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Informačný list pre rodičov žiakov  

Gymnázia sv. Edity Steinovej 

v školskom roku 2016/17 

 

Vážení rodičia, 

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili pedagogickému tímu Gymnázia sv. Edity Steinovej tým, že Vaše 

dieťa navštevuje našu školu. V nasledujúcich bodoch Vám chceme vysvetliť princípy organizácie výchovy 

a vzdelávania na našej škole a informovať Vás o živote školy. 

 

VZDELÁVANIE 

 

 Škola zabezpečuje 100% kvalifikovanosť pedagogického tímu. Všetky cudzie jazyky vyučujeme 

v skupinách s max. počtom 15 žiakov. V angličtine sa od 2. ročníka vyučuje 6 predmetov: MAT, INF, GEO, 

DEJ, BIO, AAL.  V každom ročníku je tak súčasťou vyučovania min. 15 hodín angličtiny týždenne - vrátane 

predmetov v anglickom jazyku. 

 Od 2. ročníka delíme triedy s počtom žiakov nad 20 na jednej hodine týždenne do skupín. Toto 

delenie sa týka všetkých prírodovedných predmetov (BIO, FYZ, CHEM, INF, MAT) aj SJL. Ministerstvo 

školstva požaduje od gymnázií vo vyššie spomenutých predmetoch delenie triedy na 1 hodine za celé 

5- ročné štúdium. Počty delených hodín na GYMES-e túto požiadavku výrazne prevyšujú. V tomto trende 

chceme pokračovať, keďže študenti v skupinách do 15 pracujú aktívnejšie, učiteľ má možnosť venovať sa 

im aj individuálne, študenti sa viac naučia priamo v škole.   

 Od 2. ročníka bilingválneho odboru ponúkame možnosť dvojúrovňového vyučovania matematiky. 

Žiaci sa nedelia podľa tried (2.A, 2.B, 2.C), ale podľa záujmu o náročnosť obsahu vzdelávania v matematike. 

Pre túto voľbu sa rozhodujú v 1. ročníku do 15. júna daného školského roka na základe vlastného záujmu, 

záujmu rodiča a súhlasu vyučujúceho matematiky v 1. ročníku. 

 V 1. a 3. ročníku bilingválneho odboru prebiehajú ročníkové skúšky z anglického jazyka. Ich 

cieľom je objektívne zistiť dosiahnutú úroveň ovládania ANJ. Žiaci sa týchto skúšok zúčastňujú povinne. 

Ročníkové skúšky sa konajú spravidla koncom mája / začiatkom júna. 

 Ročníková skúška v 1. ročníku testuje úroveň B1 (čo je úroveň maturity z ANJ na stredných 

odborných školách na Slovensku). Pozostáva z písomného testu a z ústnej časti. Výsledné známky 

sa výrazne premietajú do hodnotenia predmetu anglický jazyk, anglická a americká literatúra 

a konverzácia v anglickom jazyku v 2. polroku 1. ročníka (tvoria 30%  hodnotenia týchto 

predmetov). 

 Ročníková skúška v 3. ročníku testuje úroveň B2 (úroveň maturity z ANJ na klasických 4-

ročných gymnáziách na Slovensku). Má podobu medzinárodnej skúšky Cambridge First Certificate 

in English (FCE exam) – pozostáva z písomného testu a ústnej časti. Žiaci, rodičia a vyučujúci majú 

možnosť dostať spätnú väzbu o nadobudnutých vedomostiach z ANJ, získaných počas prvých troch 

rokov štúdia na gymnáziu. Hodnotenia ústnej časti skúšky zabezpečujeme externými skúšajúcimi 

z iných jazykových inštitúcií. Výsledná známka z celej skúšky sa premieta 40% do hodnotenia 

predmetu anglický jazyk v 2. polroku 3. ročníka. 

 Všetky ďalšie podrobnosti o ročníkových skúškach sú zverejnené na webovej stránke školy. 

 

 V 2. ročníku štúdia venujeme zvýšenú pozornosť posilneniu ďalších schopností a zručností 

potrebných pre vysokoškolské štúdium – tvorbe náučného textu. Povinnou súčasťou štúdia v 2. ročníku je 

spracovanie (napísanie a ústne prezentovanie) ročníkovej práce pod vedením učiteľa – konzultanta. 

Podstatou práce je spracovanie informácií z primeranej odbornej literatúry do súvislého a zmysluplného textu 

a dodržanie požadovaných formálnych kritérií. Tému si žiak vyberie z ponúknutého súboru tém alebo sám 

navrhne a dohodne s konkrétnym vyučujúcim. Charakter témy určí, v ktorom predmete bude ročníková práca 

hodnotená. Výber témy poskytuje žiakovi jednu z prvých možností sústrediť sa na istý predmet/ odbor a 
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začať profilovať svoje zameranie. Výsledná známka, ktorú žiak za ročníkovú prácu získa, sa do hodnotenia 

príslušného predmetu premietne váhou 33%. Požiadavky na spôsob spracovania a formálnu úpravu práce 

i kritériá jej hodnotenia sú zverejnené na webovej stránke školy vždy v čase zverejnenia tém prác na príslušný 

školský rok. Vzhľadom na vysokú váhu, ktorú hodnotenie práce má, odporúčame venovať výberu témy 

primeranú pozornosť. Vhodne zvolená téma umožní žiakovi rozšíriť si vedomosti a prezentovať svoje 

schopnosti v odbore, ktorý mu je blízky. 

Rodičom žiakov, ktorí majú záujem absolvovať časť štúdia na strednej škole v zahraničí, 

odporúčame na tento pobyt využiť tretí ročník bilingválneho odboru. Zahraničné štúdium je výsledkom 

záujmu a snahy žiaka a jeho rodičov. Zodpovednosť za výber agentúry a samotný proces prestupu na 

zahraničnú strednú školu je plne v rukách rodičov žiaka. Škola vo výmenných programoch napomáha 

informovaním a poskytnutím potrebného odporúčania od učiteľov našej školy. Žiaci môžu dostať  informácie 

prostredníctvom nástenky, cez prezentácie agentúr a študijných programov (napr. Global Outreach) a od 

starších spolužiakov, ktorí časť štúdia v zahraničí už absolvovali. Dňa 11.112016 sa pred triednymi 

stretnutiami ZRPŠ uskutoční stretnutie pre rodičov, ktorí plánujú 3. ročník svojho dieťaťa v zahraničí. 

Informácie Vám poskytne riaditeľka školy a rodičia našich žiakov, ktorí túto skúsenosť už absolvovali. 

 Vo 4. a 5. ročníku obsahuje učebný plán školy semináre, ktoré pripravujú žiakov na maturitnú 

skúšku a na vysoké školy. Vo 4. ročníku tvoria zvolené semináre 6 hodín v týždennom rozvrhu, v 5. ročníku 

10 – 16 hodín. Žiaci si vyberajú semináre na konci 3. ročníka, preto je vhodné sa v 3. ročníku na voľbu 

seminárov a budúceho vysokoškolského štúdia zamerať. Škola na túto úlohu žiakov pripravuje, záleží nám 

na tom, aby žiaci počas gymnaziálneho štúdia dobre spoznali svoje silné stránky. Pri výbere seminárov sú 

nápomocní triedni učitelia, výchovná poradkyňa a psychologička. V 3. ročníku ponúkame žiakom možnosť 

absolvovať „profitesty“ (testy profesijnej orientácie). Prosíme Vás, rodičia, aby ste sa témou výberu 

seminárov zaoberali aj doma v rodinách. Spoločne nám záleží na tom, aby výber budúceho vysokoškolského 

smeru a povolania bol výsledkom hľadania silných stránok Vášho dieťaťa. 

Keďže sme bilingválne gymnázium, predpokladáme, že niektorí naši študenti budú mať záujem 

o štúdium na univerzitách v zahraničí. Ak zvažujete túto možnosť, je dôležité rozhodnúť sa začiatkom 

štvrtého ročníka. Mnohé vysoké školy v Anglicku prijímajú prihlášky iba do polovice septembra. Zahraničné 

vysoké školy prideľujú body za výsledky vzdelávania, ale aj za mimoškolské aktivity, prax, stáže 

a dobrovoľnícku činnosť, ktoré študent vykonával v priebehu celého štúdia. Taktiež je nutné overiť si, aké 

medzinárodné jazykové certifikáty daná univerzita požaduje. Je na študentovi, aby si zistil dátumy podania 

prihlášky a podmienky prijatia na danú univerzitu. My ako škola Vás vieme usmerniť, podať informácie 

o rôznych typoch štipendií, navigovať študentov pri písaní esejí alebo motivačného listu, ktorý je na väčšine 

škôl dôležitou podmienkou prijatia. Pre žiakov 3. a 4. ročníka bilingválneho odboru bude informácie 

o zahraničných univerzitách sprostredkovávať Mgr. Zuzana Trail. V októbri bude pre záujemcov – žiakov 

aj ich rodičov organizovať prvé stretnutie. Ak oň máte záujem, prihláste sa do konca septembra mailom na 

adrese: zuzkatrail@gmail.com. 

 Od Vašich detí očakávame sústredenú pozornosť na vyučovaní a systematickú prípravu doma. Na 

hodinách podporujeme tvorivé myslenie, aktivitu žiakov, ich otázky k preberanému učivu, nielen pasívne 

prijímanie obsahu. Cieľom vyučovania je rozvíjanie kritického myslenia žiakov, riešenie problémov 

a vytváranie súvislostí medzi vedomosťami v rámci predmetu  i naprieč viacerými predmetmi.   

 Príprava žiakov je pravidelne preverovaná a známkovaná. Jednotlivé známky v každom predmete sú 

vážené. Preverovanie prebieha najmä písomnými odpoveďami, ale aj formou ústnych odpovedí a frontálneho 

skúšania. Krátke písomky do 10 min. môže zadávať vyučujúci bez oznámenia vopred. Ich zmyslom je naučiť 

žiakov systematickej príprave. Veľké testy a písomky (testy z lekcií, písomné práce z tematického celku, 

školské práce a pod.) s vyššou váhou sú vopred oznámené a zadávané  maximálne 1 na jeden deň. V tomto 

systéme získavajú žiaci veľký počet známok, čo ponúka dobrú spätnú väzbu žiakom, ich rodičom, ako aj 

učiteľom. Informácie o známkach sú rodičom aj žiakom dostupné v internetovej žiackej knižke (IŽK). V IŽK  

je zverejnený aj počet ospravedlnených a neospravedlnených hodín. Heslá pre rodičov a žiakov sú identické, 

v prípade straty hesla oň požiadajte zástupcu školy mailom. 



3 

 

 

 U prvákov v bilingválnom aj 8-ročnom odbore predpokladáme, že si počas mesiacov september - 

október vytvoria svoj vlastný spôsob domácej prípravy, čo je často náročné. Učitelia v prvých ročníkoch 

zvlášť sledujú nielen matematický priemer žiaka v predmete, ale aj jeho osobný posun. Žiaci prichádzajú 

z rôznych základných škôl, majú rôzne spôsoby domácej prípravy a plnili rôzne očakávania učiteľov. Veľmi 

ich povzbudzujeme, aby boli vytrvalí v sústredení na hodinách, aby sa pýtali vyučujúcich, ak učivu 

neporozumeli, aby venovali dostatočný priestor domácej príprave a tiež aby si vzájomne pomáhali. Cieľom 

nie je učiť sa veľa, ale učiť sa správne. V procese adaptácie je žiakom nápomocná výchovná poradkyňa Mgr. 

Miroslava Kudláčová, ktorá zabezpečuje pomoc žiakom, rodičom a pedagógom v nasledujúcich činnostiach: 

 poradenskej – v otázkach výchovy a vzdelávania /najmä žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími 

potrebami/, v oblasti prevencie sociálno–patologických javov u žiakov; 

 koordinačnej – sprostredkovanie prepojenia školy so špeciálnymi pedagógmi a inými poradenskými 

zariadeniami. 

Školská psychologička Mgr. Iveta Verebová vykonáva na škole pravidelnú dennú činnosť. Zameriava sa na: 

 individuálne poradenstvo pre študentov: hľadanie vysokoškolského zamerania žiakov vyšších ročníkov, 

problémy s učením, konzultácie týkajúce sa školského, rodinného i  osobného života študenta; 

 individuálne konzultácie a poradenstvo pre rodičov vo vopred dohodnutom termíne prostredníctvom 

mailu: psycholog.gymes@gmail.com; 

 projekt Tutoring - vzdelávanie tútorov 4. až 5. ročníka, ktorí sprevádzajú prvákov bilingválneho odboru. 

 

  Prosíme Vás, aby ste neváhali kontaktovať triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu či psychologičku, 

ak vnímate nevhodné prejavy správania svojich detí alebo ich spolužiakov v škole. Považujeme za potrebné 

problémy riešiť, kým sú malé, a nečakať na ich rozmach. Budeme preto radi, ak  nás pri prejavoch 

nevhodného správania (šikanovanie, fajčenie, požívanie omamných látok a pod.) budete kontaktovať. Ak by 

sme takéto správanie spozorovali najskôr v škole, budeme Vás kontaktovať my. Naším cieľom nie je 

„hľadanie vinníka“, ale riešenie stavu a pomoc žiakom, ich učiteľom a rodičom.    

   

VÝCHOVA 

 

 Sme cirkevnou školou a k vzdelávaniu ponúkame ako pridanú hodnotu rozvíjanie duchovného 

rozmeru. Vývoj žiaka len v intelektuálnej oblasti, bez hlbšieho poznania seba, svojich silných a slabých 

stránok a bez schopnosti vytvárania dobrých vzťahov poskytuje iba značne obmedzený priestor na 

osobnostný rast. Gymnázium sv. Edity Steinovej sa chce rozhodne uberať smerom vytvárania kresťanských 

hodnôt: ľudskosti, spolupráce, dôvery a sebadôvery, múdrosti, tvorivosti. 

 Od školského roku 2014/2015 je prerozdelená duchovná správa Gymnázia sv. Edity Steinovej medzi 

miestnu Farnosť sv. rodiny na Furči a Saleziánov dona Bosca, komunitu na Troch hôrkach. Saleziáni sa 

stretávajú so žiakmi počas prestávok, p. kaplán sprevádza žiakov prímy až tercie, v treťom ročníku nám 

duchovnou službou vypomáha augustinián o. Milan Hermanovský. Žiaci ich môžu požiadať o rozhovor či 

sv. spoveď. 

 

Aktivity v bilingválnom odbore: 

 UPLIFT: 

o teambuilding s duchovným programom – 1x ročne v 1. polroku, 3 dni pre každú triedu    

v 1. ročníku, 2 dni v 2. ročníku; 

o duchovná obnova – prváci a druháci majú duchovnú obnovu v rámci náboženstva, preto je 

v dopoludňajšom čase. Pre tretiakov, štvrtákov a piatakov duchovné obnovy organizujeme   

v poobedňajšom čase na základe ich záujmu. 

 

trieda/ročník vedúci programu 

1.A 19.-21.9. saleziáni v Kysaku 

mailto:psycholog.gymes@gmail.com
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1.B 21.- 23.9. saleziáni v Kysaku 

1.C 26.-28.9. saleziáni v Kysaku 

2.A 29.-30.11. o. Pavol Hudák vo Vysokej 

2.B 1.-2.12. o. Pavol Hudák vo Vysokej 
2.C 2.-3.11. o. Pavol Hudák vo Vysokej 

3.ročník DO u otca Milana Hermanovského/ podľa záujmu 

4. ročník DO podľa záujmu 

5. ročník DO podľa záujmu 

 

 ŠPORTOVÝ PROGRAM  (3-5 dňové kurzy) 

o 1.r. - lyžiarsky výcvikový kurz:  9.-13.1.2017 (predbežný termín)   

o 2.r. - turistický kurz: 29.5.-31.5.2017 (predbežný termín)   

o 3.r. - kurz ochrany života a zdravia: 19.-21.9.2016 

o 4. r - cyklistický kurz: 26.-28.6.2017 

 

 TUTORING 

Koncom šk. roka 2015/2016 na Gymnáziu sv.  Edity Steinovej  prebiehal  tutoringový kurz, ktorý na 

základe dobrovoľného záujmu absolvovali študenti 3. a 4. ročníka bilingválneho gymnázia. Študent, ktorý 

úspešne absolvoval kurz tutoring, získal osvedčenie o spôsobilostiach tútora a stal sa tak tútorom, spôsobilým 

vykonávať túto úlohu v šk. roku 2016/2017. Tutoringový projekt je zameraný na študentov 1. ročníka 

bilingválneho gymnázia. Cieľom tohto projektu je vytvoriť individuálny vrstovnícky vzťah staršieho 

študenta - tútora s mladším zverencom - študentom 1. ročníka.  Ide o špecifický typ vzťahu zameraný na 

zvládanie adaptácie v novom školskom prostredí, na podporu, pomoc a priateľstvo s cieľom osobného 

rozvoja. Viac sa o programe aj skúsenostiach a zážitkoch tútorov a sprevádzaných dozviete z webovej 

stránky v záložke „tutoring“  v lište bilingválny odbor.  

 

Aktivity v 8-ročnom odbore: 

 ŠPORTOVÝ PROGRAM – pre triedy príma až tercia organizujeme spoločne plavecký 

             výcvikový kurz. Uskutoční sa v termíne 15.-19.5.2016, ak sa naň prihlási min. 30 žiakov.  

 UPLIFT - duchovný program je organizovaný 4x ročne v dopoludňajšom čase. Jeden z týchto dní 

prebieha formou exkurzie, ostatné formou aktivít a duchovného programu prispôsobeného veku 

žiakov. Program bude viesť p. kaplán Peter Labanc z farnosti na Furči. Program pre jednotlivé triedy 

bude vždy v utorok.  

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 

 

 Škola podporuje všestranný rozvoj osobnosti žiakov a popri vzdelávaní ponúka v čase po vyučovaní 

záujmovú činnosť a aktivity v Centre voľného času školy (florbal, futbal, volejbal, posilňovanie, školská 

kapela, zbor, dramaclub, španielčina, tvorivá informatika...). Na základe aktivity samotných žiakov školy 

veľmi úspešne funguje denné živé vysielanie školského rozhlasu Rádio Šok, príprava divadelných 

predstavení záujmového útvaru English Drama a vydávanie školského časopisu Po zvonení. V minulých 

školských rokoch žiaci 3. ročníka vynikajúco zorganizovali študentský ples a benefičný koncert. Spomínané 

aktivity budú aj v tomto školskom roku organizačne zabezpečovať študenti 3. ročníka v spolupráci so 

študentskou radou. Na benefičný koncert s predbežným termínom 28.1.2016 Vás už vopred pozývame.  

Pre študentov 2. a 3. ročníka od tohto roku ponúkame osobnostný program DofE (Duke of 

Edinburgh – Vojvoda z Edinburgu). Cieľom programu je, aby sa študenti naučili pracovať na svojom 

osobnom raste podľa individuálnych možností. V tomto programe študentov individuálne sprevádzajú 

učitelia školy pri dosahovaní osobných cieľov, ktoré neurčuje a nelimituje štát ani škola, ale formulujú si ich 

študenti sami. Program sleduje a zahŕňa rozvoj talentu, športové aktivity, dobrovoľníctvo a dobrodružnú 

expedíciu. O program je v škole taký veľký záujem, že už v septembri je potrebné spolupracovať s externými 

dobrovoľníkmi - manažérmi, ktorí študentov individuálne sprevádzajú.  Sme 1. školou mimo Bratislavského 

kraja, ktorá do programu vstúpila. Záujem študentov potvrdzuje jeho opodstatnenosť. 



5 

 

 

Študenti 4. ročníka majú možnosť pred definitívnym výberom univerzity navštevovať jeden rok 

program Kolégia Antona Neuwirtha. Raz mesačne prichádza do školy lektor kolégia, ktorý vedie  skupinu 

18 študentov, vybraných cez konkurz. Kurz je zameraný na kritické myslenie, osobne si myslím, že je to 

najprofesionálnejší kurz kritického myslenia pre stredoškolákov na Slovensku. Kurz budeme v skrátenej 

podobe absolvovať aj my – učitelia.  

Cez projekt Erazmus+ boli naši študenti minulý školský rok v Grécku a na Sicílii. V tomto školskom 

roku sa 9 študenti zúčastnia výmenných pobytov v Maďarsku a Španielsku.  

25. septembra skupina 9 žiakov, ktorí prijali v máji 2016 rovesníkov z Ukrajiny, vycestuje na 

týždenný pobyt do Ľvova. Spolupráca so saleziánskou školou v Ľvove je podpísaná na 4 školské roky, čiže 

v máji 2017 bude môcť 9 študentov opäť vycestovať na výmenný týždenný pobyt.  

 

OBNOVENÉ PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY 

 

Za posledných 6 rokov škola narástla zo 108 žiakov na 440. Vzhľadom na počet žiakov každoročne 

rastie počet učiteľov a danému stavu potrebujeme prispôsobiť aj priestorové podmienky. Za posledné štyri 

školské roky sme z málo využitých priestorov školy vybudovali a dali do prevádzky 12 nových tried, zriadili 

sme knižnicu, posilňovňu, novú zborovňu, miestnosti pre THP pracovníkov školy. V septembri 2016 sme 

dostali do prenájmu posledné 2 neobsadené triedy v budove. V 7 triedach sme počas posledných letných 

prázdnin vymenili okná, tabule, vymaľovali sme triedy, upravili jedáleň. Začali sme maľovaním chodieb na 

1. poschodí, v čom budeme počas školského roku pokračovať. Počas posledných 2 rokov sme rekonštruovali 

sociálne zariadenia na 1. a 2. poschodí. Počas zimných prázdnin 2016/17 budeme rekonštruovať sociálne 

zariadenia na prízemí. V minulom školskom roku sme opravili časť strechy nad učebňami 124-126 a 34-35.  

V súčasnosti prebieha vyučovanie v 26 triedach, z toho je 5 učební odborných – fyzikálne 

laboratórium, chemické laboratórium, 2 učebne informatiky a posilňovňa. Priestory školy  môžu žiaci denne 

využívať v čase od 7.00 do 17.00. 

 

ĎAKUJEME 

 

 Ďakujeme za podporu formou 2% z daní za rok 2016 vo výške 3 594 €, za rok 2015 vo výške                             

4 021 €. Zároveň Vás touto cestou prosíme o pomoc aj v tomto školskom roku. 

 Ročne nafotíme na kopírovacích zariadeniach vyše 240 000 strán kópií. V minulom školskom roku 

ste nám pomohli zabezpečiť 2 využívané tlačiarne vo veľmi dobrom stave, ako aj časť finančných 

prostriedkov na nákup novej veľkokapacitnej tlačiarne Xerox.  

 

 

MOŽNOSTI VAŠEJ POMOCI 

 

Obnovovanie priestorov v budove hradí škola z rozpočtu školy, z n. f. Gymes, na ktorý prispievate 2% 

z daní, a zo sponzorských darov. Vás rodičov prosím okrem 2% z Vašich daní o sponzorstvo pri 

nasledujúcich aktivitách školy: 

 Projekt Vojvoda z Edinburghu pre žiakov 3. a čiastočne aj 2. ročníka, 

 Kurz kritického myslenia pod vedením Kolégia Antona Neuwirtha pre žiakov 4. a 5. ročníka, 

 Program „tutoring“, v ktorom žiaci 4. a 5 ročníka sprevádzajú po 2 - 3 žiakov 1. ročníka,  

 Aktivity študentskej rady GYMPULZ – školský ples, benefičný koncert, GymesFest.  

Všetky tieto programy slúžia osobnostnému rozvoju študentov, napomáhajú dobrej spolupráci medzi nimi, 

čo môže byť v ich budúcom povolaní jednou zo základných požiadaviek. Študenti si vedia vyskúšať funkciu 

lídrov, motivátorov, organizátorov, prevziať na seba zodpovednosť a prežívať radosť i úspech z aktivít.   

Ak Vás tieto programy oslovili a máte možnosť ich podporiť, prosíme Vás o sponzorský príspevok 

jednorazový alebo trvalým príkazom hoci aj minimálnou sumou 2 - 3€ mesačne na sponzorský účet školy: 

IBAN SK 75 0900 0000 0050 5145 0290. O využití vášho sponzorstva budete pravidelne informovaní. 
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NAŠE POZVANIA 

 

 Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o 5-ročné bilingválne štúdium na našej škole, 

organizujeme prípravný kurz v mesiaci november – počas troch sobôt:  5.11., 12.11. a 26.11. 2016. Žiaci tu 

získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripravovať na talentové skúšky. Všetky podrobnosti budú 

zverejnené na webovej stránke školy. Informáciu o prípravnom kurze môžete posunúť svojim známym. 

 9.12.2015 organizujeme Deň otvorených dverí pre všetkých, ktorých zaujíma štúdium na našej škole 

– rodičov aj žiakov. Presné informácie o programe budú včas zverejnené na webovej stránke školy. 

 Pre rodičov a priateľov školy, ktorí si chcú zlepšiť či precvičiť schopnosť komunikovať v anglickom 

jazyku, ponúkame kurz konverzačnej angličtiny – vždy v utorok 16.30 – 18.00, ktorý povedie lektor 

Andrew Gorman. Prihlásiť sa môžete mailom na adrese: sekretar.gymes@gmail.com do 19.9.2016. 

 Ponúkame možnosť prenájmu: 

 telocvične – informácie poskytne hospodárka školy na: gymeske@gmail.com, 

 posilňovne – pri záujme min. 10 rodičov a ich priateľov v čase do 17.30 sa hláste sa mail: 

gymeske@gmail.com.  Cena je 15 € na hodinu. 

 Pozývame Vás na tradičný benefičný koncert školy (predbežný termín: 28. január 2017). 

 Stretnutie pre rodičov, ktorých deti zvažujú štúdium na univerzitách v zahraničí, sa uskutoční 

v termíne 11.11.2016 pred triednymi stretnutiami. Hlásiť sa môžete mailom na adrese: 

zuzkatrail@gmail.com. 

 Najbližšie stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi sa uskutoční 11.11.2016.  

 

 

KONTAKTY A INFORMOVANOSŤ 

 

 Riaditeľka školy: Mária Dečová   0915 865 140  gymeske@gmail.com 
 Zástupca školy: Slavomír Hribľan   0908 791 050   slavomir.hriblan@gmail.com 
 Ekonómka školy: Marcela Bačová   0911 865 140   economy.gymes@gmail.com 
 Sekretárka školy: Adriana Polomská   055 7994875  sekretar.gymes@gmail.com 
 Výchovná poradkyňa: Miroslava Kudláčová     mirka.kudlacova@gmail.com 
 Psychologička:  Iveta Verebová      psycholog.gymes@gmail.com 
  

 Na webstránke školy www.gymes.edupage.org sú zverejnené všetky kontakty na učiteľov školy. Ak 

máte na učiteľov otázky, využite, prosím, e-mailovú komunikáciu. Zároveň Vám odporúčame na školskom 

webe priebežne sledovať oznamy a dôležité informácie, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania v našej škole. 

V kalendári sú uvedené dátumy všetkých dôležitých akcií pre jednotlivé triedy. Študentom sú informácie 

priebežne sprostredkované cez nástenky školy, školský rozhlas, web a FB.  

 

 V mene všetkých pedagógov Gymnázia sv. Edity Steinovej prajem Vám a Vašim deťom požehnaný 

školský rok 2016/2017.   

           

 

Mária Dečová 

          riaditeľka školy 
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