
Vážení rodičia,  

 

dovoľte mi podať Vám pár informácií o dianí na GYMES-e za posledné mesiace. Všetci žiaci po 

polročnom hodnotení, ktoré dostali ako výpis známok, absolvovali individuálny rozhovor – 

„mentoring“ s triednym učiteľom. Cieľom tohto stretnutia bolo vyhodnotenie práce samotným študentom, a to 

nielen v podobe známok, ale aj z hľadiska študentovej snahy, efektivity učenia a jeho celkového obrazu o ňom 

samom. Tieto stretnutia majú veľký motivačný význam, sú prejavom dôvery v rast každého jednotlivého 

študenta. Rozhodli sme sa ich organizovať 5 x ročne, a to v septembri, februári a júni po 20 minút na žiaka, 

v novembri a apríli cca po 10 minút. Obsah týchto stretnutí môže byť dobrou témou aj do rodinných 

rozhovorov. 

V škole prebiehajú školské, okresné a krajské kolá súťaží. Informácie o úspešných umiestneniach 

študentov zverejňujeme na školskom webe a facebookovom profile. Postupujúcim študentom v každom 

predmete srdečne blahoželáme. 

Po vynikajúcom teambuildingu pre prvákov pod vedením saleziánov z Troch hôrok realizovala naša 

psychologička sériu workshopov pre druhákov na tému „Kto som?“ Študenti mali možnosť viac spoznať seba, 

svojich spolužiakov, ich názory. Verím, že GYMESácke teambuildingy, workshopy, duchovné obnovy, 

tutoringy či mentoringy napomáhajú nielen dobrým vzťahom v škole, ale pomáhajú študentom aj dobre 

zvládať veľký obsah gymnaziálneho učiva. Pre prvákov je v druhom polroku pripravený kurz o učení 

a druhákov čakajú workshopy zamerané na sebaprijatie, vzájomnú komunikáciu a vzťahy v triede. 

 

Predovšetkým starším žiakom sme cez školskú facebookovú stránku zaslali odkaz na rebríčky 

svetových univerzít aj na hodnotenia zamestnanosti či nezamestnanosti absolventov slovenských vysokých 

škôl a univerzít. Je to náročná a rozsiahla téma, vyžadujúca mnoho času, rozprávania, hľadania silných stránok 

študentov a nadšenia pre istý spôsob myslenia a práce. Veľmi Vás povzbudzujem, aby ste sa týmto témam 

doma venovali, aby sme v škole aj doma hľadali, kde môže byť daný študent úspešný a šťastný. Rozhodnutie 

o výbere vysokej školy je jedným z najdôležitejších. Sme presvedčení, že naši šikovní maturanti sa nemusia 

obávať ani najnáročnejších svetových univerzít. Ich potenciál je veľký a u dobre prospievajúcich študentov 

správne využitý.  

Na bilingválny odbor sa do 1. ročníka hlási 194 žiakov, čo považujem za výsledok veľmi dobrej práce 

učiteľov GYMES-u ako aj snahy našich žiakov. Rodičom, ktorí nám zverujú svoje deti, ďakujeme za dôveru. 

Je našou veľkou snahou poskytnúť študentom veľmi kvalitné vzdelanie a veľký priestor na osobnostný rozvoj, 

no aj atmosféru prijatia a tvorivej práce.  

Dovoľte mi poďakovať Vám za dobrovoľný príspevok na rekonštrukciu toaliet na prízemí. Celkové 

náklady na tieto úpravy boli 12 700 €, vy ste na ich prestavbu prispeli sumou 1 107 € a čiastkou 2 000 € 

zo ZRPŠ. Vzhľadom na náklady na výmenu okien v siedmich triedach a rekonštrukciu toaliet pre chlapcov na 

2. poschodí, ktoré nás čakajú od júla do decembra 2017, Vás chcem požiadať o príspevok 2% z Vašich daní. 

V minulom školskom roku dosiahol výšku 3 666 €. Tiež Vás chcem poprosiť, aby ste o podporu formou 2% 

požiadali aj svojich kolegov a známych. Nie je to náročný proces a je pre Vaše deti a náš GYMES veľmi 

užitočný.  

 

S úctou Mária Dečová 


