
Správa 

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

rok 2021/2022 

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 Mgr. Ilavský Martin 055 / 6815610 martin.ilavsky@egjak.com 

ZRŠ RNDr. Vargová Iveta 055 / 6815612 iveta.vargova@egjak.com 

ZRŠ Mgr. Kocková Milana 055 / 6815612 milana.kockova@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia 

predseda Mgr. Kolárová Elena elena.kolarova@egjak.com predsedníčka 

pedagogickí 

zamestnanci 

PaedDr. Sovári Soós Karol     

ostatní 

zamestnanci 

Bc. Kuchárová Iveta   zapisovateľka 

zástupcovia 

rodičov 

  

  

PhDr. Berecký Radoslav   podpredseda 

Ing. Daniel Kobyľan     

MUDr. Polan Peter, PhD., MPH     

zástupcovia 

zriaďovateľa 

  

  

  

Ing. Dudáš Matúš     

PaedDr. Havrila Dušan, PhD.     

Mgr. Kolárovský Ondrej   náhradný overovateľ 

na r. 2022 

Mgr. Linkesch Samuel   overovateľ na r. 2022 

zástupca žiakov Semková Noemi     

 

§ 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 2021/2022 celkom 4-krát: 

1. 18. 10. 2021 

Vybrané body programu: 



 Voľba predsedu Rady školy 

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

rok 2020/2021 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu  

Novými členmi RŠ sa stali: Mgr. Elena Kolárová za pedagogických zamestnancov a 

Noemi Semková za žiakov. Vzhľadom na stratu mandátu Mgr. Milany Kockovej ako 

predsedníčky RŠ sa uskutočnila voľba nového predsedu RŠ. Kandidátmi boli: Mgr. Elena 

Kolárová a PaedDr. Karol Sovári Soós. Tajným hlasovaním bola do tejto funkcie zvolená 

Mgr. Elena Kolárová. Bola prerokovaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a Správa 

duchovného správcu . 

 

2. 21. 1. 2022 

Vybrané body programu: 

 Aktuálne výzvy a príležitosti v materiálnom, personálnom a duchovnom rozvoji školy 

 Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2023/2024 

 Harmonogram stretnutí RŠ 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

1. V úvode bola zvolená za zapisovateľku Iveta Kuchárová a overovatelia zápisnice Mgr. 

Samuel Linkesch a jeho zástupca počas neprítomnosti Mgr. Ondrej Kolárovský na kalendárny 

rok 2022. 

2. RŠ schválila kritériá prijímacích skúšok. 

3. RŠ schválila harmonogram zasadnutí RŠ. 

 

3. 1. 4. 2022 

Vybrané body programu: 

 Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 

 Výročná správa neinvestičného fondu EGJAK n.f. za rok 2021 

 Výročná správa Rady školy Evanjelického gymnázia J.A. Komenského 

 Návrh rozpočtu na rok 2022 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

 



4. 20. 6. 2022 

Vybrané body programu: 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom, materiálno-technickom a personálnom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

 Informácie o výsledkoch prijímacieho konania, maturitných skúšok a výberového 

konania 

 Schválenie počtu tried v školskom roku 2023-2024 

 Informácie o novele zákona 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve a v školskej 

samospráve v súvislosti s činnosťou školského parlamentu 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

1. RŠ schválila príspevok na bývanie lektorom bez určenia jeho výšky z finančných 

prostriedkov školného. 

2. RŠ schválila navrhovaný počet tried a žiakov na školský rok 2023/2024. 

3. RŠ schválila delegovaných zástupcov z Rady školy na voľby do žiackeho školského 

parlamentu. 

 

Zápisnice zo zasadnutí RŠ sú prístupné na webovej stránke školy (https://egjak.sk/rada-

skoly/) 

 

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 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 

  RNDr. Monika Baronová   

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

 

 

https://egjak.sk/rada-skoly/
https://egjak.sk/rada-skoly/


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

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 535 

Počet tried: 19 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov 

I.A 33 

I.B 30 

príma 26 

II.A 26 

II.B 23 

II.C 17 

sekunda 23 

III.A 29 

III.B 34 

tercia 25 

IV.A 30 

IV.B 28 

kvarta 34 

kvinta 28 

V.A 31 

V.B 29 

sexta 30 

septima 31 

oktáva 28 

 

§ 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 38 14 38 15 

Znížený úväzok 7 2 5   

Na dohodu 4 1 1,4   

 

 



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

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

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, pre ktorých je angličtina ich rodným jazykom. 

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

nekvalifikovanosti vyučujúcich je absencia štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka. 

 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 4 44 48 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Predmet Počet hodín týždenne 

anglický jazyk 41 

inštitúcie a reálie anglofónnych krajín 12 

evanjelické a. v. náboženstvo 13 

 

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

verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Školské 

kolo 

Okresné/ 

obvodné kolo 

Krajské 

kolo 

Celoštátne 

kolo 

Medzinár. 

kolo 

Online šach    7 3   

Bedminton   4/2 2    

Basketbal  8     

Cezpoľný beh   6/3 3    

Olympiáda v NEJ 29 9/1 2/1 1/1   

Olympiáda vo FRJ 14   6/4 2/2   

Olympiáda v RUJ 10  2    

Spievam po francúzsky 1/1  1/1 1   

Biologická olympiáda, kat. A, B    6/3 2   

Biologická olympiáda, kat. C, D   2/2     

Chemická olympiáda, kat. D   2      



Chemická olympiáda, kat. A, B, C     9/1 1   

IJSO – olympiáda mladých vedcov     1   

Vybrané témy z evolučnej biológie – 

korešpondenčný seminár 

       žiaci zo 

seminárov 

Čo vieš o hviezdach   1      

Geografická olympiáda 10 5 1    

Geografická olympiáda kategória Z 4  4/1    

Dejepisná olympiáda 8 5/3 1/1    

Olympiáda ľudských práv 2  2/1 1/1   

Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR   3/3    

GEOKOS   1/1 1/1 1   

Dejepisná súťaž košických gymnazistov 

Košice včera a dnes 

  3/3      

Olympiáda kritického myslenia 36   2/2 2   

Ekonomická olympiáda     5 4   

Podnikový hospodár     1 1   

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 55 1 2/1    

Hviezdoslavov Kubín 12/5   2/1 1/1   

Literárne Košice Jána Štiavnického   8/1     

Šaliansky Maťko 2 1/1     

Slovo bez hraníc  2     

Beniakove Chynorany    1 1   

Škultétyho reľňovanky       1   

SOČ 3/3  3/1    

Matematická olympiáda 15 2      

Pytagoriáda 59 10/1      

Lomihlav - jednorazová       2x4   

Malynár - korešpondečná súťaž      2   

Matematický náboj - jednorazová      4x4   

Matematický klokan - jednorazová      67   

iBobor – jednorazová       20/1   

Olympiáda v anglickom jazyku 60  3/2 2/1   

Recitačná súťaž Jazykový kvet  4  1   

Poster contest 8        

Súťaž v písaní poviedok ŤUKNI   6  4/4   

Súťaž v písaní esejí LEAF ACADEMY    1/1   

Súťaž v prednese vlastnej tvorby KVET  3  1/1   

 

 



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

September 

Otvorenie školského roka 2021/22 

Stretnutie žiakov 1. ročníka - vyhodnotenie kempu 

Nezabudnutí susedia - celoslovenská spomienková udalosť venovaná holokaustu 

Biela pastelka - verejná zbierka na podporu ľudí so zdravotným postihnutím organizovaná  

                          Úniou nevidiacich a slabozrakých na Slovensku 

Projekt Krokus venovaný detskému holokaustu 

Európsky deň jazykov 

Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach 

Účelové cvičenie 

Rodičovské združenie všetkých ročníkov 

 

Október 

Medzinárodný deň školských knižníc 

Záložka do knihy spája školy 

Sústredenie Chorus Comenianus v Račkovej doline 

Ponožkový október 

Fyzika v mojom a bežnom živote - tvorba videa 

Re-Day - reformácia, retrospektíva, relax a retro dress code 

Imatrikulácia pre 1. roč. a prímu 

Reformačné školské služby Božie 

 

November 

Online beseda so spisovateľkou Janou Juráňovou 

Projekt „Temný stredovek“ 

Fyzikálna konferencia FYKOS Praha 

Zber papiera 

Súťaž „Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“ - organizované Košickým 

samosprávnym krajom 

Cena René - Anasoft litera pre gymnazistov 

Prednáška na tému Kyberšikana (JUDr. Radka Kočanová, lektorka Slovenského národného  

                                                      strediska pre ľudské práva) 

Štvrťročná hodnotiaca porada 



Rodičovské združenie všetkých ročníkov 

December 

Virtuálna prehliadka laboratórií vo vedeckom centre EMBL v Nemecku 

Súťaž  Školského parlamentu pre žiakov o najlepší Merch Egjak 

Prednáška na tému Šikana (JUDr. Radka Kočanová, lektorka Slovenského národného  

                                            strediska pre ľudské práva) 

Mikuláš v škole 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

Vianočné služby Božie 

 

Január 

Novoročné služby Božie 

Deň otvorených dverí 

Deň otvorených dverí - online testovanie 

Stužková slávnosť 

Maratón písania listov - aktivita v spolupráci s Amnesty International Slovensko 

Klasifikačná porada za 1. polrok  

 

Február 

Vedecké dielne v onkológii - projekt Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej  

                                                onkológie Biomedicínskeho centra SAV 

Valentínska pošta ŠP 

EGJAK games - súťaž pre vybrané ZŠ v anglickom jazyku v rámci propagácie školy pred  

                           prijímacími skúškami 

Lyžiarsky kurz pre 1. roč., kvintu, terciu 

English poster competition 

 

Marec 

Burza kníh - výťažok z predaja venovaný na pomoc ukrajinským utečencom 

Exkurzia do Steelparku pre prímu, sekundu, terciu 

Exkurzia do Botanickej záhrady pre 2. ročník, kvintu, biologický krúžok 

Eko Hackathon Unicef 2022 

Ekoolympiáda 



Komensky Day spojený s návštevou primátora Ing. J. Polačka a viceprimátorky Mgr. L. 

Gurbaľovej 

EČ a PFIČ MS 

Deň učiteľov BÚ VD ECAV online 

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu v spolupráci s BÚ VD ECAV 

 

Apríl 

Putovná výstava „Osudy rasovo prenasledovaných na Slovensku v rokoch 1939-1945“ 

Návšteva generálneho biskupa ECAV Mgr. I. Eľka 

Študentská kvapka krvi - mobilný odber krvi na našej škole 

Sústredenie Chorus Comenianus v Kysaku 

Online projekt so školou Jacobus Fruytier scholengemeenschap v meste Apeldoorn v 

Holandsku 

Noc v škole pre 2. roč. a kvintu 

Biblická olympiáda - školské a seniorátne kolo 

Deň Zeme 

Deň narcisov - verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine 

DNA day Slovakia 

Kurz ochrany života a zdravia 

Trištvrteročná hodnotiaca porada 

Rodičovské združenie všetkých ročníkov 

Exkurzia do Múza obetí komunizmu 

Exkurzia do Rodošta a pamätného domu Františka II. Rákociho 

Testovanie 9 zo SJL a MAT - kvarta 

 

Máj 

Kynologická záchranná jednotka - ukážka záchrannej akcie 

Geografická exkurzia do Zádielskej doliny v Slovenskom krase 

Exkurzia do Slovenského technického múzea 

Cena René - Anasoft Litera 2021 

Expedícia DofE 

Úrovňový test z ANJ pre 1. ročník a kvartu 

Testovanie ICILS - medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti 

Športový deň 



Projekt Holokaust 

Environmentálny workshop 

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu v spolupráci s BÚ VD ECAV 

Rozlúčka s maturantmi 

Ústne maturitné skúšky 

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

 

Jún 

Ústne maturitné skúšky 

Exkurzia do Starej Ľubovne - hrad, múzeum 

Tropické plazy - 2 prednášky spojené s ukážkou živých plazov 

Koncert Chorus Comenianus „Svetlo porozumenia“ 

Noc v škole pre 1. roč. a kvartu 

Zber papiera 

Turnaj o Pohár riaditeľa školy - medzitriedny futbalový turnaj 

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 

Informatívne triedne rodičovské združenie 

Klasifikačná porada za 2. polrok 

Koniec školského roka, odovzdávanie vysvedčení, služby Božie 

 

Júl - august 

Vyhodnocovacia porada 

Duchovno-poznávacia cesta pre zamestnancov školy 

Kemp pre novoprijatých žiakov 1. roč. 

Kemp pre novoprijatých žiakov prímy 

Seminár Mgr. H. Turčekovej a Mgr. Ľ. Roznera v rámci projektu 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 

Online projekt so školou Jacobus Fruytier scholengemeenschap v meste Apeldoorn v 

Holandsku 

Počas uplynulých rokov sa uskutočnila výmena skupiny žiakov už niekoľkokrát. 

Plánuje sa aj ďalší výmenný pobyt, avšak od roku 2020 sa nášmu partnerstvu postavila do 

cesty pandémia Covid-19. V súčinnosti s kolegami v Holandsku sme sa dohodli, že aj napriek 

tomu, že osobné stretnutie nebolo možné, zorganizujeme slovensko - holandský online deň. 

Ten sa uskutočnil 11. apríla 2022 a zúčastnila sa ho skupina žiakov z holandskej partnerskej 

školy a naši žiaci z triedy kvarta. 

 

Online projekt so školou Tarczy Lajos Általános Iskola v meste Pápa v Maďarsku 

Projekt bol celoročný a pozostával z niekoľkých stretnutí, počas ktorých si žiaci mohli 

zasúťažiť, vymeniť si poznatky o svojich mestách, vzájomne sa spoznať a využiť angličtinu v 

praxi. 

 

Učebnice biológie 

Vyučujúce biológie pripravujú na vydanie 2. časť nových učebných materiálov na 

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

 

Genetika na kolesách 

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

organizovaných Katedrou genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

 

Cena René - Anasoft Litera  

Škola sa opätovne zapojila do literárnej súťaže Cena René - Anasoft Litera, ktorá má 

podporovať čítanie mladých, vyvolať u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s kvalitnou 

slovenskou literatúrou. 

 



Putovná výstava „Osudy prenasledovaných na Slovensku v rokoch 1939-1945“ 

Expozíciou výstavy, ktorú nám zapožičalo Múzeum Slovenského národného povstania 

v Banskej Bystrici, nás sprevádzali lektori - naši žiaci. V období od 1. 4. 2022 do 13. 6. 2022 

metódou rovesníckeho sprevádzania bližšie priblížili udalosti a osudy prenasledovaných v 

čase druhej svetovej vojny nielen žiakom nášho gymnázia, ale aj žiakom z iných košických 

stredných a základných škôl. 

 

Príbehy evanjelického cintorína 

Pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v duchu témy „Dedičstvo 

pre všetkých“ sa dňa 23. 9. 2021 naši žiaci zapojili do dobrovoľníckeho podujatia „Príbehy 

evanjelického cintorína v Košiciach ožívajú“. Zároveň prezentovali príbehy košického 

evanjelického cintorína. Najslávnejším tu pochovaným je major Andrej Gálik. Súčasťou tejto 

aktivity bola úprava a čistenie evanjelického cintorína v spolupráci so Správou mestskej 

zelene v Košiciach. 

 

Študentská firma - aplikovaná ekonómia 

25 žiakov pod pedagogickým vedením založilo študentskú firmu aplikovanej 

ekonómie, vďaka čomu získajú komunikačné, personálne a pracovné kompetencie a 

skúsenosti. Žiaci s vyučujúcimi absolvovali 4 stretnutia a školenia, kde si určili predmet 

podnikania. V projekte budú pokračovať v nasledujúcom školskom roku. 

 

Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP) 

Naša škola bola oficiálne zaradená do programu, ktorý bol súčasťou sprievodných 

aktivít XIV. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici. 

Tento projekt je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a Slovenským olympijským a športovým výborom. V rámci tohto projektu nám 

bola vylosovaná stredná škola v Škótsku, s ktorou naši žiaci komunikujú a vzájomne si 

vymieňajú informácie o svojich krajinách. Súčasťou tohto projektu bolo zorganizovanie 

Olympijského dňa, počas ktorého si naši študenti zmerali svoje sily v rôznych atletických 

disciplínach. 

 

EGJAK games 

V tomto školskom roku sme prvýkrát zorganizovali online súťaž pre základné školy 

English Games Jigsaw And Kahoot! (EGJAK Games) a s radosťou sme privítali tímy 



siedmich základných škôl z Košíc. Snažili sme sa vytvoriť priestor, kde žiaci aj napriek 

protipandemickým opatreniam môžu zažiť niečo spoločné a zároveň okúsiť aktivity na našej 

škole, aj keď zatiaľ len cez obrazovku. 

 

Oxford University Press (OUP) Project Competition 2022 

Tohto medzinárodného projektu sa zúčastnili žiaci z triedy kvarta, vytvorili loď z 

recyklovaných plastových fliaš a svoj projekt venovaný ochrane životného prostredia 

prezentovali aj iným žiakom školy v rámci Dňa Zeme. 

 

Maratón písania listov 

Maratón písania listov (Write for Rights) zastrešuje Amnesty International Slovensko. 

Organizácia (Amnensty International) usporadúva túto udalosť už 20 rokov. Ľudia na celom 

svete v priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú milióny listov solidarity a petícií, 

ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných 

ľudí. Vďaka početným výzvam adresovaným vládam a úradom na celom svete tak ľudia 

vytvárajú medzinárodný tlak, ktorý nemôžu len tak ignorovať. Aj vďaka tomu sa v každom 

treťom z prípadov, ktorým je Maratón písania listov venovaný, podarí presadiť zásadnú 

zmenu. 

 

PEER program 

Dve žiačky sa zúčastnili online PEER vzdelávania. Ide o preventívny rovesnícky 

program, ktorý je zameraný na vyškolenie aktivistov a ktorého absolventi pomáhajú pri 

primárnej prevencii svojich spolužiakov prostredníctvom besied v rámci tried. Naše dve 

žiačky úspešne ukončili vzdelávanie a v júni získali certifikát. 

 

Deti radia deťom - Škola rovesníckych poradcov 

Ďalšie naše žiačky získali Osvedčenia o úspešnom absolvovaní výberového procesu a 

vzdelávacieho programu ŠKOLA ROVESNÍCKYCH PORADCOV. Žiačky pôsobili ako 

rovesnícke poradkyne Linky detskej dôvery v Košiciach. Hlavná činnosť rovesníckeho 

poradcu spočíva v odpovedaní na otázky, ktoré posielajú deti a mladí ľudia do rovesníckej 

poradne na stránke www.linkadeti.sk/poradna. Rovesnícki poradcovia pracujú v tíme s 

vysokoškolákmi (mentormi) pod odborným dohľadom psychológov Linky detskej dôvery. 

 

Pokračovatelia novembra 



Do projektu sa zapojil Školský parlament a bol realizovaný prostredníctvom firmy 

Lynx. Bol to pilotný projekt spolupráce, kedy táto firma oslovila gymnáziá a stredné školy v 

Košickom kraji. Jeho cieľom bolo zaktivizovať činnosť školského parlamentu aj v čase online 

vyučovania. Úlohou bolo určiť si priority a ciele pôsobenia, ktoré chcel parlament dosiahnuť. 

Zlepšiť a spríjemniť žiakom život na škole, vymyslieť zaujímavé aktivity, zachytiť nedostatky 

na škole a následne ich začať riešiť. Projekt mal pôvodne trvať približne 10 mesiacov (do 

novembra 2021). Vzhľadom na pandemickú situáciu bol predĺžený do konca školského roka 

2022. ŠP vypracoval svoje vyhlásenie, kde popísal základné body svojej práce v projekte a 

vypracoval záverečnú správu/ report, v ktorom zhrnul prácu parlamentu počas projektu, ktorý 

bol ukončený online prezentáciou a ohodnotený komisiou. Ukončili sme ho v júni 2022 

získaním certifikátu. 

 

Projekt Eko Hackathon Unicef 

V dňoch 18. 3. - 19. 3. 2022 sa naše žiačky zúčastnili projektu Eko Hackathon Unicef. 

Na tomto podujatí, ktoré bolo zamerané na nové nápady z oblasti ekológie a zlepšenia kvality 

životného prostredia, náš súťažný tím získal 1. miesto a grant v hodnote 500 eur na realizáciu 

pripraveného projektu. 

 

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. Mali formu blízku 

mladému človeku (piesne, hudobný sprievod, reč kazateľov). Stále však mali za základný 

kameň Božie slovo čítané a vykladané, modlitby a oslavu Boha. 

Náročné obdobie lockdownov nás ale prinútilo aj v tomto smere zmeniť naše 

zaužívané formy a spôsoby. Preto sme sa v biblických príhovoroch (ako aj vo vyučovaní) 



presunuli za obrazovky monitorov. Tým, žiaľ, stratili naše mládežnícke bohoslužby svoj 

charakter, ale sme radi, že napriek všetkým obmedzeniam sme mohli šíriť Božie slovo našim 

študentom. V tomto priestore sa to skrátilo na biblický príhovor s modlitbou a požehnaním. 

Pridaná hodnota tejto formy spočívala v tom, že prezentácie boli viditeľnejšie a vďaka 

monitorom bližšie a hlavne po ich skončení mohli študenti spolu s triednymi na povedané 

Božie slovo reflektovať a diskutovať o ňom. 

Pravidelnosť bohoslužieb ostala každé dva týždne pre celú školu. Keď boli študenti 

v triedach, príhovory sledovali cez projektor. Až ku koncu školského roka sme sa opäť vrátili 

do kostola, kde sme mali bohoslužby pre celú školu. 

Dôležitou súčasťou bohoslužieb bola sprevádzajúca hudobná skupina EGJAK, ktorú 

za pomoci duchovného správcu organizovali sami študenti. Napriek dlhej odmlke, keď spolu 

nemohli hrať a cvičiť, sa im podarilo opäť dať dokopy a plnohodnotne slúžiť chválami svojim 

spolužiakom. 

Žiakom a učiteľom sa biblicky, väčšinou v online priestore, prihovárali nasledovní 

kazatelia a pozvaní hostia: 

- ev. farár a duchovný správca Stanislav Kocka (7-krát), 

- biskup VD ECAV Peter Mihoč (1-krát), 

- tajomník biskupa VD Marek Cingeľ (1-krát), 

- ev. farár Jaroslav Petro (3-krát), 

- ev. farár Dušan Havrila (1-krát), 

- ev. farár Ondrej Kolarovský (2-krát), 

- ev. farárka Monika Beňová (2-krát), 

- ev. teologička Magdaléna Ševčíková (1-krát), 

- emeritný biskup VD Igor Mišina (1-krát), 

- senior KESEN Samuel Linkesch (1 - krát). 

Pred slávnostnými bohoslužbami na Veľkú noc mali možnosť učitelia a žiaci prijať 

sviatosť Večere Pánovej, ktorá bola prislúžená na pôde školy. 

Pre školu by bolo prínosom, ak by príležitostne pozvala kázať zaujímavých hostí z 

väčšej vzdialenosti. Na to potrebuje mať školská komunita možnosť uhradiť hosťom náklady 

spojené s dopravou. 

 

Noc v škole 

Noc v škole je neodmysliteľnou súčasťou voľnočasového života žiakov školy. Ako 

každý rok bola plánovaná oddelene pre žiakov základoškolského veku a gymnaziálneho veku, 



ale túto aktivitu sa podarilo zrealizovať len pre našich starších študentov prvého a druhého 

ročníka, kvarty a kvinty v druhej polovici školského roka. 

Viacero ďalších aktivít, ktoré sme mali plánované v „Organizácii školského roka 

2021/22“, sme, žiaľ, kvôli pandemickej situácii museli zrušiť, pretože v online priestore sa 

nedali zmysluplne zrealizovať. 

 

Biblické hodiny 

Biblické hodiny učiteľov sa konali počas 8 mesiacov školského roka. Ich cieľom bolo 

posilňovanie kresťanskej viery a náboženské vzdelávanie. Väčšina biblických hodín prebehla 

online formou. 

 

Úvodný kemp 

Úvodný kemp pre budúcich prvákov 5-ročného študijného programu sa konal 16. 8. - 

21. 8. 2021 v rekreačnom zariadení Borda-kúpele. Zúčastnilo sa ho 48 budúcich prvákov a 25 

dobrovoľníkov z radov starších študentov a absolventov. Úvodný kemp pre budúcich 

prímanov sa konal 8. 8. - 11. 8. 2021 vo Veľkom Slavkove. Zúčastnilo sa ho 20 budúcich 

prímanov. 

 

Duchovno-poznávacia cesta 

Duchovno-poznávacia cesta zamestnancov sa konala 6. a 7. 7. 2021 do Komárna a 

Ostrihomu. Zúčastnilo sa jej 30 zamestnancov školy. 

 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

S našimi študentmi sme už druhýkrát zorganizovali sociálne zameraný projekt „Koľko 

lásky sa zmestí do krabice od topánok“, kde sme v dňoch 15. 11. až 6. 12. 2021 usporiadali 

zbierku, do ktorej sa zapojili naši študenti a tiež viacerí kolegovia. Vyzbierané balíčky sme 

odviezli do vybraných domovov sociálnych služieb, aby sme aspoň takýmito drobnosťami 

potešili našich dôchodcov. 

 

Ponožkový október 

V mesiaci október sa naša škola zapojila do príznačnej akcie „Ponožkový október“, 

ktorú zastrešovalo OZ Podaj ďalej a OZ Samaritán. Zmyslom tejto aktivity je pred zimným 

obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. Veľa týchto ľudí žije na ulici a presúva sa pešo, 

na vlastných nohách. V zime, v lete, v daždi, v teple, v snehu. Aj niečo také obyčajné ako 



ponožky chráni našich občanov bez domova pred omrzlinami, pomáha sebaúcte a dodáva 

pocit dôstojnosti. 

Sme radi, že počas dvoch týždňov trvania tejto zbierky sa podarilo vyzbierať 149 

párov ponožiek, dva páry rukavíc a tri čiapky. 

 

Humanitárna pomoc 

V súvislosti so situáciou vojnového stavu na Ukrajine sa uskutočnili dve humanitárne 

zbierky, ktorými sme sa rozhodli pomôcť tisícom utečencom z tejto krajiny. Rodičia, žiaci i 

zamestnanci školy sa spojili a doniesli deky, spacie vaky, prikrývky, oblečenie či hygienické 

potreby a trvanlivé potraviny. V priebehu dňa pripravili žiaci spolu s učiteľmi balíčky prvej 

pomoci pre našich priateľov v núdzi. Výsledok našej pomoci bol odoslaný na hranice s 

Ukrajinou. Niektorí z plnoletých žiakov sa aj osobne zúčastnili pomoci na hranici. Finančnou 

čiastkou prispeli žiaci aj prostredníctvom Burzy kníh, ktorej výťažok bol tento rok venovaný 

pomoci ukrajinským utečencom. 

 

§ 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 

V uplynulom školskom roku bol doplnený učebnicový fond jednotlivých predmetov 

na základe požiadaviek predmetových komisií. Obnovilo sa technické vybavenie učební 

výmenou reproduktorov, dataprojektorov a k nim chýbajúcich diaľkových ovládačov. 



Do vybavenia učiteľov pribudli notebooky a USB kľúče. 

Na základe požiadaviek boli doplnené učebné pomôcky jednotlivých predmetov: 

1. na fyziku Hookov zákon, silomery, hydraulický lis, mikrometer, 

2. na biológiu resuscitačná figurína, 

3. na geografiu atlasy, 

4. na telesnú výchovu bránky, činky, kuželky, rebriny, 

5. na informatiku počítače. 

V súvislosti s pandémiou Covid-19 pribudli do zborovne a školskej jedálne 

germicídne žiariče. Pre zamestnancov boli zakúpené antigénové samotesty a respirátory. 

Kvôli väčšej bezpečnosti bolo vybrúsené a opravené schodisko v trakte B. Do 

vestibulu školy pribudli nové gauče a kreslá. 

Vzhľadom na potreby školy je plánovaná zmena učebne pri šatniach na multimediálnu 

učebňu. V uplynulom roku bol vypracovaný projekt spĺňajúci nároky na takýto typ učebne. 

V areáli školy pribudli smetné koše. Úspešne prebehla kolaudácia zateplenej 

telocvične. 

 

§ 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 nových 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, 

umožnenie žiakom absolvovať časť štúdia v zahraničí. 

Vybavenie školy: 

dobré vybavenie odborných učební,  

voľný prístup žiakov a učiteľov k internetu,  

vybavenie IKT. 

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 

a prevencie,  

kresťanský ekumenický charakter školy. 

 

Slabé stránky školy: 

prenajatá školská budova ako aj zdieľaný priestor budovy telocvične, 

nedostatok vnútorných priestorov na vybudovanie ďalších odborných učební, spoločenských 

priestorov a oddychových zón, 

zborovňa s malou kapacitou, 

nedostatok učebníc pre bilingválne vzdelávanie, 

nedostatočná zapojenosť do grantových projektov a nízka úspešnosť pri ich získavaní, 

technické a odborné poradenstvo a podpora. 

 

Ohrozenia: 

veľký počet škôl s bilingválnym programom v meste,  

obmedzovanie počtov žiakov v novootvorených triedach RÚŠS,  

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 gymnáziá,  

vysoké školy z pedagogickým zameraním,  

učiteľské a študentské výmenné programy (Erazmus +). 

 

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

ŠVVP na SŠ 

2.C - 1 žiak (VPU) 

3.B - 1 žiak (žiak so zdravotným postihnutím – slabozrakosť) 

4.A- 2 žiaci (VPU) 

5.A - 1 žiak (VPU) 

5.B - 1 žiak (VPU) 

Oktáva - 2 žiaci (2VPU a a z toho 1 žiak ešte zdravotne oslabený) 

Tercia- 1 žiak (VPU) 

Kvarta - 2 žiaci (2 VPU a z toho 1žiak ešte so zdravotným postihnutím - Aspergerov  

              syndróm) 

 

§ 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 5.roč 

prihlásení 63 156 

zúčastnení 61 148 

úspešní 50 127 

prijatí 22 60 

zapísaní 22 60 

 

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

Prijímacie skúšky 

Na základe Usmernenia MŠVVŠ SR k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre 

školský rok 2022/2023 aktualizovaného dňa 2. 2. 2022 sa v dňoch 4. a 5. mája 2022 (1. 

termín) a 11. a 12. mája 2022 (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 18. Po odvolaní bol upravený počet prijatých žiakov na 22. 

 

§ 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 

príma 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

II.A 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

II.B 7902 J gymnázium bilingválne štúdium 

II.C 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 

V školskom roku 2021/2022 sa v dňoch 15. - 17. 3. 2022 konala EČ a PFIČ MS zo 

slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a matematiky. Traja žiaci nesplnili 

podmienky úspešného vykonania MS z predmetu matematika, pretože v externej časti 

nezískali potrebný počet percent. Z toho dôvodu museli absolvovať opravný termín EČ MS z 

matematiky v septembri nasledujúceho školského roku. 

Dvaja žiaci nevykonali ústnu časť maturitnej skúšky v riadnom termíne z dôvodu 

neprospievania a zo zdravotných dôvodov. Obaja žiaci konali ústnu časť MS zo všetkých 

predmetov v náhradnom termíne v septembri nasledujúceho školského roku. 

Testovanie-9 pre žiakov kvarty sa uskutočnilo 6. 4. 2022 z predmetov slovenský jazyk 

a literatúra a matematika. Všetci žiaci ho úspešne absolvovali. 

Trieda ANJ BIO BIOa BIOs BAL CVB CVF CVG CVC DEJ EKE 

I.A 1,15                     

I.B 1,43                     

príma 1,15 1,42               1,04   

II.A 1,6 1,72               1,64   

II.B 1,17 1,26               1,26   

II.C 1,81 1,88               2,06   

sekunda 1,04 1,09               1,04   

III.A 1,56 1,59               1,33   

III.B 1,72 1,75               1,31   

tercia 1,21 1,17               1,13   

IV.A 1,87 1,6     1,37 1,29 1,3   1,71 1,13 1,4 

IV.B 1,61 1,79     1,29 1,56 1,29   1,46 1,21 2 

kvarta 1,39 1,39               1,48   

kvinta 1,29 1,39               1,26   

V.A 1,71   1,79 1,83 1,03     1       



 

 

Trieda EVN FRJ FYG FYZ GEO HUV CHEM INF 

I.A   1,14           1,36 

I.B   1,67           1,7 

príma   1   1,08 1,04 1 1,08   

II.A 1     2 1,44   1,96 1,52 

II.B 1 1,17   1,78 1,17   1,65 1,17 

II.C 1,06 1,75   2,19 1,94   2,38 1,13 

sekunda       1,09 1,09 1 1,04 1 

III.A 1,22     1,78 1,3   1,78   

III.B 1,22 1,41   1,84 1,67   1,75   

tercia   1,09   1,33 1,17   1,21 1 

IV.A 1,1 1,42 1,2 1,8 1,17   1,23   

IV.B 1 1,6 1 1,93 1,25   1,32   

kvarta   1,4   1,7 1,42   1,36 1,06 

kvinta 1     1,7 1,26   1,21 1,15 

V.A 1               

V.B 1 1,53             

sexta 1,03 1,31   1,66 1,34   1,21 1,14 

septima 1 1,64 1,4 1,67 1,2   1,17   

oktáva 1               

 

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

I.A             1,52     1   

I.B             1,93     1   

príma             1,2     1,08   

II.A   1,32         2,2         

II.B   1,17         1,7         

II.C   1,63         2,63         

sekunda             1,22     1,09   

III.A   1,37         2,15         

III.B   1,47         2,06         

tercia             1,21     1   

V.B 1,69   1,67 2,07 1,07     1,67       

sexta 1,14 1,17               1,07   

septima 1,33 1,6     1,2 1,4 1,13   1,67 1,43 1,58 

oktáva 1,68   1,7 2,1 1,21             



IV.A       1,5   1 2,33         

IV.B         1 1,2 2,14         

kvarta             2,12     1,06   

kvinta   1,25         1,64         

V.A 1   1 1,11       1,38 1,56   1,8 

V.B 2   1 1 1,14 1,4   2,2 2,4   1,86 

sexta   1,1         1,48         

septima       1,5   1 1,63         

oktáva 1,63   1,13 2       2,27 2,6   3 

 

Trieda NEJ OBN RUJ SED SEF SEG SECH SEI SEM 

I.A 1,37                 

I.B     1,93             

príma   1,08 1,08             

II.A 1,8                 

II.B     1,91             

II.C                   

sekunda 1,21 1,09 1,11             

III.A 1,79 1,85               

III.B   1,81 2,4             

tercia 1,29 1               

IV.A 1,89 1,43   2,11       1,6 2,38 

IV.B   1,32 1,69 2,67       1 2,17 

kvarta 1,39                 

kvinta 1,6   1,62             

V.A 1,26     1,63 1 1,33 1,73     

V.B     1,36 1,86 1,5 2 1,85     

sexta 1,44 1,48               

septima 1,38 1,57   1,17       1,2 1,88 

oktáva 1,69   1,25 2,25 1   2     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trieda SUMK SSJL SJL SPS Spr TSV UMK VYV 

I.A     1,76   1 1 1   

I.B     1,87   1 1,03 1   

príma     1,54   1 1   1 

II.A     2,04   1 1,08 1   

II.B     1,96   1 1 1   

II.C     2,81   1 1 1   

sekunda     1,61   1 1   1 

III.A     1,79   1 1     

III.B     1,79   1 1     

tercia     1,42   1 1     

IV.A     1,83 1,14 1 1     

IV.B     1,82 1,42 1 1     

kvarta     2,12   1 1 1   

kvinta     1,37   1 1 1   

V.A 1,14 2,29   1,82 1 1     

V.B 1 1,9   2 1 1     

sexta     1,48   1 1     

septima     1,48 1,2 1,03 1     

oktáva 1 2,04 2,36 3,09 1 1     

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4 

I.A 33 25 8 0 0 0 0 0 0 

I.B 30 20 6 4 0 0 0 0 0 

príma 26 22 2 2 0 0 0 0 0 

II.A 25 11 10 4 0 0 0 0 0 

II.B 23 17 5 1 0 0 0 0 0 

II.C 16 3 7 6 0 0 0 0 0 

sekunda 23 22 0 1 0 0 0 0 0 

III.A 28 13 8 7 0 0 0 0 0 

III.B 33 16 5 12 0 0 0 0 0 

tercia 27 22 2 3 0 0 0 0 0 

IV.A 30 11 13 6 0 0 0 0 0 

IV.B 28 12 11 5 0 0 0 0 0 



kvarta 33 17 12 4 0 0 0 0 0 

kvinta 28 19 6 3 0 0 0 0 0 

V.A 31 13 11 7 0 0 0 0 0 

V.B 29 19 3 7 0 0 0 0 0 

sexta 31 24 3 4 0 0 0 0 0 

septima 31 19 7 5 0 0 1 0 0 

oktáva 28 7 15 6 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 

5.A 

- počet žiakov: 31 

- prijatí na VŠ: 30 ž. ( 96,8 % z triedy) 

- neprijatý: 1 ž. 

VŠ SR - 14 žiakov (48% z prijatých na VŠ), 

KE - 9 ž.( UPJŠ 5 ž. ) 

BA- 3 ž. 

MT - 1 ž. 

PO - 1 ž. 

VŠ v zahraničí - 16 žiakov (52 % z prijatých na VŠ) 

ČR - 13 ž. (Praha 13 ž.) 

Holandsko - 1 ž. 

Dánsko - 2 ž. 

ODBORY: 

- prírodovedné odbory - 12 ž./ z toho medicína - 5 ž. 

- humanitné odbory - 8 ž. 

- ekonomické odbory - 6 ž. 

- technické odbory - 4 ž. 

5.B 

- počet žiakov: 29 

- prijatí na VŠ: 29 ž. (100%) 

VŠ SR - 13 žiakov (45 % z prijatých na VŠ) 

KE - 8 ž., (UPJŠ 6 ž, TUKE - 2 ž) 

BA - 2 ž. 



PO - 2ž. 

BB - 1ž. 

VŠ v zahraničí - 16 žiakov (55 % z prijatých na VŠ) 

ČR - 14 ž. ( Praha -11 ž., Brno 1 ž., Liberec 2 ž.) 

Írsko - 1 ž. 

Dánsko- 1 ž. 

ODBORY: 

- prírodovedné odbory - 10 ž./ z toho medicína - 2 ž. 

- humanitné odbory - 8 ž. 

- ekonomické odbory - 5 ž. 

- technické odbory - 4 ž. 

- umelecké odbory - 2 ž. 

Oktáva 

- počet žiakov: 28 

- prijatí na VŠ: 27 ž. (96,5 %) 

- neprijatý: 1 ž. 

VŠ SR - 13 žiakov (48 % z prijatých na VŠ) 

KE - 8 ž. (UPJŠ- 3 ž., TUKE 4 ž. ) 

BA - 3 ž 

BB - 1 ž 

MT - 1 ž 

VŠ zahraničí - 14 žiakov (52 % z prijatých na VŠ) 

ČR - 12 ž. (Praha -13 ž., Brno 1 ž.) 

Holandsko - 2 ž. 

ODBORY: 

- prírodovedné odbory - 8 ž./ z toho medicína - 7 ž. 

- humanitné odbory - 7 ž. 

- ekonomické odbory - 5 ž. 

- technické odbory - 7 ž. 

ZHRNUTIE 

Z celkového počtu - 88 maturantov bolo : 

- na VŠ prijatých 86 žiakov (97,7 %. z celkového počtu maturantov) 

- na VŠ nenastúpili 2 žiaci (2, 3% z celkového počtu maturantov) 

V SR študuje  40 ž. (47 % z prijatých na VŠ) 



Zo slovenských VŠ uprednostnili VŠ v Košiciach: UPJŠ 14 žiakov.  

Na ostatných VŠ na Slovensku je stav nasledovný: BA- 8 ž., MT- 2 ž ., PO 3 ž., BB 2 ž. 

V zahraničí študuje 46 žiakov (53 %. z prijatých na VŠ). 

Najviac žiakov študuje v ČR 39 žiakov, v Holandsku - 3 ž., v Dánsku - 3 ž., v Írsku - 1 ž. 

ODBORY VŠ : 

- prírodovedné odbory - 30 ž. (35 % z prijatých na VŠ / z toho medicína - 14 ž. ) 

- humanitné odbory - 23 ž. (27%) 

- ekonomické odbory - 16 ž. (19 %) 

- technické odbory - 15 ž. (17 %) 

- umelecké odbory - 2 ž. (2%) 

 

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

alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Finančné a hmotné zabezpečenie rok 2021 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu normatívne prostriedky na žiaka 

Príjmy - normatívne prostriedky na žiaka                                                               1431260,00 € 

            - príspevok na rekreačné poukazy                                                                     4281,00 € 

            - na dezinfekciu                                                                                                 4790,00 € 

            - na odmeny                                                                                                     45575,00 € 

            - prenesené z roku 2020                                                                                  30093,00 € 

Spolu:                                                                                                                      1515999,00 € 

Výdavky - na mzdy a odmeny                                                                                  966216,00 € 

                - odvody z miezd pre ZP a SP                                                                   353000,00 € 

                - energie a médiá(el. energia, teplo, voda, stočné, telefón, internet)          36040,00 € 

                - materiál (kancelárske a čistiace potreby, tlačivá, učebné pomôcky a knihy,   

                                  informatika - počítače, notebooky, telesná výchova - náradie, pracovné  

                                  odevy a obuv, drobný materiál na údržbu...)                            47009,00 € 

                - opravy a údržba budov, techniky a strojov (oprava omietok na chodbe)   5333,00 € 

                - služby ako odvoz odpad, poistenie majetku, zabezpečenie PO a BOZP, prídel SF,  

                   náklady na SC, stravovanie podľa zákona, poistenie, nájomné kopírov. strojov,  

                   odmeny dohody, náhrady PN, rekreačné poukazy, poplatky banke ...)   74987,00 € 

                 - prenesené do roku                                                                           2022 33414,00 € 

Spolu                                                                                                                       1515999,00 € 



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                                                                                13568,00 € 

            - na lyžiarsky kurz                                                                                                   0,00 € 

            - na odchodné                                                                                                    6756,00 € 

            - na učebnice                                                                                                     5865,00 € 

Spolu:                                                                                                                          26189,00 € 

Výdavky - odmeny za vedenie krúžkov                                                                        5737,00 € 

                - odvody z miezd pre ZP a SP                                                                       2018,00 € 

                - hmotné zabezpečenie krúžkovej činnosti 

                  /doprava Chorus, učebné pomôcky silomery-fyzika, umývačka skla-chémia, 

                   kostra človeka, mikroskop-biológia, robotický krúžok, telocv. náradie, lopty,              

                   počítače, reproduktory, diaľkové ovládače, USB kľúče, dezinfekčné prostr..../                      

                                                                                                                                       5813,00 € 

                - vyplatené odchodné                                                                                    6756,00 € 

                - nákup učebníc podľa zoznamu z MŠ SR                                                    5865,00 € 

Spolu:                                                                                                                          26189,00 € 

4. Neinvestičný fond  

Počiatočný stav k 1.1.2021                                                                                        11 553,70 € 

Celkové príjmy EGJAK, n.f. za kalendárny rok 2021                                              

(dary FO, príjmy z podielu 2% zaplatenej dane)                                                       10 258,19 € 

Celkové výdavky (vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok, tlač školského časopisu, nákup 

bluetooth reproduktorov do tried, nákup kníh na vyučovanie BO v angl.jazyku, príspevok na 

zoznamovací výlet)                                                                                                     3 286,46 € 

Stav k 31. 12. 2021                                                                                                   18 525,43 € 

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

    vzdelávanie 

Počiatočný stav k 1.1.2021                                                                                       218820,00 € 

Príjmy - príspevok školné                                                                                           69358,00 € 

            - príjem z prenájmov budov                                                                                260,00 € 

Spolu:                                                                                                                        288438,00 € 

Výdavky - úhrada za prenájom školy                                                                           7207,00 € 

                - poplatky banke a iné poplatky                                                                      211,00 € 



                - nákup materiálu zámky šatne                                                                        148,00 € 

                - energie a médiá pre byt lektorov                                                                   600,00 € 

                - zateplenie TV                                                                                             66179,00€ 

                - nákup traktorovej kosačky                                                                          3000,00 € 

Spolu:                                                                                                                          77345,00 € 

Stav k 31.12.2021                                                                                                     211093,00 € 

 

§ 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 20 Mgr. Hedviga Turčeková 

EGJAK Tím 20 Mgr. Stanislav Kocka 

Fyzikálny krúžok 20 Mgr. Eva Lejková 

Hravá matematika 19 Mgr. Beáta Pavlíková 

Chemický krúžok 30 RNDr. Gabriela Podracká 

Chorusík 10 Mgr. Alena Csajková 

Každodenná angličtina 10 Ing. Oľga Papcunová 

Kondičné posilňovanie 10 Mgr. Emil Sova 

Krúžok Cena René Anasoft Litera 9 Mgr. Andrea Gumanová 

Krúžok divadelného diváka 25 Mgr. Andrea Gumanová 

Krúžok Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu 20 Mgr. Jana Poláková 

Krúžok prvej pomoci 12 Mgr. Marcela Vodičková 

Matematika pre kvartu 10 Mgr. Zuzana Jakabová 

Programovanie v Pythone 10 Mgr. Michal Sanislo 

Robotika 18 Mgr. Ľudovít Rozner 

Školský časopis 11 Mgr. Jana Pacanovská 

Športový krúžok 20 Mgr. Libuše Mičková 

Turistický krúžok 10 Mgr. Michal Sanislo 

Veselá matematika 21 Mgr. Lenka Stanová 

Zábavná matematika 10 Mgr. Ľudovít Rozner 

Zborový spev 108 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 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 niektoré triedne rodičovské združenia v 

uplynulom školskom roku realizovali 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. 

Riaditeľ školy sa vždy dva týždne po uskutočnení ZRPŠ stretáva s Výborom Rady 

rodičovského združenia. Na tomto stretnutí sa vyjadruje k jednotlivým podnetom z triednych 

aktívov a objasní spôsoby riešenia problémov a návrhov. Rada rodičov sa v školskom roku 

2021/2022 aktívne podieľala na príprave niektorých podujatí. 

 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Milana Kocková 

V Košiciach 26. septembra 2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. októbra 2022 

Správa prerokovaná radou školy dňa: 3. októbra 2022 

 


