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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

I. Základné údaje o škole  a zriaďovateľovi  
 

Základné údaje  

 
Názov školy  Gymnázium Štefana Moysesa  Školská 13, Moldava nad Bodvou 

Adresa Školská 13, 045 17  Moldava nad Bodvou 

Telefónne číslo 055/4602138 , 0903130822 

Adresa elektronickej 
pošty 

skola@gymmoldava.sk 

Webové sídlo www.gymmoldava.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Tel. kontakt: 055/7268 111 
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy RNDr. Csilla Nagyová 055/4898282, 0903130822 

Zástupcovia riaditeľa Mgr. Gabriela Graffy  Vedúca oddelenia JŠ 

 

II. Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy 
  

Rada školy 

 
Člen   Funkcia 

  Mgr. Katarína Hegedüsová zástupca rodičov, predseda RŠ 

  PaedDr. Stanislava Ballaschová zástupca pedagogického zamestnanca 

  Mgr. Katarína Kissová zástupca pedagogického zamestnanca 

 Veronika Straková zástupca nepedagogického zamestnanca 

 Ing.  Gabriela Bányászová      zástupca rodičov 

 Mgr. Annamária Červená zástupca rodičov 

 Peter Zůbek zástupca zriaďovateľa, delegovaný KSK 

 PhDr. Peter Dringuš zástupca zriaďovateľa, delegovaný KSK 

 Roland Szabó zástupca zriaďovateľa z radov poslancov 

 Ing. Ján Kokarda zástupca zriaďovateľa z radov poslancov 

 Slávka Holečková zástupca ŽŠR 

   

 Dátum zasadnutia Prijaté uznesenia  

 

26.08.2021 
Štatút Rady školy, Prerokovanie ŠkVP 
GŠM a JŠ, školského poriadku, plánu 
práce školy 

mailto:skola@gymmoldava.sk
http://www.gymmoldava.sk/
mailto:vuc@vucke.sk
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15.10.2021 

Prerokovanie hodnotiacej správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy za 
školský rok 2020/2021 

 
22.02.2022 

Kritéria prijímacích skúšok na GŠM na 
školský rok 2022/2023  

 
13.06.2022 

Návrh počtu tried a žiakov 1.roč. 4 a 8 
ročného štúdia v šk.roku 2023/2024 
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III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       
vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9.2021) 
 
 Počet žiakov školy spolu 113 

 Z toho dievčat 70 

 Počet tried spolu 6 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 113 

 Z toho dievčat 70 

 Počet tried denného štúdia 6 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0/0 

 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0/0 

e) Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania 0 

f) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 3/2 

g) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

2 

h) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

i) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 3   

k) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 2  

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1  

m) Iný dôvod zmeny  
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IV. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Podmienky prijímacieho konania  

Pre školský rok 2022/2023 mohla škola prijať do prvého ročníka 8-ročného štúdia gymnázia  

18 žiakov - 1 trieda. 

O štúdium sa mohli uchádzať žiaci, ktorí v školskom roku 2021/2022 navštevujú 5. ročník základnej 

školy. 

  
Prijímanie na základe prijímacej skúšky  

Uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky 

písomnou formou, ktorá z každého predmetu trvá 60 minút. Obsahom prijímacej skúšky bude 

overenie kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch v súlade s požiadavkami ISCED1. 

 
Zohľadňujú sa : 

a) výsledky písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z 

predmetu matematika, 

b)  študijné výsledky na konci  1. a 2. polroka 4. ročníka a na konci 1. polroka 5. ročníka, 

c)  umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR. 

  
Hodnotenie 

Výsledky v prijímacom konaní 

 maximálny počet bodov, ktorý žiak môže získať je 80, t.j. 40 bodov zo slovenského jazyka 

a literatúry a 40 bodov z matematiky. 

 

Bodové hodnotenie za priemerný prospech 

 pri prijímacej skúške sa zohľadňuje priemerný prospech žiaka z povinných vyučovacích 

predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem 

vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci prvého a druhého polroka 

štvrtého ročníka a na konci prvého polroka piateho ročníka ako bonusové body za 

jednotlivé priemery podľa nasledovnej stupnice: 

  

Body za študijný prospech 

Priemer: Počet bodov 

od do   

1 1,20 10 

1,21 1,50 8 

1,51 1,70 6 

1,71 1,90 5 

1,91 2,00 4 

  
Ak u niektorého z uchádzačov bude na vysvedčení uvedené slovné hodnotenie pri niektorom 

predmete,  nebudú sa u všetkých uchádzačov započítavať do priemeru známky z daného predmetu 

v ročníku. 
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Žiak splnil kritériá prijatia, ak úspešne vykonal prijímacie skúšky - získal v každom predmete 

samostatne na písomnej skúške minimálne 12 a viac bodov. 

  
Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR 

 predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole predmetových 

olympiád, alebo súťaží, ktoré sa konali v čase od  1. septembra 2021 do 28. februára 2022. 

Započítavajú sa body za najvyššie kolo danej súťaže v danom školskom roku. 

  
  

Body za predmetové olympiády 

Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Umiestnenie Počet bodov Umiestnenie Počet bodov Umiestnenie Počet bodov 

1. 10 1. 15 1. 20 

2. 8 2. 13 2. 18 

3. 6 3. 11 3. 16 

4. 4 4. 9 4. 14 

5. 2 5. 7 5. 12 

  
  
Celkové poradie uchádzačov určuje súčet získaných bodov: 
  

 za výsledky písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra a 
predmetu matematika, 

 za študijné výsledky na konci  1. a 2. polroku  4. ročníka a polročných známok 5. ročníka, 

 za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR. 
  
Uchádzači o štúdium sa zoradia podľa takto získaného počtu bodov a budú prijímaní postupne až 
do naplnenia počtu žiakov v triede. Maximálny počet žiakov, ktorých riaditeľka gymnázia môže 
prijať, je 18 do jednej triedy prímy. 
 V prípade, ak sa nebude konať písomná časť prijímacej skúšky (na základe rozhodnutia alebo 
usmernenia MŠVVaŠ SR), všetci uchádzači vyhoveli prijímacej skúške. 

  
V prípade rovnosti súčtu bodov (na poslednom prijímanom mieste) bude prednostne prijatý 
uchádzač: 
 

 so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám 
prijímacieho konania (§ 67 ods.3.cit.zákona),  

 ktorý dosiahol lepšie výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  vyhlasovaných 
MŠVVaŠ SR - umiestnenie vo vyšších kolách, 

 s vyšším súčtom bodov dosiahnutých na PS zo slovenského jazyka a literatúry a z 
matematiky,  

 ktorý dosiahol vyšší súčet bodov za priemerný prospech z povinných vyučovacích 
predmetov na konci prvého a druhého polroku štvrtého ročníka a na konci prvého polroku 
piateho ročníka. 
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Prijímacie konanie  
v roku 2022  

1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 
nastúpení   

reálny 
stav k 
15.9. 

odbor 
(uviesť kód 
a názov)  

určený 
počet 
žiakov   

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 
počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 

 7902 J 
gymnázium 

 18  14  14  14  0  0  0  14  14 

                    

                    

 
 

Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu 

Najväčším problémom sa za posledné dva roky javí naplnenie tried prvých ročníkov 4-ročnej formy 

štúdia. Dôvodom poklesu  počtu študentov je jednak  klesajúca demografická krivka, odliv žiakov 

na košické gymnáziá, ako aj samotná zložitosť zabezpečenia motivácie  žiakov základných škôl. 

Vedenie školy  v súčinnosti s pedagogickým zborom prijalo niekoľko opatrení s cieľom zvýšiť 

informovanosť o existencii školy, ponuke vzdelávania a jej aktivitách. 

1.  vypracovať marketingový plán školy s  komunikačnými stratégiami zameranými na propagáciu  

školy,  

2.  skvalitniť ponúkané vzdelávacie a doplnkové  služby školy, 

3.  pokračovať v aktívnom získavaní  finančných prostriedkov  z mimorozpočtových zdrojov.  

 

V snahe zvýšiť záujem o štúdium na Gymnáziu Štefana Moysesa škola zintenzívnila náborovú 

činnosť priamym kontaktovaním rodičov detí príslušných ročníkov základných škôl v tejto spádovej 

oblasti s cieľom oboznámiť ich so ŠkVP a činnosťou školy. Verejnosť je informovaná o aktivitách 

školy priebežne cez vysielanie regionálnej televízie, webovú stránku školy, letákmi, prezentáciou 

školy na sociálnych sieťach a prezentáciami našich študentov na verejnosti. Na organizácii  Dňa 

otvorených dverí a Týždňa otvorených dverí sa spolupodieľajú aj študenti školy a prispievajú 

konkrétnymi aktivitami pre záujemcov zo ZŠ. Zúčastňujeme sa všetkých kultúrnych  a 

spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto Moldava nad Bodvou a tak prispievame 

k zviditeľňovaniu a uvedomovaniu si dôležitosti školy pre tento región. Už existujúca Jazyková 

škola, ako súčasť Gymnázia, je ďalším predpokladom zvýšenia záujmu o školu ako takú.   
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V. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania  
 
 
 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Priemerný prospech za školu: 

 
1,63 1,50 1,45 1,46 

Priemerný počet vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 
112,14 82,17 41,00 73,72 

Priemerný počet 

neospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 

0,01 0,51 0,00 0,00 

Priemerný počet 

ospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 

112,12 81,66 41,00 73,72 

 

A)  Priemerný prospech za školu 

 

 

Z porovnávacej tabuľky a grafu vyplývajú nasledovné skutočnosti: 

V školskom roku  2021/2022 žiaci dosiahli porovnateľne dobrý prospech ako v minulom školskom 

roku, kedy sme dosiahli najlepší výsledok za posledné štvorročné obdobie. Stále si však 

uvedomujeme, že je potrebné zameriavať  sa na zlepšenie výsledkov edukácie slabších resp.  

problémových žiakov. Priestor vidíme  práve v  rešpektovaní rozdielnych učebných  štýlov, 

výchovno-vzdelávacích potrebách jednotlivcov a v pravidelnej realizácii konzultačných hodín. 
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B) Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

 

 

C) Priemerný počet neospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

 

 

D) Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
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Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín v školskom roku 2021/2022 stúpol oproti 

predchádzajúcemu školskému roku takmer o 50% na žiaka. Tento markantný rozdiel nastal po 

návrate žiakov z dištančného vzdelávania na prezenčné. Ak však toto číslo porovnáme s hodnotami 

spred pandémie koronavírusu, tak vidíme, že dochádzka žiakov sa celkovo zlepšila. 

V školskom roku 2021/2022 všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené, čo v porovnaní s číslami 

pred pandémiu, má tiež pozitívny trend.  

Študentov každoročne na záver školského roka motivujeme tortou za najlepšiu dochádzku triedy, 

zároveň trieda získava putovný pohár riaditeľky školy. V školskom roku 2021/2022 riaditeľka školy 

putovný pohár neudelila v dôsledku opatrení proti pandémii koronavírusu. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky školy majú za posledné štyri roky zlepšujúcu sa tendenciu. Naďalej 

však musíme vyvíjať snahu motivovať študentov, ako aj členov pedagogického zboru k tomu, aby 

pracovali na svojom sebarozvoji, čím zabezpečíme udržanie tohto pozitívneho trendu.  

 

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 
žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  - - - - - - - - - - - - - 

2.  22 12 54,5 5 22,7 5 22,7 0 0 2120 96,4 0 0,0 

3.  - - - - - - - - - - - - - 

4.  26 11 42,3 7 26,9 8 30,8 0 0 2382 91,6 0 0 

Spolu 48 23 47,9 12 25 13 27,1 0 0 4502 93,8 0 0 

 
 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 
žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  17 14 82,4 2 11,8 1 5,9 0 0 902 53,1 0 0 

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

3.   - - - - - - - - - - - - 
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4.  19 12 63,2 4 21,1 3 15,8 0 0 1264 66,5 0 0 

5. 13 7 53,8 4 30,8 1 7,7 0 0 553 42,5 0 0 

6. - - - - - - - - - - - - - 

7. 17 9 52,9 4 23,5 3 17,6 0 0 1183 69,6 0 0 

8. - - - - - - - - - - - - - 

Spolu 66 42 63,6 14 21,2 8 12,1 0 0 3902 59,1 0 0 

 
 

3. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 
 
V šk. roku 2021/2022 mala naša škola jednu triedu v štvorročnom štúdiu s počtom žiakov 26.  
 
3.1 Celkové hodnotenie 
 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J gymnázium 25 0 1 0 26 0 

        

spolu  25 0 1 0 26 0 

 
  Nakoľko v riadnom termíne 1 študent neprospel, v septembri konal opravnú maturitnú skúšku.  
 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J gymnázium 1 0 0 0 1 0 

        

spolu  1 0 0 0 1 0 

 
3.2 Externá časť MS  
 

Predmet Počet žiakov Úspešnosť v % 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
26 64,07 

Anglický jazyk 26 52,07 

Matematika 5 60,00 

 
 
3.3 Interná časť MS  
- písomná forma  
  

Predmet Počet žiakov Úspešnosť v% 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

26 71,15 

Anglický jazyk 26 70,60 
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3.4 Interná časť MS  
- ústna časť  
 

Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 

1 

Počet žiakov 

s prospechom 

2 

Počet žiakov 

s prospechom 

3 

Počet žiakov 

s prospechom 

4 

Počet žiakov 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

Anglický jazyk 12 6 8 0 0 1,85 

Biológia 4 4 0 1 0 1,78 

Dejepis 2 0 0 0 0 1,00 

Fyzika 0 1 1 0 0 2,50 

Geografia 3 1 2 2 0 2,38 

Chémia 4 0 1 1 0 1,83 

Informatika 2 0 0 0 0 1,00 

Matematika 3 1 1 0 0 1,25 

Nemecký 

jazyk 
3 1 0 0 0 1,25 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

10 9 5 2 0 1,96 

Umenie a 

kultúra 
12 1 2 0 0 1,33 

 
 

VI. Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie  
 

Vzdelávacie  programy 
Školy  
  

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch v 
školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - denné 
štúdium  

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci 
tried
y 

žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

7902J gymnázium  2015   1 22   1 26 2 48 

            

Celkom   1 22   1 26 2 48 

 
 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
8-ročného gymnázia v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. 5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 Spolu 

Učebné 
odbory 

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

 t
ri

e
d

y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

 t
ri

e
d

y 

ži
ac

i 

 trie
d

y 

žiaci 

7902J 
gymnáziu
m 

2015 1 17 - - - - 1 19 1 12 - - 1 17 - - 4 65 

Celkom 1 17 - - - - 1 19 1 12 - - 1 17 - - 4 65 
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VII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 
uplatnenia žiakov na trhu práce alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

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

 pokračujú 
v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská služba 
(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2022 

nezamestnaní 
k 30.9.2022 

celkom 

poč. žiakov  
7902J - 

gymnázium 

17 0 0 6 3 26 

spolu 17 0 0 6 0 26 
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V školskom roku 2021/2022 maturovalo 26 žiakov   -  trieda  IV.A.  Z  toho 18 žiakov  si podalo 
prihlášku na VŠ – 69 %. V štúdiu na VŠ pokračuje  17 žiakov  ( 94 % z tých, ktorí si podali prihlášku 
na VŠ. Zamestnali sa 6 žiaci, a 3 žiaci sú vedení na UPSVaR (z toho 1 žiačka je na rodičovskej 
dovolenke). 
 

 
 

Trieda 

Počet 
maturantov 

Podali si 
prihlášku na 

VŠ 

Pokračuje 
v štúdiu na 

VŠ 

Pokračuje na 
pomaturitno

m štúdiu 

Zamestnali 
sa 

UPSVaR 

IV.A 26 ž 18 ž – 69 % 
17 ž  - 94%  

z 
prihlásených 

0 6 3 

VIII.O
A 

0 0 0 0 0 0 

SPOL
U 

26 ž 18 ž – 69 % 
17 ž  - 94%  

z 
prihlásených 

0 6 3 

                    
     Umiestnenie na VŠ: 
 

Vysoká škola 
Fakulta Počet prijatých 

absolventov 

TU Košice  - 3 
elektrotechniky a informatiky  2 

letecká 1 

UPJŠ Košice - 4 
prírodovedecká 1 

filozofická  3 

UVLF Košice - 2  2 

PU Prešov - 1 
manažmentu, ekonomiky a 
obchodu 

1 

VŠMU Bratislava - 1 divadelná 1 

UCM Trnava - 2 Inštitút manažmentu 2 

UKF Nitra - 1 filozofická 1 

TU Zvolen - 1 drevárska 1 

KU Ružomberok - 1 filozofická 1 

Zahraničné  VŠ – 1 študent 
UTB Zlín (ČR) - 1 managmentu a ekonomiky 1 
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VIII. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, ich vekovej štruktúre a plnení 
kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 
 
1. pedagogickí zamestnanci 
 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 61-65 
Nad 
66 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 1 3 10    14 42 

z toho žien: 0 3 8    11  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov:  

z toho externých 0 

kvalifikovaných 14 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 5 

s 2. atestačnou skúškou 1 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 8,07 

 
 
2. Nepedagogickí zamestnanci školy 
 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: Do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 1 1 3 2 0 7 54 

z toho 
žien: 0 1 1 2 2 0 6 54 

 

Počet nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 6 

 
Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 
 

 
Predmety 

 

 
Počet 
hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

28 28 100 0 0 

Cudzí jazyk 44 44 100 0 0 

Prírodovedné  65 65 100 0 0 

Odborné  - - - - - 

Spolu  
 

137 137 100 0 0 
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IX. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Aktualizačné GŠM Metódy dištančného 
vyučovania 

10 

Aktualizačné Štátny inštitút 
odborného 
vzdelávania  

Vzdelávanie učiteľov 
v súvislosti s tvorbou šk. 
vzdelávacích programov pre 
učiteľov gymnázií 

2 

Inovačné Výskumný ústav 
detskej 
psychológie a 
patopsychológie 

Inovatívne prvky v kariérovej 
výchove a poradenstve v 
školách 

1 

Doplňujúce WocaBee Digitálne technológie vo 
výučbe cudzích jazykov 

1 

Inovačné UPJŠ v Košiciach Transformácia vzdelávania 
školy pre digitálnu dobu 

1 

 
Podpora celoživotného vzdelávania, prehlbovanie, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ako aj 
smerovanie zamestnancov  k osobnej aktivite a odbornému rastu je jedným z cieľov školy. 
V školskom roku 2021/22 sa zapojilo do procesu kontinuálneho vzdelávania menej pedagógov ako 
za predchádzajúce roky. Nezáujem pedagógov zapájať sa do programov kontinuálneho vzdelávania 
vyplýva z málo atraktívnej ponuky programov MPC,  ktoré nie vždy zodpovedajú požiadavkám 
školy a jej pedagógov a je aj  dôsledkom slabého a niekedy až nekvalitného obsahového a 
personálneho zabezpečenia vzdelávania lektormi. Z dôvodu pandemickej situácie sa pedagógovia 
vzdelávali online a rozširovali svoje vedomosti v oblasti moderných metód a foriem online 
vzdelávania.    

 
 
X. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 
P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku Počet 

žiakov 

Vyhodnotenie krúžku 

1. 
Čínština pre 

začiatočníkov 
Mgr. K. Kissová 10 

Zameraný na osvojenie 
základných komunikačných 
fráz  

2. Futbalový Mgr. P. Attres 10 

Zameraný na podporu 
pravidelnej fyzickej aktivity, 
zlepšovanie tímovej 
spolupráce a rozvoj 
schopností jednotlivcov 

3. Fyzikálny Mgr. I. Bradová 6 
Zameraný na prípravu na 
maturitnú skúšku z fyziky 

4. 
Konverzácie 

v nemeckom jazyku 
Mgr. L. Szalka Gawron 15 

Zameraný na prípravu na 
maturitnú skúšku 
z nemeckého jazyka 
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5. Posilňovanie  Mgr. P. Attres 17 

Nastavenie zdravej 
životosprávy a podpora 
pravidelnej  fyzickej aktivity 
na udržanie kondície 

6. Robotika RNDr. G. Kövesiová 6 

Zameraný na rozvoj 
algoritmického myslenia 
hravou formou a konštrukciu 
svojich vlastných robotov z 
robotickej lego stavebnice a 
následne ich programovanie. 

7. Turisticko-historický Mgr. A. Eštok 12 

Zameraný na spoznávanie 
pamätihodností 
a turistických atrakcií 
regiónu 

 8. 
Veselo v knižnici – 

debatný krúžok 
PaedDr. S. Ballaschová 10 

Zameraný na rozvoj 
prezentačných 
a komunikačných zručností.  

9. Zábavná chémia Mgr. M. Sciranková 13 

Žiaci si mohli v rámci krúžku 
jednoduchými pokusmi  
vyskúšať prepojenie vedy 
s reálnym životom 

10. Zábavná veda RNDr. Mgr. S. Mihaličová, PhD. 8 
Zameraný na prípravu na 
vysokoškolské štúdium. 

11. 
Zručnosti pre 

úspech 
Mgr. L. Szalka Gawron 6 

Zameraný na rozvoj 
zručností žiakov pre lepšiu 
zamestnateľnosť. 

 
 

Poukazy  Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  
krúžkov 

Vzdelávacie poukazy 113 113 11 

Kultúrne poukazy 113 žiakov/ 12 učiteľov   

 

 

 XI. Informácie o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy na verejnosti 
 
 

P.Č. Názov aktivity Termín 
konania 

Oblasť zamerania  
(v médiách, účasť na konferenciách, 
výstavách) 

Počet zúčastnených  

1. Mediálny tím priebežne 
Tvorba podcastov a reportáží, 

statusov na sociálne siete školy 
10 študentov 

Široká verejnosť 

2. 
Propagácia školy na 
sociálnych sieťach 

priebežne Aktivity školy učitelia a žiaci 

3. Reportáž v Rádio KE jún 2022 
Prezentácia školy na tému 

Diamantová cena DofE 
1 učiteľ 

4. 
Propagačná 
videoprezentácia 
školy 

február 
2022 

Propagácia štúdia na GŠM na 
sociálnych sieťach 

3 učitelia 
široká verejnosť 

5. Týždeň otvorených  
február 
 2022 

Prezentácia  školy  pre 
záujemcov o štúdium  

10 učitelia + 
široká verejnosť 

6. Zlatá klapka 2022 
marec 
2022  

Webgalavečer celoslovenskej 
súťaže v natáčaní audiovizuálnej 

tvorby mládeže 
1 žiačka 



 - 19 - 

7. 
Predprijímačkové 
kurzy  

marec, 
apríl 2022 

Kurzy zo SJL a MAT pre 
záujemcov o štúdium 

4 učitelia 
Široká verejnosť 

8. 
Reportáž o WRO 
2022 

jún 2022 
Prezentácia výsledkov robotickej 
olympiády v moldavskej televízií 

1 učiteľ 
3 žiaci 

9. Reportáž o EPAS-e 
november 

2021 

Prezentácia programu EPAS 
a získanie titulu Ambasádorská 

škola 

2 učitelia 
9 žiakov 

10. Župné dni máj 2022 
Prezentácia školy – záhada 

v záhrade GŠM 

Všetci žiaci školy 
a žiaci 

8.a9.ročníkov ZŠ 

11. 
Reportáž 
o dobrovoľníctve  

jún 2022 
Prezentácia dobrovoľníctva 

u Večných detí v Moldave nad 
Bodvou  

1 učiteľ  
6 žiakov 

12. 
Archeologický 
workshop 

jún 2022 
Pomoc pri archeologickom 
výskume Turniansky hrad 

2 učitelia 
       10 žiakov 

13. 
Rozlúčka 
s maturantmi 

máj 2022 Slávnostná akadémia Široká verejnosť 

14. 
Slávnostné 
odovzdávanie 
vysvedčení  

máj 2022 
Slávnostné odovzdávanie 
maturitných vysvedčení 

primátorom mesta 

2 učitelia 
26 žiakov 

15. 
Medzinárodná 
konferencia  

máj 2022 
Medzinárodná konferencia – 
EPAS – ambasádorská škola 

1 učiteľ 
7 žiakov 

16. 
Ocenenie študentky 
za úspechy - KSK 

november 
2021 

Slávnostné oceňovanie úspešnej 
študentky 

1 žiačka 

17. 
Ocenenie študentov 
– mesto Moldava 

jún 2022 
Slávnostné oceňovanie žiakov za 

reprezentáciu školy 
3 žiaci 

18. 
Historický dokument 
v moldavskej TV 

február 
2022 

Dejiny Židov v Moldave nad 
Bodvou 

2 učitelia 

19. 
Reportáž o projekte 
Dva brehy – RTVS, 
Moldavská televízia 

jún 2022 
Prezentácia projektu Spájanie 

dvoch brehov zdravých 
a znevýhodnených ľudí 

2 učitelia 
5 žiakov 

 

 

XII. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri zabezpečovaní 

výchovy a vzdelávania (napr. s VŠ, firmami, OZ, NO, ...)  
 

Názov aktivity  
Dátum 

realizácie 
Miesto Cieľ a zámer 

Počet 
zúčastnených 

žiakov 
Prínos  

Dva Brehy 
OZ Usmej sa na 

mňa 

30.5. do 3.6 
2022 

Kulturpark 
KE 

Spájanie dvoch 
brehov zdravých 

a 
znevýhodnených 

ľudí 

5 
Inklúzia žiakov 
prakticky 

Dobrovoľníctvo 
Večné deti n.o. 

v mesačných 
intervaloch 

Večné deti 
Moldava nad 

Bodvou 

Integrácia 
mentálne 

postihnutých s 
zdravými 
jedincami 

7 
Inklúzia v praxi, 
Etika hodnoty 

Meet and Code 
Pontis n.o. 

09/10 2021 online a GŠM 
rozvoj 

algoritmického 
myslenia 

13 

Popularizácia 
programovania 
micro:bitov a 3D 
tlače 
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Viac ako 
peniaze 

JA Slovensko, 
n.o. 

celý rok GŠM 
rozvoj finančnej 
gramotnosti a 

podnikania 
60 

Rozvíjanie 
podnikavosti a 
finančnej 
gramotnosti 
žiakov 

Rozbehni sa! 
Uni2010, o.z. 

celý rok online a GŠM 

program rozvoja 
podnikavosti 

mladých 
Rozbehni sa! 

22 
Rozvoj 
podnikavosti 
študentov 

EKO deň  
Mestské 
kultúrne 

strediskom v 
Moldave nad 

Bodvou   

22.4.2022 
Moldava nad 

Bodvou 

budovanie 
ekologického 
povedomia z 

príležitosti Dňa 
zeme 

3 

Dobrovoľníctvo, 
pomoc 
študentov GŠM 
pre MsKS s 
organizovaní 
aktivít pre MŠ, ZŠ 
v meste 

InnoSchool  
KSK a TUKE 

celý rok online a GŠM 

edukačná hra 
InnoSchool na 

rozvoj 
sociálneho 
podnikania 

22 

Rozvoj 
sociálneho 
podnikania 
prostredníctvom 
edukačnej hry  

Beseda 
OO PZ Moldava 

nad Bodvou   
apríl 2022 GŠM 

beseda s 
príslušníkmi 
policajného 

zboru o 
prevencii šikany 

a kyberšikany 

 
Prevencia šikany 
a kyberšikany 

Hrdinovia 
internetu 

spoločnosť 
Google  

30.11.2021 GŠM 

workshop o 
digitálnej 

bezpečnosti a 
občianstve  

35 
Edukácia o online 
bezpečnosti 

Girl’s Day 
Aj Ty v IT, o.z. 

28.4.2022 online 
predstaviť 

postavenie žien 
v IT oblasti 

10 Propagácia IT 

Medzinárodný 
rok jaskýň a 

krasu - 
vzdelávajme 

sa, skúmajme a 
chráňme 

PF UPJŠ KE 

25. 10. 2022 GŠM 

Prednášky o 
jaskyniach 

Slovenského 
krasu 

85 Ochrana prírody 

Prednáška o 
prevencii 

závislostí  - 
Mestská 

knižnica v 
Moldave nad 

Bodvou a 
Návrat - RDZO 

13.6.2022 

Mestská 
knižnica v 

Moldave nad 
Bodvou 

Prevencia 
látkových a 
nelátkových 

závislostí  

22 

Prevencia 
sociálno-
patologických 
javov 
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XIII.  Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach v ktorých má nedostatky 

 

Dobré výsledky:  
 
 

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

p.č. názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 
súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1 
Bohúňová 
paleta 

 Slávka Holečková, VII.OA  jún 2022     
zlaté pásmo - 
počítačová grafika 

2 
Bohúňová 
paleta 

 Nikolas G. Drozda VII.OA   jún 2022     
zlaté pásmo - 
počítačová grafika 

 3 
Bohúňová 
paleta 

Nadja Eližerová, VII.OA   jún 2022     
strieborné pásmo 
fotografia 

 4 
Bohúňová 
paleta 

 Soňa Nižníková, VII.OA   jún 2022     
strieborné pásmo 
fotografia 
 

 5 
Bohúňová 
paleta 

  Nadja Eližerová, VII.OA 
 

  jún 2022     
čestné uznanie 
fotografia 
 

 6 
Bohúňová 
paleta 

 Emma Gedeonová, 
VII.OA 

  jún 2022     
čestné uznanie 
fotografia 
 

              

              

 
 
 
 

Iné súťaže  

p.č. názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 
súťaž 

konaná dňa 
krajská 
úroveň 

celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1 

World Robot 
Olympiad 
Slovakia 2022 

Jakub Drábik IV.OA, 
Lukáš Haňo IV.OA, 

Viliam Kövesi IV.OA  
8.6.2022   3. miesto     

2 

Národná cena 
eTwinning 
2022 

trieda V.OA 30.6.2022  3. miesto  

3 

  
Korešpondenč
ný seminár 
STEB (Vybrané 
témy z 
evolučnej 
biológie) 
 

  Róbert Rajňák, V.OA 
  celý 

školský rok 
   5. miesto   

4 Mladý Európan 
Viktória Henczová II.A 

Lukáš Stacho II.A 
Dávid Gross II.A 

29.4.2022  1. miesto 14. miesto  
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 5 
First Lego 
League 

  tím prima (9 žiakov z 
I.OA) 

 21.4.2022 

 1. miesto 
CoreValues,  

2. miesto 
RobotGame 

  

  

 6 

Expert 
geniality show  

Dávid Gross II.A 
Benjamín Rácz II.A  
Adam Cabala IV.A  
Samuel Gašpar II.A 
Róbert Rajňák V.OA 

30.11.2021   

16. miesto 
36. miesto  

   37. miesto    
39. miesto 
46. miesto 

      

 7  MAKS  Lukáš Haňo IV.OA  celý šk. rok    29. miesto   

 8.  Ypsilon 

 Vanessa Kolumberová 
IV.OA 
Karin Ballaschová I.OA 
Tara Rácz I.OA 
Viliam Rácz I.OA 
Peter Schurger I.OA 
Gabriela Švečková I.OA 
Michaela Pupalová I.OA  9.12.2021    zlaté pásmo   

 9  iBobor  celá škola  13.11.2021   
 10x nad 80. 
percentil v SR   

 10    English Star  
 triedy I.OA, IV.OA (spolu 
36 žiakov)   5.5.2022        

5xzlaté 
pásmo  

11  Best in English  
30 žiakov z V.OA, VII.OA, 
II.A, IV.A  30.11.2021      

10x nad 80. 
percentil 
medzinárodn
e  

 
 

 Nedostatky:  
-nízky záujem študentov o predmetové olympiády z prírodovedných predmetov 
 

 

 

XIV. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 

Názov projektu Operačný program  
Celkové  

oprávnené 
výdavky  

Spolufinancovanie Poznámka 

Modernými 
metódami k 
zvýšeniu 
čitateľskej, 
matematickej a 
prírodovednej 
gramotnosti na 
GŠM 

OPĽZ/241/2019 129151,29 
Košický 

samosprávny kraj 

Zvýšenie kvality 
vyučovacieho procesu a 
zlepšenie úrovne 
čitateľskej, 
matematickej, finančnej 
a prírodovednej 
gramotnosti žiakov ako aj 
implementácia 
inovatívneho vzdelávania 
do vzdelávacieho 
procesu. 

NP IT Akadémia OPĽZ/3/2017 - 
Európsky sociálny 

fond 
Vzdelávanie pre 21. 
storočie 
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NP edIT 2 
Operačný program 

Ľudské zdroje 
- 

Európsky sociálny 
fond a Európsky 

fond regionálneho 
rozvoja 

Podpora digitalizácie 
škôl, školský digitálny 
koordinátor 

Via Carpatia -  
SKHU IT 
EDUCATION 

Interreg  
V-A Slovensko - 

Maďarsko 
-  

Európsky fond 
regionálneho 

rozvoja   

Aktivity a technika 
(robotické stavebnice) 
na popularizáciu 
robotiky  a rozvoj 
algoritmického 
myslenia žiakov 

InnoSchool 
 

Interreg Danube - - 

Edukačná hra 
InnoSchool na rozvoj 
sociálneho podnikania 
študentov (pod záštitou 
KSK a TU KE) 

Via Carpatia   - 
CITYCIRCLE 
 

 Interreg Central 
Europe 

- - 

Projekt zameraný na 
cirkulárne hospodárstvo 
(biokompostovanie, 
separované odpadové 
nádoby v triedach) 

Diamantová 
cena DofE 

 -  - 
Košický 

samosprávny kraj 

Program na rozvoj 
manažérskych a 
komunikačných 
zručností manažmentu 
škôl 

JA Slovensko -  
Viac ako 
peniaze 

 - -  
Košický 

samosprávny kraj 

Vzdelávací program na 
rozvoj finančnej 
gramotnosti 

JA Slovensko -  
Zručnosti pre 
úspech 

-  -  
Košický 

samosprávny kraj 
Vzdelávací program na 
rozvoj podnikavosti 

Recyklohry - - - 
Projekt na separáciu  
odpadu 

eTwinning: 
Discover Europe 

- - - 
Medzinárodný 
eTwinning projekt 
realizovaný online 

DofE - - 
Košický 

samosprávny kraj 

Realizácia rozvojového 
programu, škola GŠM 
ako Miestne otvorené  
centrum DofE 

Zmudri do škôl 
– Ako sa chrániť 
na internete 

- - - 

Séria aktivít na témy 
ochrany osobných 
údajov a hesiel v 
prostredí virtuálneho 
sveta, závislosti na 
sociálnych sieťach, 
kyberšikane a 
sexuálnym predátorom, 
hoaxom a nenávistným 
prejavom na internete, 
deepfake videám a v 
neposlednom rade aj 
téme ako funguje 
propaganda a trollovia v 
digitálnom prostredí 
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Ambasádorská 
škola 

Európskeho 
parlamentu 

(EPAS) 

 Aktivita Európskeho 
parlamentu 

- - 

Vzdelávací program 
Ambasádorská škola 
Európskeho parlamentu 
(EPAS) umožňuje 
študentom pochopiť, 
aké majú práva ako 
občania EÚ, a dozvedieť 
sa viac o úlohe 
Európskeho 
parlamentu, GŠM je 
nositeľom titulu EPAS  

Meet and Code - 800 € - 

celosvetová iniciatíva 
na rozvoj a propagáciu 
programovania u 
mládeže - 2 granty na 
projekty: Micro:bity 
prakticky, 3D svet okolo 
nás (3D tlač) 

 

 

XV. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022  
 
V školskom roku 2021/2022 na škole nebola vykonaná školská inšpekcia. 

 

 

XVI. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 

Výchovno-vzdelávací proces sa  zabezpečuje okrem bežných kmeňových tried  

v multifunkčných odborných učebniach zodpovedajúcich moderným trendom. Všetky učebne sú 

vybavené  počítačmi a  interaktívnou technikou.  Internetová sieť je prístupná vo všetkých 

triedach, čím je zabezpečená možnosť využívania interaktívnych foriem a metód vo vzdelávacom 

procese. Učebňa IKT je vybavená novými počítačmi, bola vymenená podlaha, boli zakúpené nove 

počítačové stoly ako aj stoličky. Vytvorila sa špeciálna robotická miestnosť s novým na mieru 

pripraveným stolom na lego roboty, ako aj príslušný nábytok a bola vymenená podlaha. Obidve 

miestnosti boli vymaľované. Učebňa jazykov vybavená interaktívnou tabuľou, zakúpená didaktická 

technika a učebné pomôcky na vyučovanie prírodovedných predmetov slúžia na skvalitnenie 

vzdelávacieho procesu. V dvoch kmeňových triedach boli vytvorené zóny pre oddych a novým 

nábytkom bola vybavená ďalšia kmeňová trieda pre nových študentov.  V škole je vytvorený 

priestor  pre knižnicu a čitáreň, ktoré sú zariadené  nábytkom a počítačmi. V spolupráci s KSK sa 

podarilo modernizovať výdajnú jedáleň a to zakúpením umývačky riadu a príslušenstva. Exteriér 

školy je pravidelne udržiavaný, oddychová zóna s lavičkami  vytvára v letných mesiacoch priestor 

pre zážitkové vzdelávanie v prírode. 
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XVII. Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti  školy za kalendárny rok 2021 
 

 
Vybraný ukazovateľ Suma Použitie  

Škola     

Dotácie zo 
štátneho 
rozpočtu 

Mzdy, odvody, 
prevádzka 

339 690,00 Mzdy, odvody 272 628,00 

Prevádzka 67 062,00 

Prenesené z roku  
2020 – normatív 
a preplatok Veolia 
131K 

7 783,00 Prevádzka a 
mater.-technické 
vybavenie 

7 783,00 

Vzdelávacie poukazy 
111-003 

3 347,00 Odmeny,  odvody 1437,00 

Všeobecné služby 1 910,00 

ŠDK 111-003 2 250,00 Mzdy, odvody 2 250,00 

Stravovanie 
zamestnanci 41-001 

3 909,00   

Grant Pontis 72c 1 000,00 Mater.-tech. 
vybavenie 

1 000,00 

Vlastné príjmy: 
nájonmé 72g 

18 989,00 Prevádzka 18 989,00 

Mimorozpočtové 
zdroje 

Stravovanie žiakov 
od KSK 

10 137,00   

Spolu:  386 405,00   

Jazyková škola 
  

Vlastné príjmy: 
JŠ 72g 

4 635,00 Mzdy, odvody 4 635,00 

Dotácie od 
zriaďovateľa 41-001 

31 407,00 Mzdy, odvody 23 096,00 

Prevádzka 8 311,00 

Mimorozpočtové 
zdroje - školné 2020 
41-001 

3 010,00 Mzdy, odvody 3 010,00 

Spolu:  39 052,00   

Výdajňa stravy UPSVaR refundácie - 
výdajňa 72h  

5 200,00 Mzdy, odvody 5 200,00 

Výdajňa od KSK 41-
001 

18 160,00 Mzdy, odvody 11 390,00 

Prevádzka 6 770,00 

Spolu:  23 360,00   
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XVIII. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 
a koncepčných materiálov KSK  
 
Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného dodatku)  
 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Župné dni  - 
Záhada 
v záhrade 
GŠM 

6.5.2022 Záhrada GŠM, 
športový 
areál Pod 
kopcom 

 GŠM v 
spolupráci s KSK 

120 
 

Propagácia školy, 
sieťovanie 
a spolupráca 
aktivity pre 
okolité základné 
školy a širokú 
verejnosť  

Archeologický 
workshop 

jún 2022 Turniansky 
hrad     

OZ  Castrum 
Thorna 

10 
 

Spoznávanie 
histórie regiónu 

Turisticko-
historický 
krúžok 

priebežne  túry v 
regióne 
Abova 

GŠM 12 
 

Spoznávanie 
histórie a 
geografie regiónu 

Športová 
olympiáda 
mládeže 
údolia Bodvy 

jún 2022  Moldava n.B.  Multifunkčné 
centrum pre 
deti a mládež 

120 
 

Rozvoj 
pohybových 
aktivít  a 
dobrovoľníctva 

Imatrikulácia 
pre I.OA 

Apríl 2022 Telocvičňa 
GŠM 

GŠM 
 

120 Budovanie 
pozitívnej klímy 
školy 

Potulky po 
Moldave 

September 
2021 

Moldava nad 
Bodvou 

GŠM 
 

17 Spoznanie okolia 
školy  pre nových 
študentov 

Halloween Október 2021 GŠM GŠM 
 

120 Školská akcia, 
aktivity a hry v 
rámci tried 

Noc s 
Andersenom - 
noc v škole 
spojená s 
podujatím v 
knižnici 

1.4.2022 GŠM GŠM  
 

120 Budovanie 
pozitívnej klímy 
školy 

Swap 
oblečenia a 
kníh 

október, 
marec 

GŠM GŠM  
 

120 Ekologické 
aktivity 

Deň detí  1. 6. 2022 GŠM 
 

GŠM 
 

120 Budovanie 
pozitívnej klímy 

Dobrovoľná 
zbierka 
materiálnej 
pomoci pre 
ľudí z Ukrajiny 

02. 03. 2022 GŠM 
 

GŠM 
 

120 Charitatívna 
činnosť 
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Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Kurz ochrany 
života a zdravia 

máj 2022 Moldava nad 
Bodvou 

GŠM 17 
 

zdravotná 
príprava, 
dopravná 
výchova, 
topografická 
príprava 

Účelové cvičenie jún 2022 Moldava nad 
Bodvou  

GŠM 120 
 

orientácia v 
teréne, 
topografia, 
ekologické 
zmýšľanie 

Dobrodružná 
expedícia DofE  

jún 2022 okolie Košíc  GŠM 8 
 

aktivita, ktorá je 
príležitosťou 
vystúpiť z 
komfortnej zóny 
spojená s 
objavovaním 
nových miest 

Športová 
olympiáda 
mládeže údolia 
Bodvy  

jún 2022 Moldava nad 
Bodvou 

Multifunkčné 
centrum pre 
deti a mládež 

120 zdravý životný 
štýl 

Juniorská štafeta 
MMM 

október 
2021 

Košice KSK 4 uchovávanie 
spoločenských 
hodnôt 

Nohejbal apríl 2022 Košice Šaca RCM Košice 5 rozvoj 
pohybových 
zručností 

Basketbal apríl 2022 Moldava nad 
Bodvou 

Školský šport 20 rozvoj 
pohybových 
zručností 
 

Bedminton Apríl 2022 Moldava nad 
Bodvou 

Školský šport 4 rozvoj 
pohybových 
zručností 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
 

Názov aktivity, stručný opis a prínos  
Dátum 

realizácie 

Počet 
zapojených 

tried 

Počet 
zapojených 

žiakov 

Workshop Post bellum s témou Socializmus na území 
Slovenska, podpora aktívneho občianstva 

25.4.2022 2 30 

Zmúdri do škôl - prednáška o nástrahách internetu a 
workshop Ako si chrániť heslá, ďalšie aktivity na 
hodinách informatiky ako podpora online 
bezpečnosti    

máj 2022 1 13 

ESafetyDay - aktivita zameraná na prevenciu rizík 
používania internetu 

február 
2022 

1 13 

Hrdinovia internetu - workshop venovaný téme z 
programu od Google o nástrahách internetu 

október 
2021 

2 34 

Týždeň gramotností - aktivity zamerané na rozvíjanie 
rôznych gramotností a medzipredmetových vzťahov 

september 
2021 

celá škola  120 

Župné dni (Záhada v záhrade GŠM, Bádateľská hra v 
športovom areáli Pod kopcom) - aktivity pre okolité 
základné školy a širokú verejnosť zamerané na 
propagáciu školy 

6.5.2022 celá škola  120  

Kurz ochrany života a zdravia máj 2022 1 17 

Účelové cvičenie jún 2022 celá škola  120 

Dobrodružná expedícia DofE - aktivita, ktorá je 
príležitosťou vystúpiť z komfortnej zóny spojená s 
objavovaním nových miest 

jún 2022 
vybraní 
študenti 

8 

Archeologický workshop - Turniansky hrad     
jún 2022 

vybraní 
študenti 

10 

Turisticko-historický krúžok - víkendové túry v 
regióne Abova 

priebežne 
vybraní 
študenti 

12 

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 
športovci, dobrovoľníci a diváci 

jún 2022 celá škola  120 

Adaptačný deň - aktivity na spoznávanie sa a 
utužovanie nového kolektívu, tímová spolupráca  

september 
2021 

1 17 

Imatrikulácia pre I.OA, budovanie pozitívnej klímy 
školy 

apríl 2022 Celá škola 120 

Potulky po Moldave - spoznanie okolia školy  pre 
nových študentov  

september 
2021 

1 17 

Halloween - školská akcia zábavného charakteru, 
aktivity a hry v rámci tried 

október 
2021 

Celá škola 120 

Viac ako peniaze – JA Slovensko, rozvoj finančnej 
gramotnosti 

priebežne 3 58 

Ranné kruhy - rôzne aktivity zamerané na budovanie 
tímu a pozitívnej klímy v rámci triednických hodín  

raz 
mesačne 

celá škola 120 

Noc s Andersenom - noc v škole spojená s podujatím 
v knižnici, budovanie pozitívnej klímy školy 

1.4.2022 celá škola 120 

Poznávacia dejepisná exkurzia Gemer jún 2022 1 17 
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Deň detí - trieda tvorí spoločné 3D dielo (napr. 
makety navštívených miest z exkurzie, funkčné 
modely z vedeckých oblastí - biológia, fyzika, 
geografia, matematika...) 

1. 6. 2022 celá škola  120 

Maratón písania listov - aktivita Amnesty 
International zameraná na čítanie príbehov a písanie 
listov solidarity a petícií so žiadosťou o spravodlivosť 
pre nespravodlivo väznených 

december 
2021 

1 17 

Detský čin roka - čítanie príbehov o dobrých 
skutkoch detí a hlasovanie za najlepší skutok 

november 
2021 

2 36 

Digitálna gramotnosť - bezpečnosť online workshop september 
2021 

2 34 

Prevencia šikany a kyberšikany - beseda s 
príslušníkmi OO PZ Moldava nad Bodvou      

apríl 2022 

 
4 70 

Aktivity zamerané na zostavenie zdravého jedálnička 
v rámci hodín biológie 

apríl 2022 1 17 

Výtvarné a multimediálne súťaže priebežne   
DofE - Medzinárodná rozvojový program pre 
mladých od 14 do 24 rokov 

priebežne 
vybraní 

žiaci 
8 

Rozbehni sa - projekt zameraný na rozvoj 
podnikavosti 

október 
2021 

1 22 

Workshop Innoschool - program zameraný na 
vedomosti a zručnosti sociálneho podnikania 

október 
2021 

1 22 

Kto som, aký som - aktivity zamerané na 
sebapoznanie a sebarozvoj 

priebežne 1 17 

Ako porozumieť sebe a iným - aktivity na 
sebapoznanie, sebarozvoj 

priebežne 1 22 

eTwinning projekt Discover Europe - spolupráca so 
školami Francúzska, Švédska a Talianska - rozvoj 
digitálnych sociálnych a komunikačných zručností - 
práca v tímoch 

priebežne 1 22 

E-pass together - účasť na EU konferencii v Záhrebe 19.5. - 
21.5.2022 

vybraní 
študenti 

7 

Večné deti n.o.- dobrovoľnícka činnosť zameraná na 
prácu so zdravotne znevýhodnenými priebežne 

vybraní 
študenti 

10 

Dva brehy jednej rieky - projekt zameraný na inklúziu 
a toleranciu v spolupráci s Večné deti, n.o. 3.6.2022 

vybraní 
študenti 

10 

Via Carpatia - Zlepši školu a jej okolie! 
environmentálne aktivity 

január - jún 
2022 

celá škola 120 

Dobrovoľná zbierka materiálnej pomoci pre ľudí z 
Ukrajiny 02/03 2022 celá škola 120 

Jaskyne Slovenského krasu  - environmentálne 
vzdelávanie o okolí  

26.10.2021 Celá škola 120 

EKO deň v spolupráci s Mestským kultúrnym 
strediskom v Moldave nad Bodvou v rámci Dňa zeme 22.4.2022 

vybraní 
študenti 

3 

Recyklohry - projekt na separáciu odpadu  priebežne  celá škola 120 

Inklúzia v škole - škola pre inklúziu - aktivita 
zameraná na inklúziu v spolupráci s Večné deti, n.o. 

jún 2022 
vybraní 
študenti 

10 
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Červené stužky - zvýšenie povedomia o ochorení 
HIV/AIDS a eliminácia stereotypov o tomto ochorení 

december 
2021 

celá škola 120 

Autistické centrum Rubikon - návšteva centra, 
podpora inklúzie apríl 2022 

vybraní 
študenti 

10 

Svet okolo nás - cestovateľské kino apríl - jún 
2022 

Celá škola 120 

Swap oblečenia a kníh - ekologické aktivity október, 
marec 

Celá škola 120 

Prom – ples maturantov, rodičov a pedagógov 
7. máj 2022 1 26 

Rozlúčka s maturantmi - slávnosť pre širokú 
verejnosť 

13. máj 
2022 

Celá škola 120 

Rozlúčka so školským rokom - slávnostné ukončenie  30. jún 
2022 

Celá škola 120 

 

 

 

 

Žiacka školská rada 

ŽŠR ( od 1.1.2022 školský parlament) vypracovala plán aktivít v súlade so stanovenými úlohami 
akčného plánu rozvoja práce s mládežou a koncepcie práce s mládežou KSK.  ŽŠR sa postupne  
stáva partnerom školy v oblasti presadzovania záujmov žiakov, aktívne sa  zapája do činnosti školy, 
starší študenti majú motivačný vplyv na žiakov nižších ročníkov 8-ročného gymnázia. ŠP sa 
spolupodieľal,  alebo priamo organizoval všetky kultúrne a zábavné akcie školy, zabezpečovala 
charitatívne zbierky a ekologické akcie, vypomáhala pri dobrovoľníckych činnostiach nielen v škole, 
ale aj v organizáciách mesta.  

 

Mesiac Aktivita 

September Zoznámte sa s nami! – propagácia ŽŠR na pôde 
školy, následne voľby do ŽŠR a voľby predsedu ŽŠR 

Október Spravovanie instagramového profilu školy 

December - Jún Vytvorenie mediálneho tímu - Podcasty zo školy 
Priamo do deja, spolupráca s mestskou televíziou, 
spravovanie sociálnych sietí, spoluorganizovanie 
aktivít školy 

Marec Pozdrav k Dňu učiteľov  

Apríl Deň Zeme - propagácia na sociálnych sieťach 
Medzinárodný deň lesov – pripomenutie si 
dôležitosti lesov prostredníctvom sociálnych sieti 

Máj Svet nevidiacich - prednáška pre 
spolužiakov/rovesnícke vzdelávanie 
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Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. 
rok 2021/2022 vypracovali:   
 
       RNDr. Csilla Nagyová, riaditeľka školy 
       Mgr. Gabriela Graffy, vedúca oddelenia JŠ 

Veronika Straková, účtovníčka školy 
 
 
 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy za 
školský rok 2021/2022  bola  prerokovaná: 
 
 
 
Pedagogickou radou školy dňa                                                    Radou školy dňa  
13.10.2022                    15.10.2022  

 
 
.................................               ....................................  
  RNDr. Csilla Nagyová      Mgr. Katarína Hegedűsová 
     riaditeľka školy                        predseda Rady školy 
 
 

 

 

 

 

 
 Schválenie KSK :  
 
 


