“,    Ne-
stville Park 
Hniezdne 

12.-
13.5.2022 

Poznávacia exkurzia- chemická cesta  pre 
žiakov školy v rámci rozvoja prírodoved-
nej gramotnosti. Expozícia liehovarníctva 
a tradičných ľudových remesiel. 

40 ž. 

Enviromen-
tálna vý-
chova.  

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

70. 

„Posledné škol-
ské zvonenie - 
rozlúčka s matu-
rantmi 

13.5.2022 
Slávnostné odovzdávanie zelených stu-
žiek – netradične pod vplyvom pandé-
mie(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

celá škola 

Prezentácia 
školy 

71. 
Nočný beh Trebi-
šovom 

14.5.2022 
Športová akcia pod garanciou Mesta Tre-
bišov  

38  
Prezentácia 

školy 

72. 

Opálová baňa 
Červeník 
Kaštieľ v Hanu-
šovciach nad 
Topľou 

2.6.2022 
Geologická  a dejepisná exkurzia, triedy 
tercia a kvarta. Koordinovali Mgr. Krivá 
a RNDr. Ružinská. 

30 ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

73. 
Olympiáda ľud-
ských práv 

10.6. 2022 
Predmetová olympiáda – jeden žiačka 
postúpila na celoslovenské kolo konané 
online (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

1 ž. 
Prezentácia 

školy 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

74. 

Športová olym-
piáda, rozlúčka 
s anglickým lek-
torom 

29.6.2022 
Športové aktivity pripravené triedami pre 
triedy 

Žiaci školy a 
PZ 

Prezentácia 
školy 

75. 
Slávnostné ukon-
čenie školského 
roka 

30.6.2022 
Ocenenie najúspešnejších žiakov a odo-
vzdávanie vysvedčení. 

Žiaci školy a 
PZ 

Prezentácia 
školy 

76. Erasmus KA1 
júl a august 

2022 

Zapojenie do projektu so zameraním na 
rozvoj digitálnych zručností učiteľov. 
V čase hlavných prázdnin sa 3 učitelia za-
pojili do edukačných mobilít v zahraničí. 

3 u 

Prezentácia 
školy 
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XII. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri zabezpe-

čovaní výchovy a vzdelávania   

Názov aktivity 
Dátum reali-

zácie 
Miesto Cieľ a zámer 

Počet zúčas-

tnených žia-

kov 

Prínos 

Prešovská uni-

verzita v Pre-

šove, priebežná 

a súvislá prax 

Február – apríl 

2022 

Gymnázium 

Trebišov 

Príprava na po-

volanie pedagóga 

4 

Rozvoj profesio-

nálnych kompe-

tencií a zručností 

budúcich pedagó-

gov 

Univerzita Kon-

štantína Filo-

zofa Nitra, sú-

vislá prax 

Február – apríl 

2021 

Gymnázium 

Trebišov 

Príprava na po-

volanie pedagóga 

1 

Rozvoj profesio-

nálnych kompe-

tencií a zručností 

budúcich pedagó-

gov 
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XIII.  Informácie o oblastiach, v ktorých škola/ŠZ dosahuje dobré vý-

sledky a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky  

Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.Č. názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 

súťaž ko-

naná dňa 
krajská úroveň 

Celoslo-

venská 

úroveň 

medziná-

rodná úroveň 

1.  Olympiáda zo SJL 

Michaela Filipeková, 

kvinta 
 

6.miesto, kat. B     

2. Olympiáda zo SJL 

Alexandra Onuščáková, 

IV.A 
11.2.2022 

10.miesto, kat. A   

3. 

 Olympiáda kritic-

kého myslenia 
Krištof Ján Bernát , IV.A 23.3.2022 

7.miesto     

4. 

Olympiáda kritického 

myslenia 

Alexandra Lehončáková, 

oktáva 
23.3.2022 

6.miesto   

 5.  Olympiáda v NEJ 

Alexandra Lehončáková, 

oktáva 
16.2.2022 

Úspešný riešiteľ     

 6.  Olympiáda v NEJ Matúš  Kolesár, oktáva 16.2.2022 Úspešný riešiteľ     

 7. 

 Geografická olym-

piáda 
Daniel Volčko, III.A  

9.miesto      

 8. 

 Geografická olym-

piáda 
Peter Maruščák, kvarta 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z     

9. 

 Geografická olym-

piáda 
Matúš Švajka, kvarta 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   

10. 

 Geografická olym-

piáda 
Dávid Mislai, tercia 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   

11. 

 Geografická olym-

piáda 
Samuel Maženský, I.B 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   

 12. 

Geografická olym-

piáda 
Ján Grunwald, III.A 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z     

13. 

Geografická olym-

piáda 
Samuel Ondruš, III.A 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   

14. 

Geografická olym-

piáda 
Matej Ostrožovič, III.A 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   

15. 

Geografická olym-

piáda 
Veronika Adamová, III.B 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   

16. 

Geografická olym-

piáda 
Sophia Gazdičová, III.B 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   
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17. 

Geografická olym-

piáda 
Oliver Prokopp, III.B 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   

18. 

Geografická olym-

piáda 
Lenka Fraštiová, IV.A 1.4.2022 

Úspešný riešiteľ, kat. Z   

19. Chemická olympiáda Ema Dulovičová, II.B 12.5.2022 10. miesto, kat. B    

20. Chemická olympiáda Kristína Šramková, I.B 12.5.2022 7. miesto, kat. C   

21. Chemická olympiáda 
Miriam Lešová, kvinta 

12.5.2022 
 6. miesto, kat. C   

22. SOČ 

Sophia Gazdičová, III.B 

Ema Dulovičová, II.B 
1.4.2022 

28.4.2022 1.miesto 

5.miest

o a ÚR  

 

Iné súťaže 

p.č 
názov sú-

ťaže 

pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 
súťaž konaná dňa 

krajská úro-

veň 

Celoslovenská úro-

veň 

medzinárodná 

úroveň 

1. 

Best in En-

glish 

Lehončáková, Alexandra, ok-

táva 
26.11.2021  553/17223 

  

2. 

Best in En-

glish 
Gazdičová, Sophia, III.B 26.11.2021  662/17223 

 

3. 

Best in En-

glish 
Bogdányiová, Natália, III.A 26.11.2021  771/17223 

 

4. 

Mladý Eu-

rópan 
Lenka Filipeková, oktáva 29.4.2022 6.miesto  

 

5. 

Dejepisná 
súťaž štu-

dentov  
gymnázií 

 

Ján Grunwald, III.A 

Ema Hriciková, III.B 

Radoslav Szalai, III.B 

6.4.2022 10.miesto  

 

6. 
iBOBOR Mannová Daniela, oktáva 1.11.2021  

ÚR percentil 

95,67, kart. Senior  

7. 
iBOBOR Chyla Samuel, oktáva 1.11.2021  

ÚR percentil 

94,62, kat. Senior  

8. 
iBOBOR Zatková Simona, oktáva 1.11.2021  

ÚR percentil 

90,19, kat. Senior  

9. 
iBOBOR Tóth Daniel, kvarta 1.11.2021  

ÚR percentil 

94,96, kat. Kadet  

10. 
iBOBOR Maruščák Peter, kvarta 1.11.2021  

ÚR percentil 

93,92, kat. Kadet  

11. MAKS Tóth, Daniel, kvarta   57.-58.  

12. MAKS Maruščák, Peter , kvarta   168.  
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XIV. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali v implementácií projektu v rámci OP ĽZ. 

 

Názov projektu 
Operačný pro-

gram  

Celkové oprávnené 

výdavky  

Spolufinanco-

vanie 
Poznámka 

Rozvíjanie matematickej, finančnej, 

čitateľskej a prírodovednej gra-

motnosti - nevyhnutný predpoklad 

na rozvíjanie kľúčových kompeten-

cií a získavanie praktických a pro-

fesijných zručností žiakov Gymná-

zia v Trebišove. 

OPĽZ/311/2019 303 281,78 15 164,09 

Vybavenie školy 

učebnými po-

môckami z bio-

lógie, chémie, fy-

ziky a IT techni-

kou 

 

V školskom roku 2021/2022 sme realizovali projekt v rámci KA1 

 

Tri digitálne kroky k digi GymTV 
Erasmus KA1 
júl a august 2022 

4830,00 966,00 

Zapojenie do 
projektu so za-
meraním na 
rozvoj digitál-
nych zručností 
učiteľov. Traja 
učitelia sa za-
pojili do edu-
kačných mobi-
lít v zahraničí. 
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XV. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022 

V školskom roku 2021/2022  bola na škole vykonaná kontrola ŠŠI dňa 06.04.2022. Predmetom ŠŠI bolo 

zistenie stavu zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 4. ročníka gymnázia 

s osemročným vzdelávacím programom.  

 

XVI.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

školy 

Gymnázium Trebišov bolo založené v roku 1949. Patrí medzi stabilné vzdelávacie centrá regiónu. Rea-

lizácia projektu v rámci ROP a projektov z OPĽZ odstránila najvážnejšie problémy školy. Výstavbou te-

locvične  sa odstránia priestorové problémy spojené s  výukou telesnej a športovej výchovy a športo-

vých krúžkov.  

 

XVII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov na rok 2021 – 899 703,00 EUR. 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  -   0,00 EUR.    

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa finan-

covaných aktivít – 8128,00 EUR. 

Použitie:  mzdy - 1190,00 EUR , fondy - 407,00 EUR, všeobecný materiál -  2864,00 EUR, služby -

3246,00 EUR, energie - 421,00 EUR 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia 

v členení podľa finančných aktivít – 1999,00 EUR. 

Použitie: odmeny - 1184,00 EUR, poistné – 414,00 EUR, materiál – 351,00 EUR, služby - 50,00 

EUR 

5. Iné finančné prostriedky získane podľa osobitných predpisov - 0,00 EUR. 
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XVIII. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategic-

kých a koncepčných materiálov KSK   

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania na stredných školách v KSK (v zmysle platného do-

datku) 

P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 
Počet  

zúčastne-
ných 

Prínos 

1. Anglický lektor 
celý školský 

rok 

Rozvíjanie jazykových zručností žiakov 
a inovatívne i kreatívne hodiny s lekto-
rom. Spolupráca s Fullbreat Institut – p. 
Matt Morton vyštudoval anglickú litera-
túru a politológii na Texaskej univerzit 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

270 ž. 

Prezentácia 
školy 

2. 
„Živá voda“ – 
projekt KSK 

počas 
šk.roka 

Zapojenie školy prostredníctvom 7-člen-
ného tímu  do projektu KSK, cieľ je zvýšiť 
biodiverzitu blízkeho okolia školy. 

7 ž. 
Enviromen-

tálna vý-
chova 

3. 
„Kto boli obete 
národného so-
cializmu“ 

priebežne 
počas 

šk.roka 

Barbora.V.Tereščáková , Sára Kocáková, 
Lujza Suchá – zapojenie do  medzinárod-
ného projektu EUROCLIO pre spoznáva-
nie regionálnej histórie z obdobia 2.sve-
tovej vojny. Spolupráca s Gymnáziom 
C.S.Lewisa v Bratislave, koordinujú 
Mgr.Maruščáková a PhDr. Žajáková 
a Mgr. Juraj Varga 

3ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

4. 
Cestopisný pro-
jekt „Svet okolo 
nás“ 

Priebežne  
Príspevok v prierezovej téme multikul-
túrna výchova. Koordinuje Mgr.Ostrožo-
vičová. 

52 ž. 
Multikul-
túrna vý-

chova 

10. 
Európska noc vý-
skumníkov – 
Veda bez hraníc 

24.9.2021 

V rámci 15. ročníka Festivalu vedy a tech-
niky realizovaná akcia – prezentácia ve-
deckej práce, experiment a zážitkové 
vzdelávanie, koordinátor Mgr. Krivá 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

15 ž. 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

11. 
Kaštieľ Andrá-
šiovcov- klenot 
Zemplína 

september 
2021 

Prednáška spojená s prehliadkou expozí-
cie mobiliáru a úžitkových predmetov 
slávnej šľachtickej rodiny. Spolupráca 
s Múzeom a KCJŽ v Trebišove . 

40ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

12. 
Terakotová ar-
máda 

september 
2021 

Prehliadka slávnej terakotovej armády 
starovekého čínskeho cisára, jedinečná 
príležitosť spoznávať staroveké divy sveta 
v mieste bydliska. 

15 ž. 

Úcta k sve-
tovej histó-
rii a histo-

rickému de-
dičstvu 

13. 
Európsky deň ja-
zykov 

26.9.2021 

Oslava jazykovej rozmanitosti Európy ,   
podpora  kultúrnej a jazykovej 
rôznorodosti. Podpora projektového vyu-
čovania. Aktivita realizovaná priamo na 
hodinách ANJ, zapojenie do online Lin-
gvaKvízu  triedy kvarta a III.B pod vede-
ním PhDr. Žajákovej. Traja žiaci sa umies-
tnili v TOP 50 
(článok na FB  www.gymtv.sk). 

270 ž. 

Multikul-
túrna vý-

chova. 
Tvorba pro-
jektu a pre-

zentačné 
zručnosti 

15. 
Týždeň vedy a 
techniky 

4.-
10.10.2021 

Návšteva expozície Poľovníctva a ochrany 
zveri v Múzeu a KCJZ v Trebišove , pripra-
vila RNDr. Ružinská a RNDr. Treľo , 
(článok na FB  www.gymtv.sk). 

18 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 
Počet  

zúčastne-
ných 

Prínos 

16. 
„Ženy vo ves-
míre“ 

7.10.2021 

V rámci Svetového kozmického týždňa 
realizovaná návšteva výstavy spojená 
s prednáškou o kozmonautike , triedy 
kvarta, kvinta, I.A a I.B , (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

75ž. 

Tvorba pro-
jektu a pre-

zentačné 
zručnosti 

18. 

Historická dielňa 
online – Verejný 
priestor a propa-
ganda 

október 
2021 

Pokračovanie spolupráce s CEDIN –pre-
vencia extrémizmu a podľahnutiu propa-
gande. Rozvoj prierezovej témy OSR. Ko-
ordinuje Mgr. Maruščáková. 

15ž. 

Prezentácia 
školy 

19. 

Historická dielňa 
online – Ľudské 
práva v kontexte 
totalitných reži-
mov 

október 
2021 

Pokračovanie spolupráce s CEDIN –pre-
vencia extrémizmu a podľahnutiu propa-
gande, Rozvoj prierezovej témy OSR. Ko-
ordinuje Mgr. Maruščáková 

15ž. 

Prezentácia 
školy 

20. 

Rozmiestnenie 
odpadkových ko-
šov na separáciu 
odpadu po škole 

október 
2021 

Aktivita zameraná na výchovu prečo 
a ako separovať komunálny odpad 
a ochranu životného prostredia a šetre-
nie surovinami. Koordinácia Mgr. Krivá. 

 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

21. 

Návšteva múzea 
Grafológia, vý-
roba a spracova-
nie textilu 

október 
2021 

Návšteva múzea a téma textil a jeho 
spracovanie v histórii, farebnosť v di-
zajne. Príspevok pre regionálnu históriu 
a úctu k ľudskej práci a remeslu.  

14 ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

22. 

I. letná akadémia 
pre budúcich 
medikov – 
prázdninový týž-
deň plný učenia 

október 
2021 

I.ročník KasMedu- korešpondenčný semi-
nár z medicíny – projekt priblíženia medi-
cíny študentom pomocou prípadovej štú-
die a zážitku  (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

1ž. 

Prezentácia 
školy 

25. 
Týždeň vedy 
a techniky -  
iBOBOR 

8.-
12.11.2021 

Zapojenie žiakov kvinty, tercia a žiakov 
maturitnej informatiky do informatickej 
súťaže. Koordinovala Mgr.Čižmárová.  
(článok na www.gymtv.sk 

110 ž. 

Prezentácia 
školy 

26. 
Healthy pla-
teprojekt 

november 
2021 

Inovácia vo vyučovaní anglického jazyka , 
rozvíjanie zručnosti spolupráce a líder-
stva spojené s prezentáciou a rozvojom 
komunikačných prezentačných zručností 
žiakov kvarty pod vedením PhDr.Žajáko-
vej. 

15 ž. 

Prezentácia 
školy 

27. 

Recipe in-
structions with 
focus on safety 
rules 

november 
2021 

Inovácia vo vyučovaní anglického jazyka , 
rozvíjanie zručnosti spolupráce a líder-
stva spojené s prezentáciou a rozvojom 
komunikačných prezentačných zručností 
žiakov III.B pod vedením PhDr.Žajákovej. 

29 ž. 

Prezentácia 
školy 

29. KOMPARO 
11.11.2021 
15.11.2021 

Dobrovoľné testovanie žiakov na celoslo-
venskej úrovni, prihlásení žiaci tercie 
a kvarty. 

31ž. 
Prezentácia 

školy 

34. 
Mediálna gra-
motnosť 

25.11.2021 
Webinár s témou hoaxy, konšpirácie, ar-
gumentácia. (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

25 ž. 
Mediálna 
výchova 

35. 
Best in Englisch- 
najlepší angličti-
nár 

26.11.2021 

Medzinárodná jazyková súťaž formou on-
line, koordinovala Mgr. Bogdányiová. Zís-
kali sme umiestnenie: 132. v medzinárod-
nom kole, 22.miesto na Slovensku 
a 3.miesto v regionálnom kole. (článok na 
FB  www.gymtv.sk) 

30 ž. 

Prezentácia 
školy 

41. 
Olympiáda z an-
glického jazyka 

13.1.2022 Predmetová olympiáda, forma online. 3.ž. 
Prezentácia 

školy 

http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 
Počet  

zúčastne-
ných 

Prínos 

Výsledky: P.Anďal, 1B  – 3.miesto 
Dávid Toma, 2A- 4.miesto  
Miroslav Belej, 2B- 3.miesto 

42. „Voda nad zlato“ január 2022 

Regionálna súťaž v spolupráci s Agentú-
rou na podporu regionálneho rozvoja 
v Košiciach, Zapojení žiaci: Šoltés, Volčko, 
Zorvan, Vajdová, Berešová, Michalíček, 
koordinovala RNDr. Ružinská (článok na 
FB  www.gymtv.sk) 

6ž. 

Prezentácia 
školy 

43. 
Olympiáda z ne-
meckého jazyka 

16.2.2022 
Predmetová olympiáda, obvodné kolo sa 
konalo online, maturant Matúš Kolesár 
získal 1.miesto na krajskom kole. 

2ž. 
Prezentácia 

školy 

44. „Záhrada snov“ 
február 

2022 

Žiaci vypracovali na projektovej hodine 
biológie plán záhrady rozdelený na úžit-
kovú a rekreačnú časť. Projektové vyučo-
vanie. 
 Pripravila RNDr. Ružinská. 

22 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

46. Pytagoriáda 9.12.2021 Matematická súťaž , zapojení žiaci tercie. 16 ž. 
Prezentácia 

školy 

49. 

„Staré stromy 
a ich vplyv na 
nás v čase klima-
tickej zmeny“ 

17.2.2022 

Seminár v spolupráci s Agentúrou na 
podporu regionálneho rozvoja v Koši-
ciach a MaKCJZ v Trebišove. Zapojili sa 
žiaci MAB pod vedením vyučujúcich. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ).  

27 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

51. 
Expert Geniality 
Show 

marec 2022 

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žia-
kov ZŠ a SŠ, zapojili sa žiaci 8-ročného 
gymnázia. 4 dosiahli titul TOP EXPERT: 
Maruščák, Švajka, Poľáková, Bui Van. Ko-
ordinátor Mgr.Janok. (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ). 

21 ž. 

Prezentácia 
školy 

54. 

„Podzemná 
voda“, alebo zvi-
diteľnenie nevi-
diteľného 

22.3.2022 

Analýza vody ameranie jej parametrov  
v mieste bydliska s použitím systému Ver-
nier v rámci Svetového dňa vody. Pripra-
vili vyučujúce chémie  a analýzu vykonali 
maturanti predmetu MAC. (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ). 

13 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

57. 

Návšteva Ame-
rického centra 
v Štátnej vedec-
kej knižnici v Ko-
šiciach 

20.4.2022 

Žiaci získali odborný výklad histórie 
mesta Košice v anglickom jazyku a mož-
nosť praktického vyhľadávanie informácií 
v knižničných zdrojoch ŠVK KE. Akciu pri-
pravili Mgr. Ferjová a PhDr. Žajáková. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

35 ž. 

Prezentácia 
školy 

58. 
„Krásny úsmev, 
príjemný dych“ 

22.4.2022 

V rámci osvety Zdravé ďasná sme sa za-
pojili – tercia a kvarta - do programu 
Dental Alarm, školiteľky : N. Begalová 
a Katarína Vendelová z LF UPJŠ Košice. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

31ž. 

Ochrana ži-
vota a zdra-

via 

59. SOČ 24.4.2022 

Radoslav Szalai sa prezentoval stredo-
školskou odbornou prácou na PrF UPJŠ 
v Košiciach v odbore matematika a fyzika 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

1ž. 

Prezentácia 
školy 

60. SOČ 
26.-

29.4.2022 

Na celoslovenskom kole získali S. Gazdi-
čová a E. Dulovičová s prácou v odbore 
chémia, potravinárstvo 5.miesto zo 16 
prác (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

2ž. 

Prezentácia 
školy 
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 
Počet  

zúčastne-
ných 

Prínos 

62. GIRLS Day 28.4.2022 
Informatika pre dievčatá, forma online. 
Koordinácia Mgr.Čižmárová. 

7 ž. 

Mediálna 
výchova 

a výber po-
volania 

63. ECDL 4.5.2022 
Po vykonaní skúšky žiaci získali medziná-
rodný preukaz informatickej zručnosti 

14 ž. 
Prezentácia 

školy 

64. Englischstar 5.5.2022 
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku 
pre žiakov ZŠ a G. Koordinovala 
PhDr.Žajáková. 

18ž. 
Prezentácia 

školy 

66. 
MORITURI TE SA-
LUTANT 

máj 2022 

Pri príležitosti 80. výročia prvého tran-
sportu žien do koncentračného tábora 
v Osvienčime sa naše žiačky zapojili do 
prípravy expozície umiestnenej v Múzeu 
v Trebišove, príspevok k regionálnej his-
tórii. Niektoré triedy si výstavu prezreli  
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

10 ž. 

Prezentácia 
školy 

67. MAKS máj 2022 

Korešpondenčná súťaž so zameraním na 
rozvoj matematickej, prírodovednej a či-
tateľskej gramotnosti ,  koordinácia Mgr. 
Janok a RNDr. Lešová. 

2ž. 

Prezentácia 
školy 

68. 
Meteorologická 
stanica v Milhos-
tove 

máj 2022 

Exkurzia na pôsobisko meteorologickej 
stanice, praktické uplatnenie poznatkov, 
príspevok na rozvoj prírodovednej gra-
motnosti žiakov školy.  
Koordinovala Mgr. Ostrožovičová.  

52 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

69. 

„Miesto, kde si 
každý príde na 
svoje“,    Ne-
stville Park 
Hniezdne 

12.-
13.5.2022 

Poznávacia exkurzia- chemická cesta  pre 
žiakov školy v rámci rozvoja prírodoved-
nej gramotnosti. Expozícia liehovarníctva 
a tradičných ľudových remesiel. 

40 ž. 

Enviromen-
tálna vý-
chova.  

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

72. 

Opálová baňa 
Červeník 
Kaštieľ v Hanu-
šovciach nad 
Topľou 

2.6.2022 
Geologická  a dejepisná exkurzia, triedy 
tercia a kvarta. Koordinovali Mgr. Krivá 
a RNDr. Ružinská. 

30 ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

73. 
Olympiáda ľud-
ských práv 

10.6. 2022 
Predmetová olympiáda – jeden žiačka 
postúpila na celoslovenské kolo konané 
online (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

1 ž. 
Prezentácia 

školy 

75. 
Slávnostné ukon-
čenie školského 
roka 

30.6.2022 
Ocenenie najúspešnejších žiakov a odo-
vzdávanie vysvedčení. 

Žiaci školy a 
PZ 

Prezentácia 
školy 

76. Erasmus KA1 
júl a august 

2022 

Zapojenie do projektu so zameraním na 
rozvoj digitálnych zručností učiteľov. 
V čase hlavných prázdnin sa 3 učitelia za-
pojili do edukačných mobilít v zahraničí. 

3 u 

Prezentácia 
školy 
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XIX. Koncepcia rozvoja pohybových aktivít   

P.Č. Názov aktivity 
Termín ko-

nania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčas-

tne-
ných 

Prínos 

1.  
Účelové  branné  
cvičenie- 1.ročník 

17.9.2021 
Hry a úlohy v rámci brannej výchovy – 
Mestský park v Trebišove 

62 ž. 

Rozvoj pohybo-
vých aktivít 

a prezentácia 
školy 

2.  
Účelové  branné  
cvičenie – tercia a 
kvarta 

21.9.2021 
Hry a úlohy v rámci brannej výchovy – 
Mestský park v Trebišove 

31 ž. 

Rozvoj pohybo-
vých aktivít 

a prezentácia 
školy 

3.  
Kurz Ochrana ži-
vota a zdravia – 
3.ročník 

22.-24.9.2021 
Kurz patrí  do  plánu prierezovej oblasti  
Ochrana života a zdravia(článok na 
www.gymtv.sk  a FB ).  

60ž. 

Rozvoj pohybo-
vých aktivít 

a prezentácia 
školy 

4.  
Kurz pohybových 
aktivít 

29.-30.9.2021 
a 1.10.2021 

Kurz pohybových aktivít so zameraním 
na letné športy- II.A, II.B, sexta. Starina, 
Viniansky hrad a Trebišov a jeho okolie   
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

65ž. 

Rozvoj pohybo-
vých aktivít 

a prezentácia 
školy 

5.  Cezpoľný beh 14.10.2021 
Získali sme  na OK 2. miesto  – Zoja 
Danková a 5.miesto . 

5ž. 
Zdravý životný 

štýl 

6.  
Rankovské skaly 
a Herľany - turis-
tika 

21.10.2021 
Žiaci tercie a kvarty na turistike (článok 
na www.gymtv.sk 

30 ž. 
Zdravý životný 

štýl 

7.  
Turistická vy-
chádzka 

4.1.2022 

Turistika a pozorovanie prírody v zim-
nom období. Zmysluplné využitie voľ-
ného času. 
Koordinácia Mgr. Janok a RNDr. Tele-
povský, RNDr. Treľo 

10ž. 

Zdravý životný 
štýl 

8.  
Slovenská stredo-
školská e-šport liga  

5.2. 2022 

Tím- Takáč, Zorvan, Kery , v KSK získali 
naši žiaci 1.miesto a postúpili na celo-
slovenské kolo, (článok na 
www.gymtv.sk 

3ž. 

Prezentácia 
školy 

9.  
Turnaj vo volejbale 
tried GYMTV 

apríl 2022 
Rozvoj športu a podpora tímovej spolu-
práce 

80 ž. 

Rozvoj pohybo-
vých aktivít 

a prezentácia 
školy 

10.  
Nočný beh Trebi-
šovom 

14.5.2022 
Športová akcia pod garanciou Mesta 
Trebišov  

38  
Prezentácia 

školy 

11.  

Športová olym-
piáda, rozlúčka 
s anglickým lekto-
rom 

29.6.2022 
Športové aktivity pripravené triedami 
pre triedy 

Žiaci 
školy a 

PZ 

Prezentácia 
školy 
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XX. Koncepcia rozvoja práce s mládežou   

P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

1.  
Cestopisný pro-
jekt „Svet okolo 
nás“ 

Priebežne  
Príspevok v prierezovej téme multikul-
túrna výchova. Koordinuje Mgr.Ostrožo-
vičová. 

52 ž. 
Multikul-
túrna vý-

chova 

2.  
Sadenie rastlín 
do veľkokapacit-
ných kvetináčov 

20.9.2021 
Spolupráca s trebišovskou nemocnicou 
Svet zdravia a s domom seniorov v Trebi-
šove (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

15 ž. 
Podpora al-

truizmu 

3.  
Európska noc vý-
skumníkov – 
Veda bez hraníc 

24.9.2021 

V rámci 15. ročníka Festivalu vedy a tech-
niky realizovaná akcia – prezentácia ve-
deckej práce, experiment a zážitkové 
vzdelávanie, koordinátor Mgr. Krivá 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

15 ž. 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

4.  
Európsky deň ja-
zykov 

26.9.2021 

Oslava jazykovej rozmanitosti Európy ,   
podpora  kultúrnej a jazykovej 
rôznorodosti. Podpora projektového vyu-
čovania. Aktivita realizovaná priamo na 
hodinách ANJ, zapojenie do online Lin-
gvaKvízu  triedy kvarta a III.B pod vede-
ním PhDr. Žajákovej. Traja žiaci sa umies-
tnili v TOP 50 
(článok na FB  www.gymtv.sk). 

270 ž. 

Multikul-
túrna vý-

chova. 
Tvorba pro-
jektu a pre-

zentačné 
zručnosti 

5.  
Výber štúdia po 
skončení G 

28.9.2021 

Prezentovanie možností a podmienok 
štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 
v Košiciach. Prednášal D. Princík, absol-
vent GYMTV  študujúci na Katedre anor-
ganickej chémie.  

 

Prezentácia 
školy 

6.  

Historická dielňa 
online – Verejný 
priestor a propa-
ganda 

október 
2021 

Pokračovanie spolupráce s CEDIN –pre-
vencia extrémizmu a podľahnutiu propa-
gande. Rozvoj prierezovej témy OSR. Ko-
ordinuje Mgr. Maruščáková. 

15ž. 

Prezentácia 
školy 

7.  

Historická dielňa 
online – Ľudské 
práva v kontexte 
totalitných reži-
mov 

október 
2021 

Pokračovanie spolupráce s CEDIN –pre-
vencia extrémizmu a podľahnutiu propa-
gande, Rozvoj prierezovej témy OSR. Ko-
ordinuje Mgr. Maruščáková 

15ž. 

Prezentácia 
školy 

8.  

Rozmiestnenie 
odpadkových ko-
šov na separáciu 
odpadu po škole 

október 
2021 

Aktivita zameraná na výchovu prečo 
a ako separovať komunálny odpad 
a ochranu životného prostredia a šetre-
nie surovinami. Koordinácia Mgr. Krivá. 

 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

9.  

Návšteva múzea 
Grafológia, vý-
roba a spracova-
nie textilu 

október 
2021 

Návšteva múzea a téma textil a jeho 
spracovanie v histórii, farebnosť v di-
zajne. Príspevok pre regionálnu históriu 
a úctu k ľudskej práci a remeslu.  

14 ž. 

Úcta k ná-
rodnej a re-

gionálnej 
histórii 

10.  
Imatrikulácia žia-
kov 1.ročníka 

27.10.2021 

Imatrikulácia – prijatie do stavu študent-
ského v duchu rytierskej prísahy, statoč-
nosti a cti , pri dodržaní epidemiologic-
kých opatrení, pripravila ŽŠR GYMTV 
(článok na www.gymtv.sk) 

70 ž. 

Prezentácia 
školy 

11.  
Healthy pla-
teprojekt 

november 
2021 

Inovácia vo vyučovaní anglického jazyka , 
rozvíjanie zručnosti spolupráce a líder-
stva spojené s prezentáciou a rozvojom 
komunikačných prezentačných zručností 
žiakov kvarty pod vedením PhDr.Žajáko-
vej. 

15 ž. 

Prezentácia 
školy 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

12.  

Recipe in-
structions with 
focus on safety 
rules 

november 
2021 

Inovácia vo vyučovaní anglického jazyka , 
rozvíjanie zručnosti spolupráce a líder-
stva spojené s prezentáciou a rozvojom 
komunikačných prezentačných zručností 
žiakov III.B pod vedením PhDr.Žajákovej. 

29 ž. 

Prezentácia 
školy 

13.  

„Podaj mi ruku, 
chcem mať kon-
takt so životom, 
už nejde o to, čo 
bolo, ale čo bude 
potom...“ 

10.11.2021 
Tohtoročná kampaň Študentskej kvapky 
krvi , organizovala Mgr. Krivá (článok na 
www.gymtv.sk) 

 

Sociálna 
spolupat-
ričnosť. 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

14.  Deň študenstva 16.11.2021 Aktivity spojené s Dňom študentstva  270 ž. 
Prezentácia 

školy 

15.  
Ochrana dušev-
ného zdravia 

november 
2021 

V rámci projektovej činnosti aktivity za-
merané na ochranu a posilnenie  dušev-
ného zdravia na hodinách maturitnej ob-
čianskej náuky. príspevok školy k sveto-
vému sviatku. 

16 ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

16.  READYCON 
november 

2021 

Online konferencia o najnovšom stave 
a trendoch na trhu práce , zameranie pre 
3 odbory – IT, zdravotníctvo, obchod , 
triedy 3.ročníka (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

58 ž. 

Výber povo-
lania.  

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

17.  DOD na GYMTV 23.11.2021 
Online relácia na spropagovanie štúdia 
na GYMTV prostredníctvom FB 
(príspevok na FB  www.gymtv.sk) 

 
Prezentácia 

školy 

18.  
Mediálna gra-
motnosť 

25.11.2021 
Webinár s témou hoaxy, konšpirácie, ar-
gumentácia. (článok na FB  
www.gymtv.sk). 

25 ž. 
Mediálna 
výchova 

19.  
Nenávistné pre-
javy na inter-
nete-webinár 

29.11.2021 

Aktivita pripravená v rámci prevencie kri-
minality v spolupráci so Žilinskou univer-
zitou, triedy sexta a kvinta(článok na FB  
www.gymtv.sk) 

31ž. 

Mediálna 
výchova 

20.  
Svätý Mikuláš na 
škole 

6.12.2021 
Kresťanské tradície a sociálne zručnosti 
v praxi (článok na FB  www.gymtv.sk) 

15 ž. aktívne 
+ žiaci školy  

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

21.  
Koľko lásky sa 
zmestí do kra-
bice od topánok 

6.12.2021 
Charitatívna  vianočná akcia v spolupráci 
s SČK, pripravila Mgr. Krivá  (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ).  

35 ž. 
Sociálna 

spolupat-
ričnosť 

22.  
Vianočná pošta 
pre seniorov 

december 
2021 

Príprava a odoslanie pohľadníc pre senio-
rov do Santovky pri Leviciach, spolupráca 
s OZ Pohodovo. Koordinovala PhDr. Žajá-
ková , trieda III.B , (článok na FB  
www.gymtv.sk) 

28 ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

23.  „Záhrada snov“ 
február 

2022 

Žiaci vypracovali na projektovej hodine 
biológie plán záhrady rozdelený na úžit-
kovú a rekreačnú časť. Projektové vyučo-
vanie. 
 Pripravila RNDr. Ružinská. 

22 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

24.  
Valentínska 
pošta medzi 
žiakmi školy 

14.2.2022 
Láska a ako ju vyjadriť, rozvíjanie sociál-
nych zručností (článok na www.gymtv.sk  
a FB ). 

7 ž. 
Sociálna 

spolupat-
ričnosť 

25.  
„Lásku máme 
v krvi, dokáž to 

15.2.2022 
Dobrovoľné darcovstvo krvi – zapojili sa  
Lukáš Kičinko, Adam Pavlík, Samuel On-
druš, Matej Ostrožovič, Daniel Volčko, 

7 ž.  
Sociálna 

spolupat-
ričnosť 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

aj ty.“  Študent-
ská Valentínska 
kvapka krvi 

Daniel Demko, Jakub Jakubec (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ). 

26.  

„Staré stromy 
a ich vplyv na 
nás v čase klima-
tickej zmeny“ 

17.2.2022 

Seminár v spolupráci s Agentúrou na 
podporu regionálneho rozvoja v Koši-
ciach a MaKCJZ v Trebišove. Zapojili sa 
žiaci MAB pod vedením vyučujúcich. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ).  

27 ž. 

Enviromen-
tálna vý-

chova 

27.  
„Pomáhame su-
sedom z Ukrajiny 

február 
a marec 

2022 

Dobrovoľná zbierka šatstva, prikrývok, 
pršiplášťov a trvanlivých potravín pre 
Ukrajinu postihnutú vojnou s Ruskom. 
Pod vedením Mgr. Krivej realizovala ŽŠR 
GYMTV (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

10 ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

28.  
Olympiáda kritic-
kého myslenia 

23.3.2022 

Nová predmetová olympiáda na rozvoj 
kritického myslenia stredoškolákov. Na 
krajskom kole sme zaznamenali výsledky:  
A. Lehončáková – 6.miesto 
K.J. Bernát – 7.miesto. 
Pripravila Mgr. Balová. (článok na 
www.gymtv.sk  a FB ). 

2 ž. 

Prezentácia 
školy 

29.  
„Ponožková  vý-
zva“ 

21.3.2022 

Motto aktivity znelo: Byť iný je normálne. 
Zapojenie žiakov kvarty pod vedením 
Mgr. Krivej do Svetového dňa Downovho 
syndrómu. (článok na www.gymtv.sk  
a FB ). 

15 ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

30.  
Co-Age Volun-
teers 

5.4.2022 

Tréning zameraný na odstraňovanie so-
ciálnej priepasti medzi mladými a star-
šími ľuďmi. Zapojil sa Erik Béreš, IV.B. 
Projekt je implementovaný v rámci 
Erazmu. (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

1ž. 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

31.  

Návšteva Ame-
rického centra 
v Štátnej vedec-
kej knižnici v Ko-
šiciach 

20.4.2022 

Žiaci získali odborný výklad histórie 
mesta Košice v anglickom jazyku a mož-
nosť praktického vyhľadávanie informácií 
v knižničných zdrojoch ŠVK KE. Akciu pri-
pravili Mgr. Ferjová a PhDr. Žajáková. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

35 ž. 

Prezentácia 
školy 

32.  
„Krásny úsmev, 
príjemný dych“ 

22.4.2022 

V rámci osvety Zdravé ďasná sme sa za-
pojili – tercia a kvarta - do programu 
Dental Alarm, školiteľky : N. Begalová 
a Katarína Vendelová z LF UPJŠ Košice. 
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

31ž. 

Ochrana ži-
vota a zdra-

via 

33.  Deň narcisov 28.4.2022 

Dobrovoľná celoslovenská zbierka  v spo-
lupráci s Ligou proti rakovine pre onkolo-
gických pacientov, vyzbieraná suma – 
1211,50 eur. Koordinovala Mgr. Krivá. 

20ž. 

Sociálna 
spolupat-

ričnosť 

34.  GIRLS Day 28.4.2022 
Informatika pre dievčatá, forma online. 
Koordinácia Mgr.Čižmárová. 

7 ž. 

Mediálna 
výchova 

a výber po-
volania 

35.  
Kŕmidlá pre 
hmyz 

máj 2022 
Zapojenie žiakov GYMTV do projektu Živá 
voda, ktorý implementuje KSK. Koordino-
vala RNDr. Ružinská. 

 
Enviromen-

tálna vý-
chova 

36.  
MORITURI TE SA-
LUTANT 

máj 2022 

Pri príležitosti 80. výročia prvého tran-
sportu žien do koncentračného tábora 
v Osvienčime sa naše žiačky zapojili do 
prípravy expozície umiestnenej v Múzeu 

10 ž. 

Prezentácia 
školy 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 
konania 

Oblasť zamerania 

 

Počet  
zúčastne-

ných 

Prínos 

v Trebišove, príspevok k regionálnej his-
tórii. Niektoré triedy si výstavu prezreli  
(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

37.  

„Posledné škol-
ské zvonenie - 
rozlúčka s matu-
rantmi 

13.5.2022 
Slávnostné odovzdávanie zelených stu-
žiek – netradične pod vplyvom pandé-
mie(článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

celá škola 

Prezentácia 
školy 

38.  
Olympiáda ľud-
ských práv 

10.6. 2022 
Predmetová olympiáda – jeden žiačka 
postúpila na celoslovenské kolo konané 
online (článok na www.gymtv.sk  a FB ). 

1 ž. 
Prezentácia 

školy 

39.  
Slávnostné ukon-
čenie školského 
roka 

30.6.2022 
Ocenenie najúspešnejších žiakov a odo-
vzdávanie vysvedčení. 

Žiaci školy a 
PZ 

Prezentácia 
školy 

 

 

http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
http://www.gymtv.sk/
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XXI. Vzdelávacie a kultúrne poukazy  2021/2022   

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých 
Počet zriadených 

záujmových útvarov 

Vzdelávacie poukazy 272 251 14 

Kultúrne poukazy žiakov 269   

Kultúrne poukazy učite-

ľov 
28   

 

Kultúrne poukazy z dôvodu pandémie neboli využité na kultúrne aktivity. 
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XXII. Školský parlament  

Školský parlament (ŠPa) reprezentuje záujmy žiakov gymnázia a zastupuje ich záujmy vo 

vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy. Jeho členstvo tvorí 11 žiakov zvolených v tajnom 

hlasovaní nadpolovičnej väčšiny žiakov gymnázia. Školský parlament je štruktúra, ktorá posky-

tuje možnosť získania praktických skúseností v oblasti demokratizácie a samosprávy školy. 

Biela kniha o mládeži EÚ považuje za hlavné piliere mládežníckej politiky v Európe najmä pod-

poru mládežníckeho dobrovoľníctva, informácií o mládeži pre mládež a v neposlednom rade 

podporu občianskej participácie mladých ľudí. Demokratická výchova a výchova k aktívnemu 

občianstvu je prvým predpokladom k neskoršiemu zodpovednému prístupu mladých ľudí k ve-

ciam verejným. Fungovanie školského parlamentu žiakom ukazuje, že ich názory a problémy 

sú dôležité. Zároveň požaduje od mladých ľudí zodpovednosť a spoločné riešenie problémov.  

Základné úlohy členov školského parlamentu:  

• vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania; 

• podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku; 

• predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli; 

• organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov. 

Členovia ŠPa môžu zastupovať žiakov školy aj na komunálnej úrovni v regióne v spolupráci 

s ďalšími mládežníckymi subjektmi. 

Ďalšie úlohy:  

• načúvanie študentom, získavanie ich názorov; 

• konzultácie a rady novým študentom; 

• komunikačný kanál medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy; 

• vytváranie a podpora príležitostí na neformálne vzdelávanie; 

• vytváranie pozitívnej atmosféry v škole; 

• boj proti šikanovaniu v škole; 

• sociálne problémy študentov; 

• zlepšovanie podmienok pre študentov v škole; 

• pomoc pri vylepšovaní školského prostredia; 

• zvyšovanie kvality podmienok na vzdelávanie. 

Školský parlament  pracuje na základe štatútu ŠPa, ktorý sa vydáva v zmysle ustanovenia § 26 

zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení ne-

skorších predpisov. 
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Úlohy splnené v období školského roka 2021/2022:  

Cieľ: Aktívna mládež zapájajúca sa do diania na gymnáziu, do spoločenského a politického diania 

Prerokovanie štatútu  Školského parlamentu  ( ŠPa) 

• Termín: september 2021 

• Výstup: aktívny Školský parlament s pravidelnými stretnutiami 

• Výstup: stretnutia ŠPa a aktivity vyplývajúce z jej funkcií 

Týždeň dobrovoľníctva 

• Termín: 19.9.2021 

• Výstup: výsadba kvetov v areáli nemocnice Svet zdravia 

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka 

• Termín:  27.10. 2021 

• Výstup: aktivity so žiakmi 1. ročníka 

Realizácia osláv Dňa študentstva 

• Termín: november 2021 

• Výstup: súťaž medzi triedami 

Deň otvorených dverí I - online 

• Termín: 23. november 2021 

• Výstup: prezentácia školy online – MS Teams, žiaci školy + žiaci 9. ročníkov 

Akcia „Mikuláš“ 

• Termín: 6.12. 2021 

• Výstup: aktivity v triedach 

Pomoc pri akcii „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ 

• Termín: 8.12. 2021 

• Výstup: zbierka krabíc 

Akcia „Valentínska pošta a Rose delivery“ 

• Termín: 14.2. 2022 

• Výstup: rozoslanie pošty a ruží medzi žiakov a profesorov školy 
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Charitatívna zbierka „Pomáheme susedom z Ukrajiny“ 

• Termín: 4.3.2022 

• Výstup: finančná zbierka 

Expert Geniality show 

• Termín: 7.3.2022 

• Výstup: výpomoc s vyhodnotením 

Deň učiteľov 

• Termín: 28.3.2022 

• Výstup: program a organizácia slávnostného poďakovania 

Rozlúčka s maturantami  

• Termín: 25.4.2022 a 13.5.2022 

• Výstup: rozlúčka 

Spoznaj Trebišov behom 

• Termín: 6.6.2022 

• Výstup: pomoc pri organizácií behu 

Akcia „Špotrový deň“ 

• Termín: 28.6.2022 

• Výstup: aktivity so športovým dňom a rozlúčka s anglickým lektorom 

Záver školského roka 

• Výstup: pomoc s organizáciou 
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Plán aktivít šk.rok 2022/2023   

September 

• prerokovanie štatútu Školského parlamentu   

• zapojenie školy do týždňa dobrovoľníctva v spolupráci so svetom zdravia Trebišov  

Október  

• voľba zástupcu do Školského parlamentu za 1.ročník 

• adaptácia študentov 1.ročníka 

November  

• príprava dňa študentstva 

• imatrikulácia prvákov  

• deň otvorených dverí 

December  

• Mikuláš 

• Zimná výzdoba budovy školy  

• Výpomoc s Vianočnou akadémiou  

• Vianočná pošta 

Január  

• Druhá fáza dňa otvorených dverí  

• Súťaž o najoriginálnejšieho snehuliaka 

Február  

• Valentínska pošta  

Marec  

• Deň učiteľov  

Apríl  

• Deň bláznov = deň naopak ( 1.apríl)  

Máj  

• Rozlúčka so štvrtákmi  

Jún  

• Deň detí 

• Športový deň ( v spolupráci s VO ktorej členmi sú učitelia TEV) 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

S p r á v a 

 

o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

Gymnázia, Komenského 32, Trebišov a jeho súčastí za školský rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

PaedDr. Mária Kašaiová    

riaditeľka školy      

    

...................................................  Prerokované a schválené v pedagogickej rade 10. 10. 2022 

 

  

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:                                          Prerokované a schválené v rade školy    10. 10. 2022 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Košickému samosprávnemu kraju 

s c h v á l i ť 

Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022 

 

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

        RNDr. Dagmar Ružinská 

predseda Rady školy pri Gymnáziu,  

Komenského 32, Trebišov 

 

 

Schválenie KSK :     
 

 


