
 

 

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o udalostiach na GYMESe.  

 V utorok 17.4. Vám do mailových schránok prišla prosba o vyplnenie dotazníka pre našu školu. 

Rozhodli sme sa požiadať kvalifikovanú externú firmu o hodnotenie školy a o nimi spracované možnosti 

rozvoja GYMESu. O výsledku tejto evalvácie Vás budem informovať ešte v tomto školskom roku. Kvalitu 

údajov výrazne ovplyvní kvantita vstupných údajov. Preto Vás rodičov teraz prosím o cca 10-15 minút času 

strávenom pri danom dotazníku, ak je možné tak oboma rodičmi samostatne. Ak ste ho včera vo Vašej 

mailovej pošte nenašli, pozrite si poštu v spame, prosím. Dotazník v miernej obmene vypĺňali aj  študenti a 

učitelia školy.  

V dňoch 7. - 12. mája 2018 dvanásť rodín našich študentov privíta študentov zo saleziánskej školy 

v Ľvove na Ukrajine. V októbri 2018 strávia títo naši žiaci týždeň v ukrajinských rodinách. K dnešnému dňu 

ešte hľadáme 2 rodiny, ktoré by sa chceli do projektu zapojiť. Záujemcovia sa môžu hlásiť mailom na: 

sekretar.gymes@gmail.com. V piatok večer (13. 4. 2018) sa študenti 2. a 3. ročníka vydali na poznávací 

zájazd do Londýna. V rámci projektu Erazmus+ cestujú do Grécka naši študenti, ktorí vyhrali školou 

vypísané výberové konanie. Všetky tieto skúsenosti majú ako iné formy vzdelávania pre študentov veľký 

stimulujúci význam. Touto cestou mi dovoľte poďakovať mojim kolegom, ktorí za všetkými týmito aktivitami 

stoja.   

Študenti 4. ročníka spolu 

s kolegami z GYMESu sa 

v dňoch 27.-28. 3. 2018 

zúčastnili poznávacej exkurzie 

v Osvienčime a Krakove. Prvý 

deň žiaci navštívili koncentračný 

tábor v Osvienčime, ktorý bol 

počas druhej svetovej vojny 

nemeckým vyhladzovacím táborom. Zahynulo tu približne 1,5 milióna nevinných ľudí. Nasledujúci deň žiaci 

navštívili historické centrum Krakova, kde videli Wawelskú katedrálu, sídlo poľských kráľov. Neobišli ani 

nádvorie Jagelovskej univerzity, druhej najstaršej univerzity v strednej Európe. Boli ubytovní vo Wieličke, 

kde si urobili nočnú prechádzku k soľnej bani. Bola to exkurzia plná zážitkov, na ktorú budú isto radi 

spomínať. 

11.4. 2018 sa nám podarilo v židovskej synagóge na Zvonárskej ulici usporiadať  vernisáž k výstave 

Anna Franková - odkaz dejín dnešku. Vďaka našim učiteľom  a ich neustálemu vzdelávaniu, vynikajúcej 

spolupráce s nadáciami a mimoškolskými organizáciami nadobúdajú študenti nové poznatky a prezentačné 

zručnosti v téme hlbokej úcty k všetkým rasám,  strašným skutočnostiam holokaustu a jeho odkazu pre 21. 

storočie. Vo výstave Anna Franková - Odkaz dejín dnešku sa snúbi práca učiteľa s nadšením žiakov. Počas 

prvých piatich dní výstavou sprevádzali študenti vyše 400 ľudí. Výstava trvá do 13. mája. O výstave priniesli 

správu rôzne regionálne a celoslovenské médiá, ktoré hodnotili túto akciu ako jednu z najlepších udalostí 

v Košiciach v tomto čase, na čo 

sme patrične hrdí. Meno školy sa 

tak stalo značkou, ktorá prináša 

svoju kvalitu a to nielen do 

vyučovacieho procesu, ale aj do 

života miestnej komunity a šíri 

svoje dobré meno po celom 

Košickom a Prešovskom kraji.  
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Keďže naši študenti z 3.B organizovali a predviedli v tomto týždni aj nádherný benefičný koncert, 

rozhodli sme sa zorganizovať pre Vás – rodičov výber z tohto programu v priestoroch židovskej synagógy, 

kde si viete zároveň v sprevádzaní našich 

študentov prezrieť výstavu. Preto Vás dňa 

11.5.2018 o 17.00 hodine pozývame do 

priestorov synagógy na Zvonárskej ulici č.7 

na výstavu a prezentáciu talentov Vašich detí.  

V tomto školskom roku sa učitelia 

vyučujúci ostatné cudzie jazyky (španielsky, 

nemecký a ruský jazyk) rozhodli výrazne 

motivovať študentov k štúdiu druhých cudzích 

jazykov a to pozývaním hostí, besedami 

a informáciami o dôležitosti znalosti jazykov 

z médií a firiem. Naši študenti pod ich vedením 

úspešne reprezentovali GYMES na súťaži Jazykový kvet, kde v nemeckom a ruskom jazyku, ako aj 

v anglickom, získali v rámci jednotlivých kategórií štyri prvenstvá v Košickom kraji a postupujú na 

celoslovenské kolo. Zároveň všetci študenti 3. ročníka v marci 2018 po prvýkrát na škole absolvovali 

testovanie z cudzích jazykov na úrovni A2. Počas vyučovacích hodín cudzích jazykov prebieha prezentovanie 

možností štúdia na letných jazykových školách v zahraničí, či možnosti štúdia na strednej či vysokej škole v 

cieľovej krajine. Tieto možnosti Vašim deťom srdečne odporúčame, viacerí študenti sa už rozhodli ich využiť.  

 Veľký motivačný význam majú pre študentov naše ročníkové skúšky z anglického jazyka, ktoré 

každoročne organizujeme pre 1. a 3. ročník. Ďakujem kolegom za náročnú prácu, ktorú na seba touto výzvou 

vzali. Na druhej strane zodpovednosť, s akou žiaci k skúškam pristupujú, nám dáva chuť v tejto práci 

pokračovať. V pondelok 28.5. absolvujú študenti 1. a 3. ročníka písomnú časť, nasledujúce 2 dni odpovedajú 

ústne. Mladší študenti prezentujú svoje vedomosti pred internými komisiami, tretiaci pred externými 

hodnotiteľmi. Okrem tohto interného testovania skladajú posledné májové dni študenti maturitné  skúšky. 

Rodičov našich maturantov už teraz pozývam na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení dňa 1.6 

2018 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 

GYMES má plný počet zapísaných študentov do 1. ročníka bilingválneho odboru pre školský rok 

2018/19. Až mi je ľúto, že pod čiarou ešte stále ostali aj vynikajúci študenti zo základných škôl. Na druhej 

strane prijatí žiaci dosahujú vysokú vnútornú motiváciu učiť sa a rásť, čo je predpokladom ich kvalitného 

štúdia ako aj dobrých vzťahov v triedach.  

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí prispeli 2% z daní na našu školu. Kto by tak ešte chcel urobiť, má 

možnosť do konca apríla. Viacerí ste mi písali, že ste vo firmách o tento príspevok požiadali aj svojich 

kolegov, za čo vám ďakujem. Taktiež si vážim Vaše prispenie do ZRPŠ, na ktorom ste sa v septembri dohodli. 

K 12. 4. 2018 bol stav na účte ZRPŠ zodpovedajúci 76,8% z celkovej sumy príspevku na tento školský rok. 

Za tento Váš prejav úcty ku kolegom a tomu, čo GYMES študentom ponúka, Vám úprimne ďakujem. Za 

vynikajúcimi študentmi stoja ich rodičia, my ako učitelia už len rozvíjame talenty a hodnoty, ktoré ste vy 

rodičia do detí vložili.        

 

S úctou Mária Dečová 


