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Vážení rodičia,  

 

rada by som Vás oboznámila s aktivitami uskutočnenými v septembri 2017 a  aktivitami 

plánovanými na GYMESe v najbližších týždňoch. V predchádzajúcom školskom roku sa naši 

študenti mohli po prvýkrát zapojiť do Medzinárodného programu Vojvodu z Edinburghu. 

Zmyslom programu je pomôcť mladým ľuďom naplniť výzvy a naučiť sa pravidelnosti 

a vytrvalosti. Spomedzi prihlásených študentov 3. a 4. ročníka sme vybrali 14 študentov. Títo 

si pod vedením zaškolených učiteľov našej školy na začiatku stanovili individuálne a veľmi 

konkrétne ciele v 3 oblastiach: rozvoj talentu, športová aktivita a dobrovoľníctvo. Súčasťou 

programu bola aj príprava a absolvovanie dobrodružnej expedície. Počas celého roka sa snažili 

dosiahnuť to, čo si stanovili, a jednotlivé kroky zapisovali do aplikácie. Na začiatku tohto 

školského roka 8 študentov absolvovalo dobrodružnú expedíciu a po splnení cieľov im bude 

v tomto roku udelená bronzová cena Vojvodu z Edinburghu v prezidentskom paláci 

v Bratislave.  

Príchod na novú školu do nového kolektívu nebýva pre každého študenta ľahkou 

záležitosťou. Preto je potrebné triedny kolektív, ktorý sa začína v novom školskom prostredí 

formovať, nejakým spôsobom spojiť a ukázať študentom, že spolupráca je dôležitá. Preto sa na 

našej škole každoročne uskutočňuje tzv. teambuilding pre prvý ročník. Ide o stretnutie triedneho 

kolektívu pod vedením skúsených animátorov, kňaza a školskej psychologičky. Tento tím ľudí 

má na starosti vhodnými aktivitami dosiahnuť lepšiu komunikáciu medzi spolužiakmi, 

vybudovať správny spôsob spolupráce a naučiť študentov spoľahnúť sa v ťažkých situáciách 

jeden na druhého. A to nielen na úrovni rozumovej a emocionálnej, ale hlavne na úrovni 

duchovnej – keď spolužiak podporuje spolužiaka modlitbou. 

              

Študenti štvrtého a piateho ročníka sa zúčastnili na tradičnom cyklistickom kurze, 

študenti 3. ročníka na kurze ochrany života a zdravia. Viac aktivít a atmosféry z týchto kurzov 

môžete vidieť vo fotoalbume na školskom webe: https://gymes.edupage.org/album/? 

  

     

https://gymes.edupage.org/album/


Informačný list september 2017  
 

 

        V poslednom septembrovom týždni sa žiaci, 

ktorí prešli koncom minulého roka výberovým 

konaním, zúčastnili prvého kurzu mediálnej školy 

pod vedením p. Rudolfa Smotera na GYMESe.  

              

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 vedie kurz pre 

pokročilých lektor Andrew Gorman, kurz pre stálych 

začiatočníkov vedie kolegyňa Ľudmila Olšinárová 

vždy v stredu 16.30 – 18.00. Prihlásiť sa môžete mailom na adrese: sekretar.gymes@gmail.com 

do 29.9.2017.  

 

10.10.2017 (utorok) sa v Aule na Hlavnej 68 v Košiciach uskutoční slávnostná 

Imatrikulácia  prvákov GYMESu. Študentská rada organizuje tento deň pre všetkých prvákov 

a našich primánov. Žiaci prichádzajú slávnostnejšie oblečení, dress code pre chlapcov je košeľa, 

kravata alebo motýlik,  pre dievčatá jednoduché spoločenské šaty. Po zaujímavom programe 

nasleduje diskotéka do 22.00 hodiny pre prvákov, ako aj starších študentov. Žiaci z internátu 

budú vopred ospravedlnení.  

 

Všetci žiaci 2.ročníka boli 27.9.2017  oboznámení o možnostiach štúdia na zahraničných 

stredných školách na spoločnom stretnutí s našimi staršími žiakmi, ktorí študovali v zahraničí 

minulý/predminulý šk. rok. Stretnutie pre rodičov žiakov 2.ročníka sa uskutoční 1.12.2017 pred 

triednymi ZRPŠ. Žiaci 2.ročníka, ktorí plánujú študovať v 3.ročníku na americkej strednej škole 

a chceli by sa uchádzať o program Global Outreach, musia podať žiadosť do 20.októbra 2017. 

Všetky potrebné informácie nájdete na: http://www.globaloutreachprogram.com/  Podrobnejšie 

informácie nájdete aj na webstránke školy v lište Formuláre.  

 

Na 12. 10. pripravujeme v škole Deň sv. Edity Steinovej. Označenie dňa je pripomienkou 

patrónky školy a pre nás je podnetom na duchovné zamyslenie aj ponúknutie inšpirácií pre 

našich študentov. Po sv. omši sa v škole konajú stretnutia so zaujímavými ľuďmi - 

profesionálmi z rôznych odborov. Formát jednotlivých stretnutí sa prispôsobuje ich 

obsahovému zameraniu - sú to prednášky, diskusie, workshopy, prezentácie. Prostredníctvom 

nich a s ich pomocou sa usilujeme študentom ponúkať podnety na osobný rozvoj, profesjiné 

zameranie, smerovanie štúdia, možno budúce kariérne či osobné ciele. Študenti majú príležitosť 

spoznávať, klásť otázky, diskutovať - a sú inteligentní, vnímaví, zvedaví, pýtajú sa na praktické 

skúsenosti, často chcú vedieť "prečo" a "ako".  

Ďakujeme všetkým hosťom z radov rodičov, ktorí prídu študentov obohatiť svojimi 

skúsenosťami.  

 

       Mária Dečová, riaditeľka školy 
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