
Vážení rodičia, 

týmto listom Vás chcem informovať o dianí v škole. Študenti absolvovali prvé dva mesiace  

školského roka, učenie v školských laviciach aj domácu prípravu. Pre prvákov v príme aj v 5-

ročnom bilingválnom odbore je často náročné hľadať si systém prípravy, splniť svoje vlastné 

očakávania, zväčša v podobe jednotiek, na ktoré boli žiaci na predošlých školách zvyknutí. V 

novej triede sa vytvára nová hierarchia podľa talentov žiakov, ich 

silných stránok, samostatnosti, tvorivosti, odvahy, miery 

lídrovstva. Na to, aby sa vzťahy medzi žiakmi utvárali čo najlepšie, 

absolvovali všetky prvácke triedy teambuiding v Kysaku. 

Teambuildingom ich sprevádzali saleziáni z komunity na Troch 

hôrkach, školská psychologička, triedni učitelia a naši najstarší 

študenti. Prvákom sú nápomocní aj tútori z najvyšších ročníkov. 

Sme radi, že spolupráca 

medzi najstaršími 

a najmladšími 

študentmi v škole je 

živá.  

Študenti druhého ročníka absolvujú 

2-dňový duchovný program v Domčeku vo 

Vysokej nad Uhom v novembri a decembri. 

Študenti 3. ročníka sa dnes zúčastňujú 

inštruktážneho seminára Vojvodu 

z Edinburghu. Štvrtáci a piataci s nadšením absolvujú vzdelávanie Kolégia Antona Neuwirtha.  

 Známky v internetovej žiackej knihe sú vážené, teda majú rôznu hodnotu – test 

z tematického celku má zväčša váhu 3, ústne odpovede alebo aktivita na hodine sú hodnotené 

známkami s váhou 1. V tomto školskom roku sme obmedzili známky s najväčšou váhou 4, aby 

žiakov slabé známky s veľkou váhou nelimitovali v ďalšej motivácii.  

 V poslednom septembrovom týždni sa 9 žiaci spolu so mnou zúčastnili týždenného 

výmenného pobytu v saleziánskej škole v Ľvove na Ukrajine. Pri vyhodnocovaní tohto týždňa 

sme spoločne došli k presvedčeniu, že je veľmi osožné zažiť týždeň na Ukrajine, kde rodiny 

nežijú v takom materiálnom dostatku ako na Slovensku. Našich žiakov sa hlboko dotklo, ako 

sa s nimi ukrajinské rodiny veľmi štedro delili aj z mála. V tomto projekte sme podpísali 

zmluvu medzi školami na študijné výmeny na nasledujúce štyri roky. Najbližšie desiati naši 

študenti vycestujú do Ľvova v apríli 2017.   



Program Erazmus+ nám zabezpečuje výmenné pobyty do krajín severnej, západnej 

a južnej Európy. V dňoch 9. – 16.10.2016 boli 16 naši študenti hostiteľmi pre študentov 

z Grécka, Španielska, Maďarska a talianskej Sicílie. Ďakujem rodinám našich študentov za 

srdečné prijatie a zaujímavé aktivity pre hostí a študentov chcem pochváliť za pestrý program 

v poobedňajšom čase, dobrú logistiku, zodpovedný prístup aj plynulé pokračovanie vo výučbe 

v ďalších dňoch.   

Dňa 12.10. sme spoločne oslavovali Deň Edity Steinovej. Žiaci mali možnosť zúčastniť 

sa seminárov s rôznorodým zameraním v slovenskom aj v anglickom jazyku. Dostali 

informácie z prvej ruky o využiteľnosti cudzích jazykov na prekladateľskom trhu, zistili, prečo 

študovať molekulárnu biológiu, diskutovali o nekonečne a o čase, hľadali, aký motív vedie 

prestížnu právničku k tomu, že vymení advokátsku kanceláriu za prácu s deťmi v Indii, ponorili 

sa do života na Škótskej vysočine i v Juhoafrickej republike. Pestrosť 19 prednášok ku Dňu 

Edity Steinovej zavŕšil volejbalový zápas učitelia versus študenti. Viac na: 

https://gymes.edupage.org/files/den_edity_steinovej_2016_na_stranku.pdf 

 

Dvaja z našich prednášajúcich Lenka a Marshall Pandya  zastrešujú v Indii adopciu na 

diaľku, činnosť v 2 sirotincoch pre deti s HIV a v detských centrách.  Celkovo zabezpečujú 

starostlivosť pre 500 detí. Ak by ste chceli ich činnosť podporiť alebo vedieť viac, čítajte na  

https://www.dropbox.com/sh/fduiif3757vx9e9/AAAvWONXJXMEJHSUDmT21D_ka?dl=0 Na sekretariáte 

školy si študenti môžu na podporu ich diela zakúpiť kalendár na rok 2017 v hodnote 8.-Eur.  

V triedach príma až tercia sme požiadali p. psychologičku z CPPPaP o preventívny 

program sebapoznania počas 5 týždňov v rozsahu 2 hodiny týždenne. V najmladších triedach 

považujeme za zvlášť potrebné venovať sa nastaveniu pravidiel v triede, citlivo pristupovať 

https://gymes.edupage.org/files/den_edity_steinovej_2016_na_stranku.pdf


k potrebám žiakov  a zabrániť náznakom šikany v počiatočnom štádiu. Záleží nám na dobrých 

vzťahoch, ku ktorým chceme spoločne s Vami študentov viesť. 

V piatok 25.11.2016 sa budú o 16.30 konať triedne stretnutia rodičov a triednych 

učiteľov, kde sa dozviete o postupnom raste svojich detí viac. 

Z pripravovaných aktivít: 

  Študenti zo študentskej rady organizujú 14.11. pre prvákov tradičnú imatrikuláciu 

a diskotéku v Aule na Hlavnej 68, ukončenie programu sa plánuje o 22.00. Takéto spoločné 

večery pomáhajú budovať pekné vzťahy medzi študentmi, vytvárajú spolupatričnosť študentov 

školy.    

Traja naši kolegovia biológovia sa v týždni od 7. do 11. novembra 2016 zúčastnia projektu 

job shadowing cez Erazmus+ v Londýne, kde budú prítomní na vyučovacích hodinách biológie 

v anglosaskom vzdelávacom systéme.  

Tretí ročník je typický organizovaním celoškolských aktivít: usporadúva sa školský 

ples, benefičný koncert, Gymesfest aj rozlúčka s maturantmi. Niektoré triedy na týchto 

aktivitách veľmi sústredene pracujú. Pre študentov ide o ďalšiu vynikajúcu skúsenosť: trénujú 

si schopnosť spolupracovať, prevziať zodpovednosť za seba a tím, schopnosť tvoriť aj byť 

odvážnym. Práve tieto skúsenosti tvoria až 50% bodov pri prijatí na zahraničné univerzity 

v pomáhajúcich profesiách.   

Rodičov tých žiakov druhého, prípadne prvého ročníka, ktorí majú záujem absolvovať 

3. ročník na strednej škole v zahraničí, pozývame na stretnutie s riaditeľkou školy 25.11.2016 

o 15.30 v učebni č. 4. Na toto stretnutie je vyhradený čas 45 minút. Zodpovednosť za výber 

agentúry a samotný proces prestupu na zahraničnú strednú školu ostáva plne v rukách rodičov 

žiaka. Na stretnutí Vám chceme poskytnúť praktické informácie o časovom harmonograme 

podávania žiadostí na našej škole aj o forme ukončenia 3. ročníka na našej škole po návrate zo 

zahraničia. Zároveň Vám poskytneme možnosť priamej skúsenosti žiakov, ktorí absolvovali 

takýto program v UK a USA. Jazyková skúsenosť v rodine, v priateľských vzťahoch je veľmi 

hodnotná. Za najväčší prínos však samotní študenti považujú životnú skúsenosť, samostatnosť, 

zodpovednosť, uvedomenie si priorít, skúsenosť s iným spôsobom myslenia.   

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

záujem o štúdium na univerzitách v zahraničí. Pre rodičov študentov 3. a 4. ročníka, ktorí by 

chceli získať informácie o štúdiu na univerzitách v UK a USA, organizuje p. uč. Zuzana Trail 

tradičné stretnutie 25.11.2015 o 15.30 v učebni č. 34. Vie Vás usmerniť, sprostredkovať Vám 

informácie o rôznych typoch štipendií, navigovať študentov pri písaní motivačného listu.   

V mesiaci november sa uskutočňujú prípravné kurzy do budúcich prvých ročníkov, 

9.12. organizujeme DOD. Prvé tri vyučovacie hodiny sú pre žiakov aj rodičov otvorené, od 

11.00 je spoločný priestor na otázky. 

 

       S pozdravom Mária Dečová 


