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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 
rok 2019/2020 

 

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov školy CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA 

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

Telefón +421 0566725333 

E-mail skola@cgymtv.edu.sk 

Web. stránka cgymtv.edu.sk 

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

 

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

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

Duchovný správca školy  SSLic. Milan Dihenečšík +421 56 6725333 milan.dihenescik@gmail.com 

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

 

RADA ŠKOLY 

  Titl. meno, priezvisko 

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Anežka Franková  

 Mgr. Petra Porubcová 

Nepedagogickí zamestnanci Mgr. Ivana Raničová 

Zástupcovia rodičov Ing. Ján Garbár 

  Mgr. Štefan Keruľ- Kmec 

Zástupcovia zriaďovateľa ThLic. PaedDr. Peter Orenič  

  Mgr. Dušan Seman  

  PhDr. PaedDr. Mgr.Tomáš Haburaj, PhD 

Zástupca žiakov Matej Vida 
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PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 PK pre vzdelávaciu oblasť Vedúci 

Jazyk a komunikácia PaedDr. Jaroslava Sabová 

Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Umenie a kultúra 
ThDr. Mária Vansačová, PhD 

Človek a príroda, Zdravie a pohyb Mgr. Anežka Franková 

Matematika a práca s informáciami Mgr. Jana Pavuková 

Rada rodičov školy Mgr. Magdaléna Kolodiová 

Pedagogická rada  

Žiacka školská rada Matej Vida 

 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 

Počet žiakov školy 100 

Počet tried 5 

Počet žiakov, ktorí 
prestúpili z inej školy 

3 

Počet žiakov, ktorí 
prestúpili na inú školu 

1 

Počet žiakov, ktorí 
zanechali štúdium 

1 

 
  

 

ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY 

 Škola prijímala žiakov do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2020/2021 na základe týchto  
kritérií: 

1. Študijných výsledkov uchádzača na ZŠ v predmetoch slovenský jazyk a matematika. 
2. Zohľadnenia študijných výsledkov , ktoré uchádzač dosiahol na ZŠ. 
3. Ďalších kritérií, a to umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach, v športových súťažiach, 

v umeleckých súťažiach 
4. Vlastného kritéria školy, v ktorom škola zohľadnila výsledky výsledky Biblickej olympiády a výsledky 

súťaží, ktoré zastrešuje  KBS. 

Uchádzači o štúdium sa zoradili podľa dosiahnutého počtu bodov. Uchádzačom, ktorí splnili kritéria na 

prijatie na štúdium bolo zaslané rozhodnutie o prijatí. 

   1. kolo PS 2. kolo PS 
Zapísaní 

žiaci 
Stav k 

15.9.2020 Kód Odbor Plán 
Prihlásení 1./2. 

termín 
Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 Gymnázium 22 17/17 21 1 1 22 17 

 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 22  0 

II.A 25  0 

III.A 21  0 

IV.A 15  0 

IV.B 17  0 
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Opatrenia na zvýšenie záujmu o  školu 

 Podpora moderných foriem vyučovania vo všetkých predmetoch 

 Snaha zamestnancov zvyšovať svoje kľúčové kompetencie profesijným vzdelávaním. 

 Vybavenosť odborných učební. 

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

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

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

aktivít. 

 Propagácia a podpora  školy  duchovnými správcami  farností Košickej eparchie. 

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV  

Priemerný prospech, dochádzka 

 Priemerný 
prospech 

Priemerný počet 
vymeškaných hodín 
na žiaka 

Priemerný počet 
vymeškaných hodín na 
žiaka ospravedlnených 

Priemerný počet 
vymeškaných hodín na 
žiaka neospravedlnených 

I. A 1,63 77,23 76,73 0,50 

II. A 1.50 44.48 44,48 0,00 

III. A 1,76 74,90 74,90 0,00 

IV. A 1,67 75,93 75,27 0,67 

IV. B 1,85 83,35 81,88 1,47 

 
Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ EKO FYZ GEG CHE INF KNB KAJ MAT MPM NEJ 

I. A 1,73 1,5 1,67  1,95 1,27 2,05 1,36 1,55  2,14  1 

II. A 1,92 1,4 1,64  1,28 1,04 1,72 1,04 1,08  2,48  1,55 

III. A 1,86 2,05 1,81  2 1,29 2,33 1,29 1,71 1,46 3,1  1,6 

IV. A 1,73 1,5 1,67 1 1,33 1,83 1 1 1,4 2,07 2,4 1,67 1,5 

IV. B 2,12 1,8 2 1,75 1,75 1,6 1,8 2,25 1,47 2,12 2,35 2,2 2 

 

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

I. A   1,29                   2,24 1 1,38 1 1,64 

II. A 1,16 1,13                   2,32 1 1,67 1  

III. A 1,62 2,17 1,13 1,57 1,17 1 1   2,25 1,44 1,33 2,52 1 2 1,1 1,57 

IV. A   2               2,13 1,67 1,87 1 1 1  

IV. B   1,29           1,83   1,88 1,73 2,29 1 1,67 1  
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
Znížená 

známka zo 
správania  

I. A 22 8 9 4 0 1 0 

II. A 25 8 17 0 0 0 0 

III. A 21 2 9 10 0 0 0 

IV. A 15 8 3 4 0 0 0 

IV. B 17 6 5 6 0 0 0 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Ústna 
2 

Ústna 
3 

Ústna 
4 

Ústna 
Ústna 

priemer 
Ústna 
počet 

Anglický jazyk B2 32 (11/21) 6 18 6 2 2,13 32 

Biológia  12 (2/10) 6 5 1  1,58 12 

Dejepis  2 (1/1) 1  1  2,00 2 

Ekonomika  6 (1/5) 5  1  1,33 6 

Geografia  6 (2/4) 1 1 4  2,50 6 

Chémia  9 (2/7) 5 4   1,44 9 

Informatika  7 (6/1) 4 2 1  1,57 7 

Katolícke náboženstvo  3 (1/2)  2   2,00 2 

Matematika  5 (4/1) 2 2 1  1,80 5 

Občianska náuka  15 (3/12) 3 6 4 2 2,33 15 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 32 (11/21) 4 14 9 5 2,47 32 

Maturitná skúška sa v školskom roku 2019/2020 konala administratívne. Všetci žiaci úspešne zmaturovali. 

 

VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA A UPLATNENIE 
ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM  

 
Pokračujú v štúdiu 

na VS 
Pokračujú v štúdiu 

(iný typ školy) 
Zamestnaní 
k 1. 9. 2020 

Nezamestnaní 
k 1. 9. 2020 

Spolu 

Počet žiakov 29 0 3 0 32 

 

ODBORY A ŠTUDIJNÉ PLÁNY 

Študijný odbor : 7902J gymnázium 
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ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Podľa kariérového stupňa 

 
Kariérový stupeň začínajúci samostatní s 1. atestáciou s 2. atestáciou 

Pedagogický 
zamestnanec 

1 6 2 8 

 
 
Pracovný pomer 
 

Pracovný pomer 
Počet pedag. 
pracovníkov 

Počet nepedag. 
pracovníkov 

TPP 15 4 

DPP 0 0 

Znížený úväzok 12 0 

ZPS 0 0 

Na dohodu 2 0 

 
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 17 17 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 17 17 

 

Druhy kontinuálneho vzdelávania 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

funkčné vzdelávanie 0 0 

špecializačné  štúdium 0 0 

adaptačné 1 0 

rozširujúce štúdium 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 

inovačné štúdium 1 0 

aktualizačné štúdium 14 0 

predatestačné 0 0 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Názov súťaže Okresné kolo/ umiestnenie Krajské kolo/ umiestnenie 

Turnaj žiakov v mix 
bedbintone 

Baňasová Erika -     4. miesto 
Rigi Richard 
Kerestian Dárius 

 

Cezpoľný beh 
dievčat 

Sabová Linda 1. miesto 
Tamášová Simona 3. miesto 
Urigová Mária-Klára 4. miesto 
Suťaž družstiev 1. miesto 

postup 

 
 

Futsal  chlapci 

Kopčák Timotej, Maroš Šimko 4.B, 
Mantič Juraj, Ňarjaš Patrik, Vaľko 
Tadeáš 3.A, Alexej Jurko, Vincej 
Samuel 2.A, Lajčiak Eduard 1.A 
3. miesto  

 

Alžbetina ruža Lívia Ďurková, Lucia Vožňáková  3. miesto 

pisQworky 

Dávid Pazderák 2.A 
Ján Hamko 2. A 
Dárius Krestian 2. A 
Eliáš Keruľ-Kmec 2. A 
Monika Kľučárová 3.A 
2. miesto  

postup 

Olympiáda 
v anglickom jazyku 

Patrik Partila 4. A 3. miesto 

Okresné kolo florbal 

Maco Gregor 1.A, Pajtáš Samuel 
1.A, Lajčiak Edo 1. A, Kačala Ján 
3.A, Garanský Vratko 3.A, Mantič 
Juraj 3.A, Ňarjaš Patrik 3.A, Vaľko 
Tadeáš 3. A, Šimko Maroš 4.B, 
Jevák Kristián 4.B, Savko Rudo 4.A 
4. miesto  

 

Stolný tenis 

Hamko Ján 2.A, Krestián Dárius 
2.A, Lajčiak Eduard 1.A, Šimko 
Maroš 4. B 
2. miesto  

3. miesto 

Čo vieš o hviezdach? 

Pazderák Dávid 2. A 
Hamko Ján  2. A 
Garbár Matúš 2. A 
Voloch Ľuboslav 3. A  

3. miesto 

OSJL Zuzana Mrázová - 4. A 
1.miesto, postup do 

celoslovenského kola 
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Väčšina postupových súťaží sa neuskutočnila z dôvodu prerušenia vyučovania rozhodnutím MŠVVaŠ SR od 
13. marca 2020. 

 

AKTIVITY A PREZENTÁCIA  ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Duchovná formácia 

❖ Slávnostné otvorenie a ukončenie školského roka 2019/2020 

❖ Sv. spoveď - pred prvými piatkami. 

❖ Sv. liturgie - v spoločenskej miestnosti školy (každý piatok od 7.40). 

❖ Duchovné obnovy učiteľov (1 x mesačne) 

❖ Fatimská sobota (prvá októbrová sobota)  

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

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

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. 

❖ Duchovná púť študentov 1. a 2. ročníka do Vysokej nad Uhom (18. 09. ) 

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

➢ Duchovná iniciatíva  študentov školy pod vedením sr. Šebastiány. 

❖ Posväcovanie maturitných stužiek s krížikom  

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

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

❖ Sv. Mikuláš medzi nami (december 2019)  

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

a obdarovaním spolužiakov a učiteľov školy. 

❖ Duchovná obnova zamestnancov školy (december 2019)  

➢ Duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov nášho gymnázia pri príležitosti 

blížiacich sa vianočných sviatkov. 

❖ Vianočná akadémia pre rodičov a starých rodičov žiakov  (20. december 2019)  

➢ Pri príležitosti blížiacich sa najkrajších sviatkov roka študenti 2. ročníka pripravili pre svojích rodičov 

a starých rodičov slávnostnú vianočnú akadémiu spojenú s duchovným slovom duchovného správcu 

o. Diheneščíka, ktorá sa uskutočnili v spoločenskej miestnosti školy. 

❖ Posväcovanie priestorov školy (január 2020)  

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

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

❖ Deň učiteľov katolíckych škôl (január 2020). 

❖ Krížová cesta pre žiakov, ich rodičov a zamestnancov školy  

➢ Krížová cesta bola prenášaná online v čase prerušeného vyučovania na škole. 

❖ Odpustová slávnosť (jún 2020)  

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

pripomíname sviatok patróna nášho gymnázia – sv. Jána Krstiteľa. 

❖ Ďakovná sv. liturgia na sviatok sv. Petra a Pavla – záver šk. roka 2019/2020. 
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Prezentácie na verejnosti 

❖ Biela pastelka – (september 2019) verejná zbierka pre úniu nevidiacich a slabozrakých. 

❖ Európsky deň jazykov – 26. 09. 2019, aktivita zameraná na pripomenutie si  dôležitosti a 

opodstatnenosti výučby cudzích jazykov. Na škole sa konal jej 1. ročník za účasti žiakov 9. ročníkov 

trebišovských ZŠ  a za účasti primátora  mesta Trebišov  PhDr. Mareka  Čižmára. 

❖ Celoškolský aktív ZRPŠ (október  2019). 

❖ Burza informácií – podujatie organizované mestom Trebišov, zamerané na prezentáciu školy 

a možnosti štúdia na našom gymnáziu , určené žiakom ZŠ končiacich ročníkov celého trebišovského 

okresu. 

❖ Deň boja proti hladu (október 2019) - pripomienka výročie vyhlásenia 16. októbra Svetovou 

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

Aktivita realizovaná v spolupráci s miestnou organizáciou SČK pod patronátom Mgr. Anežky Frankovej. 

❖ Imatrikulačný ples – podujatie, ktoré pripravili študenti 3. ročníka pre svojích spolužiakov, študentský 

ples. 

❖ Študentská kvapka krvi (november 2019) - darcovstvo v priestoroch hematologicko-transfúzneho 

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

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

❖ Červené stužky (november – december 2019) - tradičná akcia pod názvom Červené stužky. Výrazný 

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

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

celoslovenskej kampaň.  

❖ Sviečkový pochod (december 2019) – účasť na kampani Sviečkový pochod, ktorú realizovala Mládež 

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

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

❖ Deň otvorených dverí na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa (december 2019) - Deň otvorených 
dverí ponúkla možnosť žiakom základných škôl z blízkeho a širokého okolia, ich rodičom a pedagógom 
zoznámiť sa s priestormi našej školy, spoznať obsah jej vzdelávacieho programu, stretnúť sa s tunajšími 
žiakmi a učiteľmi a prezrieť si materiálne vybavenie, ktoré ponúka jediné cirkevné gymnázium v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej gréckokatolíckej eparchie. Zúčastnilo sa ho vyše 100 hostí zo 
základných škôl v Trebišove, Sečovciach, Novosade, Cejkove, Sečovskej Polianky, Zemplínskej Teplice 
a Borše. 

❖ Vianočné perníky 2019 (december 2019) -  pripravované dobrovoľníkmi (žiačky školy) na vlastné 
náklady a predávané na frekventovaných uliciach mesta za symbolický poplatok, ktorého výťažok je 
použitý na sociálne aktivity Územného spolku SČK v Trebišove (Dom SČK – Prameň nádeje v Trebišove). 

❖ Valentínska kvapka krvi 2020 (február 2020) 

Iné aktivity 

❖ Exkurzia Pro Educo VŠ Košice – informácie o možnosti štúdia na VŠ na Slovensku a v Európe 

❖ Imatrikulačný ples (október 2019) 

❖ Prednáška  k 100. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika  

❖ Stužková slávnosť  

❖ 30 rokov Nežnej revolúcie – výstava žiackých prác 

❖ Účasť na divadelnom predstavení DJZ Prešov Zbabraná hra 
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❖ Organizovanie súťaže o najkrajšie vyzdobenú a upravenú triedu (december 2019) 

❖ Prezentácie ročníkových prác študentov 

❖ Lyžiarsky výcvikový kurz (február 2020) 

❖ Školské kolá predmetových olympiád 

Výchovné poradenstvo  

❖ Stretnutie výchovných poradcov základných a stredných škôl (október 2019 ) 

❖ Pred výberom povolania (marec 2020) – pomocou psychotestov a individuálnych pohovorov 
odborníkov CPPPAP v Trebišove usmerniť žiakov 2. a 3. ročníka k ich výberu povinne voliteľných 
predmetov a profesionálnemu smerovaniu..  

PROJEKTY 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 
A) Dlhodobé : IT akadémia. Národný projekt, ktorý vzdeláva pre 21. storočie 
B) Krátkodobé: Podpora katedry talianského jazyka. Projekt na podporu výučby talianskeho jazyka        
a talianskej kultúry. 
 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

 Škola disponuje multimediálnou učebňou, 6 kmeňovými učebňami a 6 odbornými učebňami (fyziky, chémie, 
biológie, informatiky a cudzích jazykov). Odborné učebne sú vybavené pomôckami a potrebnou didaktickou 
IKT technikou podľa zamerania predmetu. Disponujeme aj systémom VERNIER.            

 Sväté liturgie sa slúžia v priestoroch spoločenskej miestnosti školy,  v ojedinelých prípadoch (v letnom 
období) vo vonkajších priestoroch školy (oddychová zóna medzi pavilónmi školy) a v Gréckokatolíckom 
chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. 

 Časť hodín telesnej a športovej výchovy sa realizuje aj na asfaltovom ihrisku v areáli školy, ktorý je určený 
na realizovanie loptových hier a atletických disciplín, ostatné hodiny prebiehajú v telocvični blízkej Základnej 
školy, Pribinova 34, Trebišov. 

Žiakom je  k dispozícii školská knižnica s odbornou literatúrou a beletriou. 

Interiér i exteriér školy sa pravidelne renovuje v čase hlavných školských prázdnin. Školský areál s trávnatou                    
plochou  poskytuje dostatok priestoru na odpočinok v čase prestávok.  Na občerstvenie slúži malý školský 
bufet. 

 Škola je plne  internetizovaná, v triedach, učebniach, kabinetoch je internet – sieť Sanet a disponuje aj 
bezdrôtovou lokálnou sieťou WiFi. 

Stravovanie študentov sa realizuje v priestoroch školskej jedálne. 

 

FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE 

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, IČO: 31986072 je nezisková jednotka s právnou subjektivitou. Je 
napojená na rozpočet zriaďovateľa. 
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Škola nevyberá príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie od rodičov alebo iných osôb, ktoré 
majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.   

 

STRATÉGIA ŠKOLY 

Cirkevné gymnázium je alternatívou štátnej školy.  Je školou s ekumenickým zameraním, je otvorená žiakom 
všetkých vierovyznaní.  

Zameriava sa na posilnenú výučbu cudzích jazykov – angličtiny, taliančiny, nemčiny a ruštiny. Škola kladie 
dôraz na moderné technológie vzdelávania, so samozrejmým využitím digitálnej techniky. Principiálne je 
posilnené vyučovanie náboženstva na škole, ktoré rozšírením na dve hodiny týždenne vo všetkých 
ročníkoch dáva žiakom priestor na osobnú formáciu a konfrontáciu svojich skúseností i osobných postojov 
s kumulovanou múdrosťou a bohatstvom učenia katolíckej  cirkvi. Škola umožňuje všetkým študentom 
získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a 
odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch.  Jej cieľom je pripraviť do života 
tvorivých absolventov, schopných pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a uplatniť sa na trhu práce.  
Zameranie nášho gymnázia je  na hodnotovú orientáciu a maximálnu diferenciáciu žiakov podľa záujmu. 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je úlohou školy zapájať študentov do rôznych charitatívnych 
aktivít a nadväzovať spoluprácu s občianskymi združeniami a organizáciami charitatívneho typu. Takouto 
činnosťou sa študenti učia vcítiť sa do postavenia ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí či sociálne 
znevýhodnení. 

 

PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA 

Cirkevné školstvo pôsobí v meste i okrese Trebišov od roku 1995. Vzhľadom k tomu, že škola ponúka 
alternatívne vyučovanie, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i 
makroprostredie. 

 Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vykonávajú všetci zamestnanci 
školy - či už pedagogickí, ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami 
je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image 
organizácie. 

 Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu evanjelia. 
 Klásť veľký dôraz na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi, keďže škola má 

charakter rodinného typu. Neustále si uvedomovať, že rodičia nám zverujú svoje  dieťa a chcú, aby 
získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne, charakterovo a 
aj osobnostne na ďalší život. 

 Naďalej je prioritou zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý budú viesť pedagógovia 
spĺňajúci všetky náležité odborné a morálne kvality, potrebné pre prácu učiteľa na katolíckej škole. 

 Zvýšili sme zaangažovanosť školy  a študentov do rôznorodých projektov, prezentačných akcií 
a súťaží. Rozšírili sme možnosti prístupu žiakov a učiteľov k informačným zdrojom prostredníctvom 
internetu a zlepšili sme systém ďalšieho vzdelávania učiteľov a ich účastí na odborných seminároch 
a školeniach. 

 Zvýšili sme zaangažovanosť rodičov na plnení strategických cieľov školy. 
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ÚSPECHY A NEDOSTATKY 

SWOT analýza školy: 

Silné stránky Slabé stránky 

A) Plne kvalifikovaný 
a zastabilizovaný pedagogický zbor. 

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

 
B) Pokrytie výučby cudzích jazykov 

zahraničnými lektormi 
 

B) Nedostatočná technicko – didaktická   
vybavenosť jazykových aj prírodovedných 

laboratórií 

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

 

D) Rodinný typ školy, individuálny 
prístup 

D) Nerovnocenné financovanie cirkevných a 
štátnych škôl 

E)  Dobrá poloha školy (blízko žel. 
a  autobusobej stanice) 

 

 

 

Príležitosti Hrozby 

A) Získať vlastnícke práva budovy do 
správy zriaďovateľa 

A) Nedostatočné financovanie cirkevného 
školstva 

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

zahraničia 
B) Pokles demografickej krivky obyvateľstva 

C) Opraviť kanalizačnú sústavu 
v areáli školy 

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

D) Rekonštruovať a inovovať učebňu 
informatiky, chemické  laboratórium, 

Zabezpečiť modernejšiu techniku, 
pomôcky, prístroje. 

D) Veľký počet stredných škôl v regióne, 
zvýšený záujem žiakov o odborné vzdelávanie 
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ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Biblický krúžok 23 ThDr. Mária Vansačová, PhD. 

Biologický krúžok 20 PaedDr. Klaudia Horňáková 

Krúžok prvej pomoci 18 Mgr. Anežka Franková 

Matematický krúžok 15 Mgr. Jana Pavuková 

Šachový krúžok, plšQworky 5 Mgr. Eva Šimková 

Športový 14 PaedDr. Jozef Pavlikovský 

Zážitok s jazykom, s umením a s kultúrou 4 PaedDr. Jaroslava Sabová 

 

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI 

Škola úzko spolupracovala s rodičmi v oblasti výchovy a vzdelávania aj v šk. roku 2019/2020. Spolupracovali 
sme v oblasti formálnej i neformálnej.  

Formálna spolupráca:  
  
 plenárna schôdza ZRPŠ , informačné dni pre rodičov žiakov 
 poradenská činnosť - pedagogická a zdravotná osveta 
 písomné odkazy, oznamy,  
 hodnotiace správy,  
 individuálne stretnutia v rámci triednych aktivít  

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

Neformálna spolupráca:  

 oznamy a zápisy,  
 telefonický rozhovor,  
 stretnutia rodičov a učiteľov 
 sväté liturgie pri rôznych príležitostiach 
 duchovné obnovy pre žiakov a ich rodičov 
 spolupráca rodičov žiakov pri príprave  Vianočnej akadémie, Imatrikulačného plesu a iných aktivitách 

školy 
 

SPOLUPRÁCA  ŠKOLY A VEREJNOSTI 

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

Naša škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania s rôznymi inštitúciami v našom meste: 
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  Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína a ROS Trebišov, úsek astronómie, 
  NsP Trebišov pri zapojení žiakov do akcií Študentská a Valentínska kvapka krvi, 
  SČK pri realizácii projektu trénerstvo prvej pomoci, charitatívnych akcií a zbierok, 
  Mestom Trebišov pri organizácii kultúrnych  a športových podujatí 
  Športovými klubmi v meste Trebišov (FC a HK Slavoj Trebišov) 
  Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - využíva poradenské služby pri 

riešení výchovných, vzdelávacích a osobnostných ťažkostí detí a žiakov, pri programe rozvoja 
osobnosti žiaka, diagnostike profilácie študentov, 

  Mestským kultúrnym strediskom v Trebišove pri návšteve divadelných predstavení... 
  RÚVZ so sídlom v Trebišove (organizovanie prednášok ) 
  Vojenským útvarom OS SR Trebišov (organizovanie kurzu na ochranu života a zdravia, účelových 

cvičení 
 Okresným riaditeľstvom PZ v Trebišove  pri organizovaní prednášok  ( Obchodovanie s ľuďmi, 

Kiberšikana, ..... ) 
 

ČINNOSŤ V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

V čase od 13. marca 2020 do 29. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 
s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.   
Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou, využívala sa  elektronická komunikácia so žiakmi (napr. cez 
EduPage , Skyp, Zoom ). Škola vypracovala  a zverejnila  Manuál pre žiakov a ich rodičov k dištančnej forme 
vyučovania počas prerušenia vyučovania na škole.  
O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o 
výchovno-vzdelávacej činnosti.  
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Správu O výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  Cirkevného gymnázia sv. 
Jána Krstiteľa , M. r. Štefánika 9, Trebišov za školský rok 2019/2020: 

Predkladá: 

Mgr. Eva Šimková 

riaditeľka školy 

                       

 Prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa 29. septembra 2020. 

 

 Prerokované a schválené v rade školy  per rollam dňa 6. 10. 2020. 

 

                                                                                   

 Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Gréckokatolíckej eparchii Košice schváliť Hodnotiacu správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020. 

                                                                                                     

 

.............................................................. 
           Mgr. Štefan Keruľ-Kmec 

                                                                                        podpredseda Rady školy pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána  
                                                                                                   Krstiteľa,   M. R. Štefánika 9, Trebišov 
 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

 

Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, 043 43 Košice 1 

 

 

súhlasí     -     nesúhlasí 

 

 

                                                                                   za zriaďovateľa :      ........................................... 
                                                                                                                       PaedDr. ThLic. Peter Orenič  


