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Vážení rodičia,  

zasielam Vám informačný list za mesiac november.  

V príme, sekunde a tercii prebiehajú s p. psychologičkou a triednymi učiteľmi kurzy 

o sebapoznaní a vzťahoch v triede. Najmladší študenti si tak môžu formou aktivít a hier 

uvedomiť, aké ťažké je byť odstrkovaný a zosmiešňovaný. Týchto našich študentov vnímame 

ako veľmi šikovných. Inšpiráciu potrebujú – podľa našich skúseností – pri formovaní 

vzájomných vzťahov i pri nachádzaní správnych spôsobov učenia sa. Podobne zameraný kurz 

vedie naša psychologička p. Verebová od tohto týždňa aj pre prvákov v bilingválnom odbore.  

Počas 2. až 15. novembra naši prírodovedci organizovali týždeň vedy a techniky. Študenti 

sa mohli zúčastniť vzdelávacích aktivít z biológie, medicíny, informatiky, matematiky, zapájali 

sa do súťaží Informatický bobor, Scratch Match, Pisqworky, projektu Aj ty v IT pre dievčatá. 

Na stránke https://gymes.edupage.org/files/tyzden_vedy_a_techniky_na_gymese.pdf  môžete 

nájsť celý program tohto podujatia. 

V týždni od 7. do 11. novembra traja učitelia biológie z GYMESu absolvovali pracovný 

pobyt na strednej škole St. John Bosco College v Londýne. V rámci projektu Erazmus+ 

nahliadli do vzdelávania v prírodovedných predmetoch podľa anglosaského systému. Tento 

systém považujem za bližší súčasným potrebám žiakov a ich budúcich zamestnávateľov, je viac 

prepojený s praxou a životom, je v ňom menej samoúčelného memorovania vo veľkej šírke 

tém, ktoré sú predpísané v našich slovenských štátnych programoch a cieľových požiadavkách 

na maturitu. Som presvedčená, že ak v anglosaskom systéme majú žiaci každý týždeň praktické 

laboratórne cvičenia s preparátmi, pitvami malých živočíchov, ich vedomosti sú hlbšie a ľahšie 

zapamätateľné.  Tak ako sme do nášho vyučovania zaradili 2-úrovňový systém vyučovania 

matematiky či informatiky, budeme hľadať aj spôsob, ako zapojiť zaujímavé a potrebné 

skúsenosti zo St. John Bosco College do prírodovedného vzdelávania na GYMESe. Verím, že 

z toho opäť vznikne možnosť špecializácie a nadchnutia sa pre predmet a univerzitný odbor, čo 

okrem iného zjednoduší náročný výber univerzity vo vyšších ročníkoch.  

Ôsmeho novembra sa GYMES po prvýkrát zaradil medzi stredné školy, ktoré podporili 

projekt Študentská kvapka krvi pod hlavičkou Slovenského Červeného kríža. Študenti nad 18 

rokov a učitelia tak mali možnosť darovať krv na pomoc iným. 

V pondelok 14. novembra naši lídri zo študentskej rady organizovali imatrikuláciu 

prvákov GYMESu. Ďakujem všetkým študentom, ktorí takto prepájajú jednotlivé ročníky vo 

vynikajúcej atmosfére prijatia, radosti, zábavy a tanca. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť 

tu: https://goo.gl/photos/8TLoFt3po91E7GcH7. Taktiež ďakujem študentom maturitných 

ročníkov za krásne stužkové slávnosti, za ich dôslednú prípravu aj príjemné a elegantné 

vystupovanie. Viac v albumoch na : https://gymes.edupage.org/album/? 

Od 16. do 18. 11. sa učitelia aj nepedagogickí zamestnanci GYMESu zúčastnili 3-dňovej 

duchovnej obnovy spojenej s teambuildingom. Je to čas, keď sa okrem naladenia na Otca 

zlaďujeme aj vo výchovných otázkach: ako jednotne reagovať na nevhodné obliekanie, na 

neprezúvanie, na urážlivé poznámky študentov medzi sebou. Aj Vaším prostredníctvom chcem 

študentom pripomenúť, že počas mesiacov, v ktorých prichádzajú študenti v čižmách a teplých 

topánkach, vyžadujeme, aby sa žiaci prezúvali. Nevhodné oblečenie plážového charakteru 

riešime oblečením do pracovných plášťov. Prosím Vás, všimnite si, v akom oblečení idú Vaše  
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deti ráno do školy, aby sme ich mali v plášťoch čo najmenej . Ide navyše o situácie, ktoré 

sú  pre nich samotných, pre ich spolužiakov aj pre nás na vysvetlenie niekedy háklivé.  

Od 1.12.2016 bude ospravedlnenky za neúčasť žiakov na vyučovaní preberať asistentka, 

teda nie triedny učiteľ. Budú sa odovzdávať v knižnici (na 2. poschodí, č. dverí 117) v čase od 

7.40 do 11.40. Ospravedlnenku je potrebné doručiť hneď, ako sa žiak vráti do školy po absencii, 

najneskôr však do 7 pracovných dní. Neskoro doručená ospravedlnenka bude považovaná za 

bezpredmetnú. Prosím, aby ste v tom videli návyk, ktorý budú musieť neskôr dodržiavať 

v zamestnaní. Považujeme za potrebné, aby si ho osvojili a aby sme my nestrácali čas 

byrokratickým papierovaním namiesto učenia a rozvoja ich talentu. Naďalej platí, že rodič 

môže ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania maximálne za 3 po sebe nasledujúce vyučovacie 

dni, max. 2x za polrok. Priepustky z vyučovania naďalej vydáva triedny učiteľ ako doteraz.  

Počas dní 29.11. - 1.12. sa v Košiciach organizuje výstava vzdelávania Pro Educo. Do 

pozornosti ju dávame našim piatakom a štvrtákom, ktorí si hľadajú smer štúdia a odbor budúcej 

univerzity. Viac na http://www.proeduco.sk/. 

V piatok 25.11. o 16.30 Vás všetkých pozývame na stretnutia ZRPŠ. Okrem stretnutí 

v triedach budete mať možnosť osobne sa opýtať na výsledky Vašich detí u všetkých kolegov, 

ktorí Vám budú k dispozícii v jedálni školy.  O 15.30 sa uskutočnia ešte dve stretnutia pre 

rodičov, ktorí majú záujem, aby ich deti študovali v zahraničí: pre rodičov terajších druhákov 

stretnutie s riaditeľkou školy o forme 3. ročníka gymnázia v zahraničí  v učebni č. 4.; pre 

rodičov, ktorí hľadajú informácie o štúdiu na zahraničných univerzitách, odporúčame už 

tradičné stretnutie s p. učiteľkou Trail v učebni č. 34. Stretnutia žiakov školy sme organizovali 

počas mesiaca november v triedach.  

Rodičov, ktorí doteraz nevyplatili ZRPŠ a krúžky, prosím, aby tak urobili prevodom na 

účet. ZRPŠ: SK62 0900 0000 0050 7074 0429, krúžky: SK17 0900 0000 0050 2975 9806.  

Taktiež mi dovoľte osloviť Vás vo veci renovácie toaliet na prízemí školy. Doposiaľ sme 

renovovali toalety na 1. a 2. poschodí zo sponzorských prostriedkov školy, do ktorých prispela 

len malá časť rodičov našich žiakov. Výsledná cenová ponuka na kompletnú renováciu toaliet 

na prízemí je v sume 14 010 €.  Dovoľujem si Vás požiadať o spolupatričnosť pri zaplatení tejto 

faktúry. Viem, že v mnohých rodinách nie je veľký priestor na sponzorstvo či pomoc iným než 

vlastnej rodine. Napriek tomu verím, že by ste vedeli GYMESu, kde vaše deti trávia 6 – 7 hodín 

denne, pomôcť niesť náklady na prestavbu týchto posledných sociálnych zariadení. Renovovať 

ich budeme na prelome decembra a januára. Ak by každý z Vás prispel do 15.12.2016 na 

sponzorský účet sumou 15 €, spoločne by ste prispeli sumou 6 540 €. Ak by niektorí z Vás 

vedeli prispieť väčšou sumou, ubezpečujem Vás, že i každé euro z nej prispeje ku kultúrnym 

podmienkam, ktoré k našim školám musia patriť, hoci ich štát dlhodobo prehliada. Číslo 

sponzorského účtu je: IBAN SK 75 0900 0000 0050 5145 0290. Ani mňa posledné riadky 

netešia a stav súčasného školstva na Slovensku považujem za bolestný. Verím však, že napriek 

takýmto podmienkam je nasadenie GYMESu pre Vaše a naše deti viditeľné.   

Najbližšiu sobotu (26.11.) sa organizuje posledný z dní prípravných kurzov na bilingválny 

odbor. Deň otvorených dverí na GYMESe pre záujemcov o 5-ročný bilingválny aj 8-ročný 

odbor sa uskutoční 9.12.2016. 

Prajem požehnaný čas adventu a teším sa na osobné stretnutia s Vami,  

          Mária Dečová 
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