
Milí rodičia,  

píšem Vám informácie z GYMESu o možnostiach a aktivitách, ktoré študentov čakajú. 

Marcové a aprílové dni sú veľmi dôležité pre študentov 3. ročníka, ktorí si v tomto čase 

vyberajú svoje voliteľné semináre do 4. ročníka. Aby sme im tento výber uľahčili, študenti píšu 

v piatok profitesty – testy profesijnej orientácie. Vyhodnotenie testu bude individuálne počas 

posledných marcových dní v priestoroch školy. 19.3.2018 budú mať študenti poskytnuté všetky 

informácie k výberu seminárov. Chcem Vás povzbudiť k rozhovoru k tejto téme v rodinnom 

prostredí. Dobrý výber ďalšieho univerzitného zamerania Vašich detí je jedným 

z najdôležitejších krokov. Odporúčam sústrediť sa na ich silné stránky, na oblasť, pre ktorú 

prejavujú svoje nadšenie a nadanie. Dôležitým ukazovateľom je aj potreba trhu práce, ktorá nie 

je totožná na Slovensku a v zahraničí. Preto je potrebné reálne zvážiť túžby a ambície na  

univerzitné štúdium na Slovensku alebo v zahraničí. Nápomocné im vedia byť naše piatkové 

stretnutia kariérneho poradenstva. Naši hostia, uvedení na webe školy: 

https://gymes.edupage.org/text132/?, boli študentom k dispozícii počas stretnutí a sú ochotní 

zdieľať s nimi svoje skúsenosti. 

Študenti 4. ročníka si budú najbližší mesiac vyberať semináre do maturitného ročníka. 

V treťom ročníku si žiaci vyberajú minimálne 3 semináre v dotácii po 2 vyučovacie hodiny, 

v 5. ročníku 2 semináre v rozsahu  4 - 5 vyučovacích hodín.   

Žiaci prímy si budú v marci vyberať 2. cudzí jazyk, ktorý sa budú vyučovať od sekundy. 

Budú sa rozhodovať medzi nemeckým a ruským jazykom.  

 Študenti vo veku 15 až 26 rokov majú možnosť zúčastniť sa počas Veľkej noci 2018 

(28.3. - 2.4.2018) nemecko-slovensko-českého stretnutia kresťanskej mládeže s témou „Svůdný 

Krysař“ – Manipulace v dnešním světě, v kláštore v bavorskom Niederalteichu. Stretnutie 

pripravuje organizácia kresťanskej mládeže Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, všetky 

bližšie informácie nájdete na letáčikoch v priestoroch školy, prípadne na stránke Junge 

Aktion https://www.junge-aktion.de/home.html, prihláška na akciu nájdete tu: 

https://docs.google.com/forms/d/1KyFzXJGrUJ476TbJJ6JVL17AvMiFjisBv1EGSUP6_sk/vi

ewform?edit_requested=true.  

V decembri 2017 sa na škole uskutočnil výber študentov do programu Erasmus+. Počet 

prihlásených študentov dosiahol číslo 40. Z nich porota zložená z troch učiteľov vybrala 7 

štvorčlenných tímov. Títo účastníci sa zúčastnia týždenného pobytu v Grécku (Thessaloniki), 

alebo Švédsku (Stenungsund). Projekt spája v sebe prírodné vedy s literatúrou a jeho centrálnou 

témou je voda. Od 23.4. sa prvá skupina 14 študentov zúčastní vzdelávacieho pobytu v Grécku.  

V stredu 7.3. sa 40 študenti zúčastnia návštevy u p. prezidenta Andreja Kisku, okrem 

toho majú možnosť k prehliadke budovy Národnej rady a žurnalistických priestorov časopisu 

.Týždeň. Dnes bol hosťom našej školy europoslanec Ivan Štefanec, diskusiu moderoval náš 

študent Radovan Hospodár. Všetky tieto projekty tvoria v našich študentoch podnetné 

prostredie na otázky, zamyslenia, na občiansku zodpovednosť a angažovanosť. O dôležitosti 

týchto inšpirácií u mladých ľudí sme hlboko presvedčení.  

Od 14.4. sa 40 žiaci 2. až 3. ročníka spolu s našimi 4 kolegami zúčastnia poznávacieho 

zájazdu do Londýna. Program je veľmi bohatý a pestrý, študenti budú ubytovaní v rodinách. 

Veríme, že študentov tento čas inšpiruje.  
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Počas tohto týždňa sa naši 5 kolegovia spoločensko-vedných predmetov zúčastňujú 

vzdelávacieho pobytu v Londýnskej škole St. John Bosco College. Veríme, že kvalita aj 

možnosti anglického školského systému sú použiteľné aj slovenskom vzdelávacom prostredí. 

Inšpirovali sme sa ich vzdelávaním pri zavádzaní dvojúrovňového systému matematiky, pri 

posune z teoretickej oblasti biológie do viac praktického a objavného vyučovania, ale aj pri 

zavedení mentoringu. Veríme, že aj táto výmena skúseností našu školu obohatí o nové 

pedagogické podnety.  

 V týždni od 7.5. do 12.5.2018 nás príde už tretíkrát navštíviť skupina 12 študentov zo 

Saleziánskej školy v ukrajinskom meste Ľvov. Opäť hľadáme rodiny, ktoré by týchto študentov 

ubytovali a ktorí by šli na opätovný pobyt na Ukrajinu v októbri 2018. Tieto skúsenosti sú pre 

študentov oslovujúce v oblasti sociálneho cítenia, porovnania vzdelávania, skúsenosti myslenia 

mladých ľudí v inom prostredí s ich hodnotami a možnosťami. Cena celého výmenného pobytu 

v rámci prijatia ukrajinského študenta  a vycestovania na Ukrajinu je 95 Eur. Prihlásiť sa je 

možné na sekretariáte školy do 20. 4. 2018.  

 Počas troch februárových dní sme organizovali 3-dňový kurz 7 návykov efektívnych 

ľudí F. Coveyho pre študentskú radu. Tento druhý ročník tohto kurzu organizovali saleziáni 

don Bosca. Kurz sa stretol s vynikajúcim ohlasom študentov, preto ho plánujeme organizovať 

pre žiakov piateho ročníka, ktorí oň prejavia skutočný záujem, aj nasledujúci rok.  

 Počas mesiaca marec v spolupráci s vydavateľstvo Artforum a s OZ Paľikerev sme 

usporiadali Mesiac darovanej knihy. Študenti prinášajú prečítané knihy, ktoré darujú na rozvoj 

detí z marginalizovaného prostredia. Za odmenu dostane trieda, ktorá doniesla najviac kníh, 

odmenu od vydavateľstva Artforum. Počas tejto akcie školu navštívia aj slovenskí spisovatelia 

napr. Veronika Homolová, Samo Marec a ďalší. 

Ďalšie dianie školy, informácie o súťažiach a umiestnení našich študentov, ale aj 

o ďalších aktivitách  a možnostiach žiakov alebo školy sa dozviete v aktualitách GYMESu na 

stránke https://gymes.edupage.org/ 

Prajem Vám pokojný a požehnaný čas,  

s úctou Mária Dečová 

https://gymes.edupage.org/

