
Správa 

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

rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne 

číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o škole 

Názov školy Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 

Adresa školy Škultétyho 10, 040 01 Košice 

Telefón +421 55 68 156 11 

E-mail egjak@egjak.com 

WWW stránka egjak.edupage.org 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ 

Ing. Krištan Jozef  

(do 30.6.2021) 

Mgr. Ilavský Martin  

(od 1.7.2021)  

055/6815610 

jozef.kristan@egjak.com 

 

martin.ilavsky@egjak.com  

 

Zástupca riaditeľa školy 
Mgr. Mrázová 

Sandra 
055/6815627 sandra.mrazova@egjak.com 

Zástupca riaditeľa školy RNDr. Vargová Iveta 055/6815612 iveta.vargova@egjak.com 

Duchový správca 
Mgr. Kocka 

Stanislav 
055/6815615 stanislav.kocka@egjak.com 

Vedúca ek. oddelenia - 

hospodárka 

Mgr. Roháčková 

Iveta 
055/6815614 iveta.rohackova@egjak.com 

Vedúca školskej jedálne Kavečanská Lucia 055/6815628 jedalen@egjak.com 
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Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Kocková Milana 

pedagogickí zamestnanci PaedDr. Sovári Soós Karol 

ostatní zamestnanci Bc.Kuchárová Iveta 

zástupcovia rodičov Ing. Daniel Kobyľan 

  PhDr. Berecký Radoslav 

  MUDr. Polan Peter, PhD. MPH 

zástupca zriaďovateľa Ing. Dudáš Matúš 

  Mgr. Kolárovský Ondrej 

  PaedDr. Havrila Dušan, PhD. 

  Mgr. Linkesch Samuel 

zástupca žiakov Kout Lukáš 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa 

elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku 

Sídlo Prešov 

Telefón 051/772 25 15 

E-mail sekretariat@vdecav.sk 

 

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti 

poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a 

prijaté uznesenia 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Rada školy sa stretla v šk. roku 2020/2021 14. 10. 2020 online. Výsledkom boli 

nasledujúce ustanovenia: 

 Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2019/2020. 



 Rada školy poverila PaedDr. Dušana Havrilu, PhD. aby prostredníctvom školského 

výboru ECAV požiadal Ministerstvo ŠVVaŠ SR o usmernenie a pokyny vo veci 

hodnotenia a klasifikácia počas trvania mimoriadnej situácie v podmienkach 

dištančného vzdelávania. 

Dňa 23. 3. 2021 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy, na ktorom bola zvolená za 

predsedníčku RŠ Mgr. M. Kocková a za podpredsedu PhDr. R. Berecký. RŠ sa uzniesla: 

 Požiadať vedenie školy a zástupkyňu RNDr. Ivetu Vargovú, koordinátorku 

maturitných skúšok, o urýchlené vybavovanie prijateľného termínu konania štátnej 

jazykovej skúšky z anglického jazyka. 

 Vypracovať návrh na online komunikáciu, predložiť ho členom rady školy na 

pripomienkovanie a zapracovať ho do štatútu RŠ a následne predložiť na schválenie 

zriaďovateľovi. 

19. 5. 2021 sa na zasadnutí RŠ uzniesla na: 

 Požiadať ZR pri EGJAK o zverejnenie správy o hospodárení. 

 Požiadať správnu radu neinvestičného fondu EGJAK n.f. o určenie účelu použitia 

finančných prostriedkov na školský rok dopredu. 

Na zasadnutí RŠ dňa 31. 5. 2021 prebehli voľby do funkcie riaditeľa/-ky školy. RŠ sa 

uzniesla vymenovať, na základe výsledkov výberového konania, Mgr. Martina Ilavského do 

funkcie riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice. 

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK evanjelického náboženstva Mgr. Stanislav Kocka EVN, NAB, SEN 

PK slovenského jazyka a 

literatúry 
Mgr. Danica Füzesiová SJL, SSJL 

PK anglického jazyka 

  

Mg. Sandra Mrázová 

Mgr. Diana Ganzarčíková 

ANJ, KAJ, IRAK, BAL 

  

PK cudzích jazykov Mgr. Ivana Takáčová. M.A., Phd. FRJ, NEJ, RUJ, KFJ, KNJ, KRJ 

PK spoločenskovedných 

predmetov 
PaedDr. Iveta Prezbruchá 

DEJ, GEO, OBN, SED, SEG, SPS, EKE, 

FYG, NAD 

PK matematiky a informatiky Mgr. Zuzana Oravcová MAT, INF, SEM, SEI, INM 

PK prírodovedných predmetov Mgr. Hedviga Turčeková 
CHEM, BIO, FYZ, SEB, SECH,SEF, CVB, 

CVC, CVF 

PK výchovných predmetov Mgr. Emil Sova HUV, VYV, UMK,TSV, SUMK 

 



§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 543 

Počet tried: 19 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov 

I.A 26 

I.B 23 

I.C 18 

príma 23 

II.A 30 

II.B 34 

sekunda 25 

III.A 30 

III.B 28 

tercia 34 

IV.A 31 

IV.B 29 

kvarta 28 

kvinta 33 

V.A 33 

V.B 31 

sexta 32 

septima 28 

oktáva 27 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

Plný úväzok 34 14 34 14 

Znížený 

úväzok 
8 2 5 1 

Na dohodu 5   2,1   

 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet 

učiteľov 

nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

5 42 47 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Ako nekvalifikovaných uvádzame amerických lektorov, vyučujúcich náboženstva v 

anglickom jazyku a vyučujúcich, ktorí nemajú pedagogické minimum, príp. ešte nemajú 

ukončené doplňujúce pedagogické štúdium. 

Predmety anglický jazyk a inštitúcie a reálie anglofónnych krajín vyučujú americkí 

lektori s bakalárskym vzdelaním. Angličtina je ich rodným jazykom. 

Evanjelické a.v. náboženstvo v anglickom jazyku je vyučované odborne. Príčinou 

nekvalifikovanosti vyučujúcich je absencia štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka. 

Predmet Počet hodín týždenne 

Anglický jazyk 79 

Evanjelické a v. náboženstvo 12 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na 

verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Školské 

kolo 

Obvodné/okresné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celoštátne 

kolo 

Majstrovstvá SŠ študentov 2020 v šachu 
 

  2/1 2/1 

Šach družstiev 
 

    8 

Staň sa Hviezdou pre Hviezdy 
 

  
 

2 

Veľký olympijský kvíz       
Ka-Sp, 1.-5. 

r./1 

Olympiáda v NEJ 43 8/1 1 
 

Olympiáda vo FRJ 13 5 1/3 1 

Olympiáda v RUJ 11   2/2 
 

Spievam po francúzsky 4     4/1 

Biologická olympiáda, kat. A, B 31   4/2 3 

Biologická olympiáda, kat. C, D 11 3   
 

Chemická olympiáda 21   16/4 1 

Amavet 2020     1/1 1/1 

Geografická olympiáda 10 4/1 1/1 
 

Geografická olympiáda kategória Z 6   3 1 

Dejepisná olympiáda 14 7/6 
  

Olympiáda ľudských práv 3   2/1 1 

Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR     3 
 

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 38   2/1 
 

Hviezdoslavov Kubín 14 4/2 
  

Literárne Košice Jána Štiavnického 
 

4   
 

Esej Jána Johanidesa       3 

Medziriadky       11 

Hodžov novinový článok   
 

  2/2 

SOČ 20   9/4 3 

Matematická olympiáda 17/1 
 

1 
 

Pytagoriáda 76/8 8 
  

MAX - korešpondečná súťaž       2 

Malynár - korešpondečná súťaž 
 

  
 

2 



Matematický náboj - jednorazová 
  

  8 

Matematický klokan - jednorazová 
 

  
 

5 

iBobor - jednorazová 
   

2 

International Computer – Based Drawing 

Competition 2021 – medzinárodná súťaž    
1 

Olympiáda v anglickom jazyku 64   3/2 
 

Poetry contest – recitačná súťaž 18   
  

Recitačná súťaž Jazykový kvet   3   1 

Poster contest 1 
  

1 

Súťaž v písaní poviedok ŤUKNI 14 5/1   2/2 

Súťaž v písaní esejí LEAF ACADEMY       6/2 

Súťaž v prednese vlastnej tvorby KVET       1/1 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

September 

Otvorenie školského roka 2020/21 

Stretnutie žiakov 1. ročníka - vyhodnotenie kempu 

Vystúpenie Chorusu Comenianus na Galakoncerte „Ďakujeme 2020“ (usporiadaný 

Magistrátom mesta Košice) 

Európsky deň jazykov 

Sústredenie Chorusu Comenianus v Račkovej doline 

Turistický kurz pre 2. ročník a sextu 

Rodičovské združenie všetkých ročníkov 

Biela pastelka 

Dejepisná súťaž žiakov gymnázií ČR a SR „Európske dejiny od 1900-1939" 

 

Október 

November 1989 /Slovamajusilu.sk/ - online interaktívna videodokumentárna inscenácia 

Reformačné školské služby Božie 

Zber papiera 

 

November 

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku online 



„Rozhodovanie“ - online zážitkový workshop na tému: Domov, nútená migrácia, xenofóbia, 

antisemitizmus 

Matematická olympiáda, kategórie C - A 

Školské kolo Olympiády v ANJ 

i Bobor 

Súťaž v kreatívnom písaní v ANJ 

Súťaž v tvorbe projektov v ANJ 

NÁBOJ Junior 

Cena René - Anasoft litera pre gymnazistov 

Štvrťročná hodnotiaca porada 

Rodičovské združenie všetkých ročníkov 

Prednáška a workshop Post Bellum (on-line) 

 

December 

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku a francúzskom jazyku online 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Matematická olympiáda Z9 

Pytagoriáda pre prímu až kvartu 

Deň otvorených dverí - prezentácie 

Vianočné služby Božie 

 

Január 

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku online 

Po stopách totality – projekt 

Prezentácia Mgr. A. Sabovikovej, PhD. Ako predchádzať syndrómu vyhorenia v rámci 

projektu Erasmus+ online 

Tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie 

konfliktov online 

Novoročné spoločné služby Božie 

Klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka 2020/2021 

 

Február 

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku online 



Krajské kolo Olympiády v Anglickom jazyku online 

Recitačná súťaž v ANJ 

Olympiáda ľudských práv 

Geografická olympiáda P-Ka, 2.- 4. roč., Ki- Sp 

 

Marec 

Krajské kolá olympiád v ruskom a francúzskom jazyku online 

Deň otvorených dverí online 

Čierne diery a život hviezd - online beseda s MSc. Michaelou Brchelovou 

Rozhovory medzi Európskym parlamentom a žiakmi našej školy online 

Školské kolo SOČ online 

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka a septimy - dištančnou formou 

Matematický NÁBOJ 

Deň učiteľov BÚ VD ECAV online 

 

Apríl 

DNA DAY - online prednáška 

Beseda so spisovateľom Petrom Balkom online 

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín online 

International Computer - Based Drawing Competition 2021 - medzinárodná súťaž 

Matematické olympiády Z6-Z8 

Súťaž v tvorbe projektov online 

Trištvrťročná hodnotiaca porada 

Rodičovské združenie všetkých ročníkov 

 

Máj 

Prezentácia školy na Hlavnej ulici v rámci Dní mesta Košice 

Deň Európy na Hlavnej ulici v Košiciach - Spolu spojení 

Celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku online 

Celoslovenské kolo súťaže Spievam po francúzsky online 

Kampaň na podporu očkovania proti SARS-CoV 2 

Celoštátne kolo súťaže Ťukni v písaní poviedok v anglickom jazyku online 

Historické Košice a návšteva synagógy – exkurzia 

Vyhodnotenie celoštátnej súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku LEAF ACADEMY online 



Celoštátne kolo súťaže v prednese vlastnej tvorby KVET online 

Beseda so spisovateľkou Alenou Sabuchovou online 

Ústne maturitné skúšky 

Prijímacie skúšky do prvého roč. 5 a 8 roč. štúdia 

 

Jún 

Botanická záhrada - exkurzia 

Beseda s bývalým žiakom Samuelom Sedlákom, autorom knihy Ako zvládnuť nielen 

Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského 

Školské kolo recitačnej súťaže v ANJ 

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 

Monitoring NÚCEM: dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov (dobrovoľné) - kvarta 

Informatívne triedne rodičovské združenie 

Klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka 2020/2021 

Koniec školského roka, odovzdávanie vysvedčení, služby Božie 

 

Júl - august 

Vyhodnocovacia porada 

Duchovno-vzdelávacie podujatie pre zamestnancov školy 

Kemp pre novoprijatých žiakov 1. roč. 

Kemp pre novoprijatých žiakov prímy 

Seminár Mgr. J. Polákovej a Mgr. P. Horného 4 K – KOMPETENCIE PRE 21. STOROČIE 

v rámci projetku Erazmus + 

 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené 

Certifikácia školy EGJAK ako testovacieho centra pre medzinárodnú skúšku DELF vo 

francúzskom jazyku 

Vyučujúce francúzskeho jazyka sa ešte v školskom roku 2019/2020 zúčastnili 

viacerých etáp školenia, výsledkom ktorého bude certifikácia školy EGJAK ako testovacieho 

centra, umožňujúceho vykonať na škole medzinárodne uznávanú skúšku z francúzskeho 

jazyka - DELF. Školenie a celková príprava na certifikáciu je organizovaná Francúzskou 

alianciou a Francúzskym inštitútom. Pôvodne bolo plánované zavŕšiť celý proces certifikácie 

do júna 2020 tak, aby sa už v júni 2020 mohli záujemcovia podrobiť tejto skúške priamo na 



škole. Kvôli pandémii Covid-19 bude možné uskutočniť záver certifikačného procesu až v 

nasledujúcom období. 

 

Spolupráca s partnerskými inštitúciami v zahraničí 

Aj počas dištančného vzdelávania bola naša škola v kontakte s partnerskými školami v 

Nemecku - AHF Gesamtschule Detmold a v Holandsku - Wartburg College Dordrecht. Ďalšiu 

spoluprácu na poli výmenných pobytov žiakov však bude možné plánovať až po ukončení či 

uvoľnení pandémie, keď bude znova otvorená možnosť cestovať bez zvýšeného zdravotného 

rizika. 

 

Učebnice biológie 

Vyučujúce biológie pripravili na vydanie 1. časť nových učebných materiálov na 

výučbu biológie v anglickom jazyku pre 3. a 5. ročník. 

 

Genetika na kolesách 

Vo februári až máji sa žiaci našej školy zúčastnili cyklu online prednášok 

organizovaných Katedrou genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

 

Kampaň na podporu očkovania 

V máji bola študentkou 3.B Vanesou Sabolovou realizovaná kampaň na podporu 

očkovania proti SARS-CoV 2 v podobe plagátov rozmiestnených v budove školy. 

 

Študenti a študentky po stopách totality 

Žiačky kvinty sa zapojili do projektu „Študenti a študentky po stopách totality“ 

Nadácie M. Šimečku. Výsledkom bola interaktívna mapa a internetová stránka 

http://www.prenasledujemetotalitu.sk/ - Šesť kamarátok a študentiek Evanjelického gymnázia 

Jana Amosa Komenského po stopách totality v Košiciach. 

 

You (th) Participate! (Zapoj sa!) 

Dvaja žiaci sa zapojili do projektu mimoškolského vzdelávania s názvom You (th) 

Participate! (Zapoj sa!) a samostatne vytvorili projekt zameraný na posilnenie občianskej 

angažovanosti a participácie mladých ľudí z východného Slovenska so zastupiteľstvom 

Košického samosprávneho kraja. 



 

Cena René - Anasoft Litera 2020 

Žiaci našej školy sa zapojili už do 4. ročníka literárnej súťaže Cena René - Anasoft 

Litera 2020, ktorá má podporovať čítanie mladých, vyvolať u nich záujem o knihy a zoznámiť 

ich s kvalitnou súčasnou slovenskou literatúrou. Zapojilo sa 21 žiakov. 

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

 

Učím sa s radosťou, naučím s radosťou 

Tento projekt bol podaný a schválený v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2019. V 

projekte participuje 10 zamestnancov školy, ktorí počas trvania projektu absolvujú 

štruktúrované vzdelávacie aktivity v zahraničí, ktorých cieľom je zlepšiť jazykové 

kompetencie účastníkov v anglickom jazyku, zefektívniť výuku bilingválnych predmetov, 

inovovať vyučovanie anglického jazyka pomocou najnovších trendov a poznatkov a v 

neposlednom rade aj zlepšiť klímu na škole. Projekt bol spustený 1. 8. 2019 a mal trvať do 31. 

7. 2020, ale z dôvodu pandemickej situácie vo svete pokračoval ešte aj v nasledujúcom roku. 

 

Projekt budovania živej viery 

 

Služby Božie 

Služby Božie boli základným prvkom duchovného života školy. Služieb Božích sa 

žiaci zúčastňovali zväčša 1-krát za 2 týždne a boli pre všetkých žiakov povinné. Avšak 

minulý školský rok sme boli vďaka pandémii prinútení prejsť na online bohoslužby s 

upraveným poriadkom, ktorý pozostával z biblického príhovoru, modlitby a požehnania. 

Výhodou tejto formy bolo, že prezentácie boli viditeľnejšie a po skončení bohoslužieb mohli 

študenti spolu s triednymi učiteľmi na povedané Božie slovo reflektovať a diskutovať o ňom. 

Služby Božie sa konali vždy vo štvrtok počas 1. vyučovacej hodiny a trvali cca 30 minút. 

Žiakom a učiteľom sa biblicky prihovárali nasledovní kazatelia a teológovia: 

- ev. farár a duchovný správca školy Stanislav Kocka (28-krát) 

- biskup VD ECAV Peter Mihoč (3-krát) 

- tajomník biskupa VD Marek Cingeľ (1-krát) 

- ev. farár Jaroslav Petro (5-krát) 

- ev. farár Dušan Havrila (1-krát) 

- ev. farár Ondrej Kolarovský (6-krát) 



- Ing. Daniel Kobyľan zb. dozorca ECAV KE (1-krát) 

- ev. teologička Magdaléna Ševčíková (1-krát) 

- konsenior Ján Hruška (1-krát) 

 

Noc v škole 

Noc v škole bola plánovaná oddelene pre žiakov prímy - kvarty a kvinty – oktávy s 

päťročným  štúdiom (ako v predchádzajúcich rokoch), ale podarilo sa ju zorganizovať len pre 

našich starších študentov. Príčinou bol dlhý lockdown a protipandemické opatrenia, ktoré ju 

neumožnili zrealizovať. 

 

Biblické hodiny 

Biblické hodiny sú adresované zamestnancom a konali sa počas 8 mesiacov školského 

roka. Ich cieľom bolo posilňovanie kresťanskej viery a náboženské vzdelávanie. Väčšina 

biblických hodín prebehla online formou. 

 

Úvodný kemp 

Zoznamovací tábor pre budúcich prvákov 5-ročného študijného programu sa konal 10. 

- 14. augusta 2020 v rekreačnom zariadení Relax - Krompachy. Zúčastnilo sa ho 48 budúcich 

prvákov a 22 dobrovoľníkov z radov starších študentov a absolventov. Úvodný kemp pre 

budúcich prímanov sa konal 8. - 11. augusta 2020 vo Veľkom Slavkove. Zúčastnilo sa ho 20 

budúcich prímanov. 

 

Duchovno-poznávacia cesta 

Pre zamestnancov školy sa koncom každého školského roka organizuje dvojdňový 

duchovno-vzdelávací pobyt, ktorý sa konal 1. a 2. júla 2021 v Demänovskej doline. 

Zúčastnilo sa ho 45 zamestnancov školy. 

 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

S našimi študentmi sme zorganizovali sociálne zameraný projekt „Koľko lásky sa 

zmestí do krabice od topánok“, kde sme počas niekoľkých týždňov usporiadali zbierku, do 

ktorej sa zapojili naši študenti a tiež viacerí kolegovia. Podarilo sa nám zhromaždiť vyše 40 

balíčkov, ktoré sme potom odviezli do vybraných domovov sociálnych služieb, aby sme 

aspoň takýmito drobnosťami potešili našich dôchodcov. 

 



§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V tomto školskom robu nebola na škole vykonaná inšpekcia. 

Prehľad inšpekcií v predchádzajúcich školských rokoch: 

- marec 2019: kontrola realizácie EČ a PFIČ, 

- máj 2017: realizácia ústnej formy internej časti MS, 

- február 2016: kontrola pripravenosti gymnázia s dvoma vyučovacími jazykmi na  

   zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s inovovaným ŠVP, 

- marec 2015: kontrola priebehu externej časti MS z matematiky, 

- apríl 2010: kontrola prijímacieho konania na gymnázium s bilingválnym štúdiom, 

- marec 2006: komplexná inšpekcia. 

 

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 

podmienkach školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

Škola je umiestnená v prenajatej školskej budove na Škultétyho ulici patriacej mestu 

Košice. Od presťahovania školy v r. 2007 priebežne prebiehajú nevyhnutné rekonštrukčné a 

zveľaďovacie práce. 

Boli namontované posuvné dvere, ktoré umožňujú uzatvoriť časť haly na druhom 

poschodí a tým ju využiť na vyučovací proces alebo iné aktivity. V dopoludňajších hodinách 

na vyučovanie telesnej výchovy je k dispozícii telocvičňa. Na vyučovanie telesnej výchovy a 

voľnočasové športové aktivity žiakov je využívané aj rozľahlé multifunkčné ihrisko s 

atletickou dráhou. Učebne sú vybavené multimediálnymi projektormi. V siedmich učebniach 

sú inštalované interaktívne tabule. Materiálno - technické vybavenie umožňuje viesť 

vyučovací proces s využitím informačno - komunikačných technológií.  

V priestoroch školy je možné pripojiť sa na internet bezdrôtovo (WiFi) aj pomocou 

kábla. 

Priestor haly na poschodí študenti využívajú ako študovňu, keďže je vybavený 

miestami na sedenie a štúdium. Využívame ho aj na besedy, kultúrne a spoločenské aktivity 

školy. Študenti majú k dispozícii aj dve knižnice, knižnicu s literatúrou v slovenskom jazyku 

a knižnicu s literatúrou v anglickom jazyku. Na relaxáciu a aktivity v rámci environmentálnej 

výchovy slúži rozľahlý park s osadenými lavičkami, nachádzajúci sa v areáli školy. 



Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečené v školskej jedálni. Priestory 

školskej jedálne sa rozšírili o ďalšiu miestnosť kvôli zvýšenému počtu stravníkov. V 

priestoroch bývalého bufetu bola zriadená oddychová miestnosť pre zamestnancov školy, 

vybavená novým nábytkom. Žiaci majú počas dňa k dispozícii v priestoroch školy dva 

predajné automaty na nápoje a potraviny. 

V obidvoch školských budovách boli nainštalované čítacie zariadenia umožňujúce 

elektronickú evidenciu dochádzky žiakov a personálu. 

Bola zateplená hlavná školská budova. Z južnej strany boli osadené slnkolamy. V 

školskom roku 2020/2021 bola zateplená aj budova telocvične. 

V škole sú nadštandardne vybavené odborné učebne fyziky, chémie, biológie, dve 

učebne informatiky, učebne anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka, 

hudobnej výchovy, malá posilňovňa. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné 

osnovy a učebné plány.  

Pozornosť je sústavne venovaná aj požiadavkám na skvalitnenie samotného 

vyučovacieho procesu. Škola disponuje širokou škálou moderných učebných pomôcok pre 

všetky predmety. Zbierky kabinetov sú priebežne dopĺňané na základe požiadaviek 

jednotlivých predmetových komisií a vyučujúcich či už knižnými titulmi, alebo ďalšími 

učebnými pomôckami. 

Do kabinetu biológie tohto školského roku pribudli učebné pomôcky na laboratórne 

cvičenia: mikroskop, model kostry človeka. Do knižnice biológie pribudli dve učebnice 

biológie v anglickom jazyku. 

V učebni chémie sa uskutočnila rekonštrukcia a vymenili sa povrchy laboratórnych 

stolov za nové keramické, ktoré sú odolné voči chemikáliám. Tiež sa doplnili chemikálie a 

chemické laboratórne pomôcky. Najnovšie sa do učebne chémie zakúpila umývačka riadu na 

čistenie pomôcok použitých na laboratórnych cvičeniach. Do kabinetu fyziky sa zakúpili 

učebné pomôcky: guľová plazma, pascalov vodný ježko, súprava na skúmanie magnetickej 

indukcie, neomagnety, silomery, teplomery, zrkadlá, posuvné meradlo a mikrometer. 

Kvôli uľahčeniu výučby prírodovedných predmetov počas online vzdelávania boli 

učiteľom matematiky, fyziky, biológie a chémie zakúpené notebooky LENOVO YOGA s 

dotykovým displejom. 

 

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje 

dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Silné stránky školy 



Profilácia školy: 

dobré meno školy 

bilingválne slovensko-anglické štúdium 

výborná jazyková príprava študentov 

možnosť získať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka  

príprava na úrovni C1 spoločného Európskeho referenčného rámca v anglickom jazyku 

pôsobenie zahraničných lektorov na škole 

Pedagogické zabezpečenie: 

kvalifikovanosť a odbornosť učiteľov 

skúsenosti a odhodlanie pri tvorbe nový programov a výukových materiálov 

Študijné výsledky: 

výborné výchovno-vzdelávacie výsledky 

výborné výstupy z celoštátnych externých meraní výsledkov vzdelávania 

vysoké percento úspešnosti prijatia absolventov na štúdium na VŠ 

organizovanie, zapojenosť a úspešnosť žiakov v súťažiach 

Mimoškolská činnosť: 

široká ponuka záujmovej činnosti žiakov 

úspešný žiacky spevácky zbor Chorus Comenianus 

projekty zamerané na všestranný rozvoj osobností žiakov a ich vyžitie 

možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí 

Vybavenie školy: 

výborne vybavené odborné učebne 

voľný prístup žiakov a učiteľov k internetu 

vybavenie IKT a multimediálne učebne 

Partneri: 

spolupráca s organizáciami a partnermi ako ELCA USA a Missourská synoda, ACSI, 

protestantské cirkevné zbory 

spolupráca s Magistrátom mesta Košice, Centrom pedagogicko psychologického poradenstva 

kresťanský ekumenický charakter školy 

Slabé stránky školy 

prenajatá školská budova 

nedostatok vnútorných priestorov na vybudovanie ďalších odborných učební, spoločenských 

priestorov a oddychových zón 

zborovňa s malou kapacitou, kabinetný systém umiestnenia učiteľov 



nemožnosť využívať telocvičňu v popoludňajších hodinách 

nedostatok učebníc pre bilingválne vzdelávanie 

nedostatočná zapojenosť do grantových projektov a nízka úspešnosť pri ich získavaní 

Ohrozenia 

veľký počet škôl s bilingválnym programom v meste 

nájomný vzťah k budove školy 

orientácia na pracovný výkon - preťaženie pedagógov a problémy ohrozujúce personálne 

zabezpečenie  

zmeny v legislatíve 

Príležitosti 

vonkajšie priestory školy 

veľký počet úspešných absolventov a podporovateľov školy 

evanjelické bilingválne gymnázium 

vysoké školy s pedagogickým zameraním 

 

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

ŠVVP na SŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 

1.C - 1 žiak (dysgrafia, dysortografia, dyslexia) 

2.B - 1 žiak (slabozrakosť stredného až ťažkého stupňa) 

3.A - 2 žiaci (dysgrafia, dysortografia) 

4.A - 1 žiak (dyskalkúlia) 

4.B - 1 žiak (dysgrafia) 

tercia - 2 žiaci (dysgrafia, dysortografia, Aspergerov syndróm) 

septima - 2 žiaci (dysgrafia, dysortografia, dyslexia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa 

správa vypracúva 

Prijatí žiaci 

  Gym 8.roč Gym 8.roč - 2.kolo Gym 5.roč Gym 5.roč - 2. kolo 

prihlásení 57 7 87 28 

zúčastnení 56 6 85 25 

úspešní 49 4 72 18 

prijatí 22 0 51 9 

zapísaní 22 0 51 9 

 

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku 

Prijímacie skúšky 

Na základe Usmernenia MŠVVŠ SR pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre 

konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizovaného dňa 29. 4. 2021 sa 

v dňoch 5. a 6. mája 2021 (1. termín) a 12. a 13. mája 2021 (2. termín) konali prijímacie 

skúšky na 5 a 8-ročné štúdium. Prijímacie skúšky na 5-ročné štúdium pozostávali zo 

slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, talentové skúšky z anglického jazyka a 

psychologického testu. Navrhnutý počet prijatých študentov do prvého ročníka bol 62, 

schválených bolo 60 žiakov. Prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium pozostávali zo 

slovenského jazyka a literatúry, matematiky a talentová skúška z psychologického testu. 

Navrhnutý počet žiakov do prímy bol 31. Schválený počet žiakov bol 17. Po odvolaní bol 

upravený počet prijatých žiakov na 22. Skúšky prebiehali za dodržania protipandemických 

opatrení, ako ich stanovilo ministerstvo školstva. 

 

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza 

sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava 

uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 

Odbory 

Rozširujúce hodiny 

Rozširujúce hodiny boli v školskom učebnom pláne využité na navýšenie počtu hodín 

vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a anglický jazyk), bilingválne vyučovaných predmetov 

(matematika, biológia, dejepis, geografia, evanjelické a. v. náboženstvo) a na ponuku 



voliteľných predmetov v rozsahu trikrát dve hodiny v predmaturitnom ročníku a 16 hodín 

voliteľných predmetov v maturitnom ročníku. 

 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I.A 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

I.B 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

I.C 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

príma 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

II.A 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

II.B 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

sekunda 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

III.A 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

III.B 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

tercia 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

IV.A 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

IV.B 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

kvarta 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

kvinta 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

V.A 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

V.B 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

sexta 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

septima 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

oktáva 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Výsledky externých meraní 

Rozhodnutím ministra zo 4. 1. 2021 došlo v školskom roku 2020/2021 k zrušeniu 

externej časti maturitnej skúšky. Na základe Rozhodnutia ministra o termínoch a organizácii 

internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa písomná forma internej časti 

maturitnej skúšky vypustila. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa 



uskutočnilo na základe vyrátania aritmetického priemeru známok daného predmetu alebo 

skupiny príbuzných predmetov. Testovanie-9 pre žiakov kvarty bolo rovnako v tomto 

školskom roku zrušené Rozhodnutím ministra z 27. 5. 2021 o externom testovaní žiakov 9. 

ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím 

programom. 

 

Trieda ANJ BIO BIOa BIOs BAL CVB CVF CVG CVC DEJ EKE EVN FRJ FYG FYZ GEO HUV CHEM INF 

I.A 1,77                                   1,19 

I.B 1,3                       1           1,22 

I.C 1,41                       1,18           1,35 

príma 1,04 1,04               1,17         1,04 1,13 1 1,04   

II.A 1,33 1,43               1,27   1     1,77 1,3   1,77 1,4 

II.B 1,62 1,47               1,29   1 1,28   1,79 1,79   2 1,47 

sekunda 1,17 1,16               1,13     1   1,08 1,04 1 1,04 1 

III.A 1,23 1,63               1,1   1 1,42   1,5 1,07   1,63   

III.B 1,64 1,68               1,18   1 1,47   1,93 1   1,43   

tercia 1,38 1,44               1,26     1,33   1,88 1,21   1,74 1,21 

IV.A 1,48 1,32     1 1,14 1,09   1,25 1,16 1,5 1   1 1,77 1,19   1,29   

IV.B 1,48 1,59     1,1 1,41 1,09   1,58 1,21 1,6 1 1,33 1,67 1,83 1,38   1,28   

kvarta 1,14 1,07               1,07         1,14 1,04   1,04 1 

kvinta 1,21 1,27               1,15   1 1,44   1,73 1,18   1,45 1,06 

V.A 1,12   1,14 1,15 1,18     1       1 1,38             

V.B 1,35   1,64 1,64 1,48     1       1 1,54             

sexta 1,47 1,37               1,17   1 1,54   1,7 1,13   1,33 1,1 

septima 1,43 1,68     1,14 1,3 1,08   1 1,04 1,1 1   1 1,64 1,32   1,36   

oktáva 1,19   1,63 1,5 1,04     1       1 1,13             

 

 

 

 

 

 

 

 



Trieda INM IRAK KAJ KNJ KRJ KFJ LIS MAT MATa MATs NAB NAD 

I.A               1,5     1   

I.B               1,17     1   

I.C               1,88     1   

príma               1,17     1   

II.A   1           1,93         

II.B   1,15           2,15         

sekunda               1,5     1   

III.A   1,27           1,53         

III.B   1,57           1,82         

tercia               1,65     1   

IV.A       1,56       1,68         

IV.B       2 1 1,14   1,48         

kvarta               1,21     1   

kvinta   1,09           1,27         

V.A 1,5   1,33 2,25   1,33     1,4 1,57   1,75 

V.B 1,83   1   1 1,4     1,58 1,58   1 

sexta   1,2           1,6         

septima       2,5       1,61         

oktáva 1,75   1 1   1     1 1,2   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trieda NEJ OBN RUJ SED SEF SEG SECH SEI SEM SEN SUMK SSJL SJL SPS Spr TSV UMK VYV 

I.A 1,23                       1,88   1 1 1   

I.B     1,55                   1,26   1 1 1   

I.C                         1,41   1 1 1   

príma 1,07 1,04 1,22                   1,35   1 1   1 

II.A 1,87                       1,83   1 1 1   

II.B     2,06                   1,5   1,03 1 1   

sekunda 1,36 1                     1,21   1 1   1 

III.A 1,11 1,07                     1,5   1 1     

III.B   1,07 1,46                   1,82   1 1     

tercia 1,47 1,26                     1,68   1 1     

IV.A 1,45 1,1   1,8       1 1,22       1,65 1,25 1 1     

IV.B   1,14 1,29 1,4       1,33 1,4       1,45 1,17 1 1     

kvarta 1,27   1,38                   1,39   1 1 1   

kvinta 1,35                       1,61   1 1 1   

V.A 1,12     1,75 1 1,2 1     1 1 1,45   1,27 1 1     

V.B     1,56 1,5 1,17 1 1,27     1 1 1,84   1,45 1 1     

sexta 1,17 1,03                     1,61   1 1 1   

septima 1,31 1,07 1,33 1,14       1,25 1,75       2 1,5 1 1     

oktáva 1   1,29 1,17 1 1 1,3     1 1 1,48 1,37 1,21 1 1     

 

 

 

Prospech žiakov 

Z 543 žiakov školy: 

Prospelo s vyznamenaním: 405....75% 

Prospelo veľmi dobre: 103.....19% 

Prospelo: 34.....6% 

Neprospelo: 1 

Neklasifikovaných: 0 

Počas dištančného vzdelávania sa priebežné a záverečné hodnotenie žiakov realizovalo 

prostredníctvom známkovania a percentuálneho hodnotenia úspešnosti, priebežného slovného 

hodnotenia (písomná komunikácia cez Teams, Outlook, EduPage), písomného aj ústneho 

skúšania. 



Trieda Počet 
Vyzna-

menaní 

Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I.A 26 21 5 0 0 0 0 0 0 

I.B 23 22 1 0 0 0 0 0 0 

I.C 18 13 3 1 1 0 0 0 0 

príma 23 22 1 0 0 0 0 0 0 

II.A 30 20 7 3 0 0 0 0 0 

II.B 34 19 8 7 0 0 1 0 0 

sekunda 25 22 2 0 0 0 0 0 0 

III.A 30 21 8 1 0 0 0 0 0 

III.B 28 14 12 2 0 0 0 0 0 

tercia 34 22 9 3 0 0 0 0 0 

IV.A 31 20 10 1 0 0 0 0 0 

IV.B 29 23 4 2 0 0 0 0 0 

kvarta 28 25 3 0 0 0 0 0 0 

kvinta 33 27 4 2 0 0 0 0 0 

V.A 33 28 3 2 0 0 0 0 0 

V.B 31 21 5 5 0 0 0 0 0 

sexta 32 23 7 0 0 0 0 0 0 

septima 28 19 8 1 0 0 0 0 0 

oktáva 27 23 3 1 0 0 0 0 0 

 

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania 

žiakov na ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Stav maturantov umiestnených na VŠ za školský rok 2019/2020 

(stav k 15. 9. 2021) 

5.A 

- počet žiakov: 33 

- prijatí na VŠ: 32 ž. ( 97 % z triedy) 

- nezistení: 1 ž. 

VŠ SR - 17 žiaci (53% z prijatých na VŠ), 

KE - 12 ž.( UPJŠ 8 ž., TUKE 3 ž.) 

BA - 3 ž. 



TT - 2 ž. 

VŠ v zahraničí - 15 žiakov ( 47 % z prijatých na VŠ) 

ČR - 11 ž. (Praha 4 ž., Brno 7 ž.) 

Holandsko - 2 ž. 

V. Británia - 1 ž. 

Rakúsko - 1 ž. 

ODBORY : 

- medicína - 9 ž. 

- filozofické smery - 9 ž. (hl. jazyky) 

- právo - 1 ž. 

- ekonomické odbory - 6 ž. 

- prírodné vedy - 4 ž. (biológia, fyzika, geológia) 

- technické smery - 3 ž. 

5.B 

- počet žiakov: 31 

- prijatí na VŠ: 27 ž. (87 %) 

- nenastúpili na VŠ: 2 ž. 

- nezistení: 2 ž. 

VŠ SR - 12 žiaci (44 % z prijatých na VŠ) 

KE - 6 ž. (UPJŠ 3 ž., TUKE 3 ž.) 

BA - 4 ž. 

MT - 1 ž. 

PO - 1ž. 

VŠ v zahraničí - 15 žiakov (56 % z prijatých na VŠ) 

ČR - 12 ž. (Praha 10 ž., Olomouc 1 ž., Ústí n. Labem 1 ž.) 

Holandsko - 2 ž. 

V. Británia - 1 ž. 

ODBORY: 

- ekonomický odbor - 7 ž. 

- medicína - 5 ž. 

- filozofické smery - 5 ž. (hl. psychológia a jazyky) 

- právo - 2 ž. 

- špec. pedagogika - 1 ž. 

- informatika - 3 ž. 



- prírodné vedy - 2 ž. (chémia, biológia) 

- technické smery - 2 ž. 

Oktáva 

- počet žiakov: 27 

- prijatí na VŠ: 27 ž. (100 %) 

VŠ SR - 17 žiaci (63 % z prijatých na VŠ) 

KE - 9 ž. (UPJŠ 9 ž.) 

BA - 4 ž. 

BB - 1 ž. 

PO - 1 ž. 

ZV - 1 ž. 

VŠ v zahraničí - 10 žiakov ( 37 % z prijatých na VŠ) 

ČR - 8 ž. (Praha 4 ž., Brno 2 ž., Plzeň -1) 

Nemecko - 1 ž. 

Francúzsko - 1 ž. 

ODBORY: 

- medicína - 7 ž. 

- filozofické smery - 7ž. ( psychológia, jazyky, žurnalistika) 

- právo - 2 ž. 

- špec. pedagogika - 1 ž. 

- prírodné vedy - 4 ž. (biológia, fyzika, enviromental.) 

- ekonomický odbor - 4 ž. 

- technické smery - 1 ž. 

- informatika -1 ž 

ZHRNUTIE 

Z celkového počtu 91 maturantov bolo : 

- na VŠ prijatých 86 žiakov (94,5 % z celkového počtu maturantov), 

- nezistených - 3 ž., 

- na VŠ nenastúpili- 2 ž. 

V SR študuje 46 ž. (53 % z prijatých na VŠ). 

Zo slovenských VŠ 27 žiaci (31% z prijatých na VŠ) uprednostnili VŠ v Košiciach: 

UPJŠ 20 žiakov (23% z prijatých VŠ), 

TUKE 6 žiakov. 



Na ostatných VŠ na Slovensku je stav nasledovný: BA 11 ž., TT 2 ž., PO 2 ž., BB 1 ž., ZV 1 

ž., MT 1 ž. 

V zahraničí študuje 40 žiakov (47 % z prijatých na VŠ). 

Najviac žiakov- 31 - študuje v Českej republike (36 % z prijatých na VŠ), v Holandsku 4 ž., 

vo Veľkej Británii - 2 ž. 

v Nemecku, Francúzsku a Rakúsku po 1 ž. 

Najväčší záujem je o VŠ zamerané na : 

- spoločenské a humanitné vedy: 

medicína - 21 ž. (24% z prijatých na VŠ), 

filozofické smery - 21 ž. (24% z prijatých na VŠ) 

ekonómia - 17 ž. 

právo - 5 ž., 

špec. pedag. - 2 ž. 

- prírodné vedy - 10 ž. ( štúdium chémie, biológie, fyziky...) 

- techniku - 6 ž. 

- informatiku - 4ž. 

 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu normatívne prostriedky na žiaka 

Príjmy - normatívne prostriedky na žiaka                                                               1415051,00 € 

            - príspevok na rekreačné poukazy                                                                     3650,00 € 

            - prostriedky na maturitné skúšky                                                                       209,00 € 

            - na digitalizáciu                                                                                                4000,00 € 

            - na dezinfekciu                                                                                                 2950,00 € 

            - na odmeny                                                                                                       6853,00 € 

            - prenesené z roku 2019                                                                                  35410,00 € 

Spolu:                                                                                                                      1468123,00 € 

Výdavky - na mzdy a odmeny                                                                                  930500,00 € 

                - odvody z miezd pre ZP a SP                                                                   320229,00 € 

                - energie a médiá                                                                                         39088,00 € 

                - materiál (kanc. a čist. potreby, učebné pomôcky na fyziku, chémiu, 

                                  biológiu, IT - počítače, TV stroje a náradie, zariadenie do kuchynky, 



                                  drobný materiál na údržbu...)                                                    24537,00 € 

                 - opravy a údržba budov, techniky a strojov (chodník k TV, oprava skladových 

                    priestorov, podlahy v triedach, oprava laboratória chémie)                    47614,00 € 

                 - služby ako odvoz odpadu, prídel SF, náklady na SC, stravovanie podľa zákona, 

                    poistenie, nájomné kopírov. strojov, odmeny dohody, náhrady PN ...)  76062,00 € 

                  - prenesené do roku 2021                                                                          30093,00 € 

Spolu                                                                                                                       1468123,00 € 

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

    rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť- neboli 

3. Finančné prostriedky nenormatívne 

Príjmy - na vzdelávacie poukazy                                                                                13843,00 € 

            - na mimoriadne výsledky žiakov                                                                       400,00 € 

            - na lyžiarsky kurz                                                                                           14250,00 € 

            - na odchodné                                                                                                    3524,00 € 

            - na učebnice                                                                                                     1888,00 € 

Spolu:                                                                                                                          33905,00 € 

Výdavky - odmeny za vedenie krúžkov                                                                        4540,00 € 

                - odvody z miezd pre ZP a SP                                                                       1598,00 € 

                - hmotné zabezpečenie krúžkovej činnosti                                                   7705,00 € 

                  /doprava Chorus, vstupenky divadelný krúžok, tlač tričiek, učebné pomôcky:    

                   fotosyntéza, fyzika, chémia, telocv. náradie, posil. stroje, dezinfekčné prostriedky/ 

                - mim. výsledky žiakov, nákup učebných pomôcok, IT techniky                  400,00 € 

                - výdavky na lyžiarsky kurz                                                                        14250,00 € 

                - vyplatené odchodné                                                                                    3524,00 € 

                - nákup učebníc podľa zoznamu z MŠ SR                                                    1888,00 € 

Spolu:                                                                                                                          33905,00 € 

4. Neinvestičný fond 

Počiatočný stav k 1.1.12020                                                                                       15789,55 € 

Celkové príjmy EGJAK, n.f. za kalendárny rok 2020                                                 4546,71 € 

Výdavky (notebooky LENOVO YOGA s dotykovým displejom, čiastočná úhrada 

 nákladov na zahraničné exkurzie, turistický kurz a zoznamovací výlet pre budúcich  

prvákov)                                                                                                                        8882,56 € 

Stav k 31. 12. 2020                                                                                                     11553,70 € 

5. Príspevok od žiakov, rodičov alebo inej osoby na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a    



    vzdelávanie 

Počiatočný stav k 1.1.2020                                                                                       182696,00 € 

Príjmy - príspevok školné                                                                                           62416,00 € 

            - vrátenie príjmu zo školskej jedálne                                                             -16000,00 € 

            - poplatok za PS                                                                                                1470,00 € 

            - príjem z prenájmov budov                                                                                260,00 € 

Spolu:                                                                                                                        230842,00 € 

Výdavky - úhrada za prenájom školy                                                                           7207,00 € 

                - poplatky banke a iné poplatky                                                                      241,00 € 

                - nákup materiálu (zámky do šatní a materiál pre lektorov)                           329,00 € 

                - energie a médiá pre byt lektorov                                                                1799,00 € 

                - poštovné PS                                                                                                  304,00 € 

                - úhrada psychotestov                                                                                     171,00 € 

                - projektová dokumentácia pre zateplenie TV                                              1970,00 € 

Spolu:                                                                                                                          12021,00 € 

Stav k 31. 12. 2020                                                                                                   218821,00 € 

 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre 

deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Biologický krúžok 10 Mgr. Hedviga Turčeková 

Futbalový krúžok 4 Mgr. Dušan Cina 

Fyzikálny krúžok 10 Mgr. Eva Lejková 

Hravá matematika 19 Mgr. Beáta Pavlíková 

Chemický krúžok 21 RNDr. Gabriela Podracká 

Chorusík 20 Mgr. Alena Csajková 

Každodenná angličtina 10 Ing. Oľga Papcunová 

Kondičné posilňovanie 10 Mgr. Emil Sova 

Krúžok divadelného diváka 34 Mgr. Andrea Gumanová 

Krúžok DMNGéčko (dorast a mládež na Gjaku) 10 Mgr. Stanislav Kocka 

Krúžok Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu 10 Mgr. Peter Horný 

Krúžok prvej pomoci 12 Mgr. Marcela Vodičková 

Krúžok ruského jazyka 10 Mgr. Ivana Takáčová M.A., Ph.D. 



Matematika pre maturantov 10 Mgr. Zuzana Jakabová 

Peer krúžok 10 Mgr. Ľudovít Rozner 

Programovanie v pythone 10 Mgr. Michal Sanislo 

Robotický krúžok 30 Edward John Patricks BS. 

Športový krúžok 14 Mgr. Libuše Mičková 

Testovanie v anglickom jazyku pre maturantov 20 Mgr. Adriana Saboviková, PhD. 

Turistický krúžok 12 Mgr. Michal Sanislo 

Veselá matematika 10 Mgr. Lenka Stanová 

Zábavná matematika 10 Mgr. Ľudovít Rozner 

Zborový spev 122 Mgr. Alena Csajková 

 

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo 

žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej 

alebo pestúnskej starostlivosti 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi je realizovaná: 

 Formou rodičovského združenia, ktoré zastrešuje Rada rodičovského združenia. 

Rodičovské združenie je zvolávané najmenej štyrikrát ročne. Úvodné rodičovské 

združenie je spojené s plenárnou schôdzou, ktorej sa zúčastňuje psychológ z CPPPaP s 

prednáškou zameranou na témy adaptácie novoprijatých žiakov na štúdium a iné 

situácie, ktoré rodičia žiakov môžu riešiť v spolupráci s kvalifikovanými pracovníkmi 

centra. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa väčšina triednych rodičovských združení 

v uplynulom školskom roku realizovala online formou prostredníctvom MS Teams. 

 Formou konzultácií, ktoré má vyhradené každý triedny učiteľ. 

 Formou konzultácií, ktoré má vyhradené výchovný poradca a koordinátor pre 

prevenciu sociálno-patologických javov. 

Spolupráca rodičov so školou je veľmi dobrá. Rodičia sa aktívne zapájajú do podujatí 

organizovaných školou a škole finančne pomáhajú. Značnou mierou sa podieľajú na 

estetizácii prostredia tried, finančnej podpore rôznych študentských aktivít, oceňovaní 

úspechov študentov školy, zabezpečovaní pobytu amerických lektorov. 

Prostredníctvom Rady rodičov a triednych učiteľov dávajú podnety na zlepšenie chodu 

školy. 

Zvlášť oceňujeme nezištnú pomoc zo strany rodičov - odborníkov, ktorí vďaka svojej 

odbornosti výrazne prispievajú ku garancii správnych postupov pri riešení pre školu 



neštandardných projektov, ako bolo v posledných školských rokoch napr. zateplenie a nová 

fasáda obidvoch školských budov a zateplenie telocvične. 

 

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné 

Iné podstatné skutočnosti 

Na základe Rozhodnutia ministra o opatreniach pre školy bolo s účinnosťou od 12. 10. 

2020 prerušené prezenčné vyučovanie a od tohto termínu prebiehalo dištančnou formou. 

Rozhodnutím ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021 začala prezenčná výučba pre 

maturitné ročníky a Rozhodnutím ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021 ukončili dištančnú 

výučbu aj ostatné ročníky. Vyučovanie dištančnou formou prebiehalo v súlade s Usmernením 

riaditeľa školy Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského č. 1/2020. 

Dištančné vyučovanie prebiehalo v termíne od 12. 10. 2020 do 12. 4./19. 4. 2021 v 

súlade s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi, platnými na školský rok 2019/2020. 

1. Priebeh dištančného vzdelávania: 

Dištančné vzdelávanie v jednotlivých predmetoch prebiehalo počas uvedeného obdobia 

pomocou nasledovných foriem: cez aplikáciu Outlook a Microsoft Teams, Edupage, dištančne 

alebo kombinovane podľa stanoveného rozvrhu. Učitelia využívali rôzne pracovné listy, 

prezentácie, eseje, vlogy, Powerpoint, zadania s príkladmi, testy, odkazy na rôzne stránky, 

hlavne youtube. 

Pomer hodín odučených online a dištančne bol stanovený na základe Usmernenia riaditeľa 

školy Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského č. 1/2020. 

2. Priebežné a záverečné hodnotenie žiakov 

Priebežné a záverečné hodnotenie (napr. známkovanie, slovné hodnotenie, percentuálne 

hodnotenie atď. ) žiakov sa realizovalo prostredníctvom: 

- priebežných testov, písomiek, zadaní, pracovných listov, ale aj ústne, 

- záverečné hodnotenie bolo známkou vo všetkých predmetoch. 

3. Úroveň a miera zapojenosti žiakov 

Úroveň a miera zapojenosti žiakov do dištančného vzdelávania bola rôzna v závislosti od 

materiálno - technických podmienok a vybavenia žiakov a pedagógov. Učitelia a väčšina 

žiakov sa aktívne zapájali do dištančného vzdelávania. Keď sa vyskytol technický problém u 

žiaka, vopred sa ospravedlnil/a/ . 

4. Problémy počas dištančného vzdelávania 

Viacerí učitelia zaznamenali počas dištančného vzdelávania problémy s technickým 

vybavením a jeho funkčnosťou. Príprava na hodiny prírodovedných predmetov bola technicky 



aj časovo veľmi náročná, lebo sa výrazne odlišuje od práce na iných predmetoch. Napr. na 

hodinách matematiky sa pracuje nielen s obyčajným textom, ale využívajú sa rôzne značky, 

symboly a indexy, rysujú sa grafy a konštrukčné úlohy. Na základe zvýšených nárokov boli 

vyučujúcim týchto predmetov (matematika, fyzika, biológia) zakúpené špeciálne notebooky 

Lenovo YOGA. Na návrh PK výchovných predmetov sa všetkým novoprijatým žiakom 

vytvorili kontá v aplikácii MS Outlook. 

 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Milana Kocková 

V Košiciach 5. októbra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15. 10. 2021 

Správa prerokovaná Radou školy pri Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského dňa: 18. 10.  

2021 

 


