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Vážení rodičia a priaznivci našej školy! Dovoľte mi, aby som vás prostredníctvom tohto
infolistu oboznámil s aktivitami a dianím na našom gymnáziu.
Asi sa všetci zhodneme na tom, že keď začínal tento školský rok, verili sme, že to bude iné
vyučovanie, ako na konci minulého školského roka. Pandemická situácia, ktorá je momentálne
v celej Európe, nás však „vyhnala“ zo škôl veľmi skoro. Vrátili sme sa k dištančnému vyučovaniu
a vídavame sa len prostredníctvom monitorov. Všetci prežívame náročné obdobie, ktoré je
extrémnou záťažou na našu psychiku.
Napriek náročnému, dištančnému fungovaniu školy sa uskutočnilo a uskutočňuje veľa
akcií, ktoré svedčia o dobrej práci učiteľov na GYMESe, ale aj šikovnosti a dobrom srdci
mnohých našich žiakov.
Učitelia usilovne pracujú na prehlbovaní svojich profesijných kompetencií, ktoré následne
využívajú na zlepšenie kvality vyučovania. Členovia jednotlivých PK sa v prvom polroku
zúčastnili približne 185 rôznych školení a webinárov (organizované Akadémiou vzdelávania,
Klubom učiteľov matematiky, Komenského inštitútom, IT akadémiou, cez program Train the
Trainer, Akadémiou veľkých diel, Americkým centrom v KE, v spolupráci s rôznymi firmami a
inými). Hlavne kvôli usilovnosti a vynaliezavosti našich učiteľov môžeme konštatovať, že
dištančná výučba na škole prebieha veľmi dobre. Záleží nám na vedomostiach, ale aj na zdraví
našich žiakov. Sme si vedomí, že to nikdy nebude ako počas prezenčnej formy, no verte, že
robíme všetko pre to, aby sme sa k prezenčnej výučbe priblížili čo najviac.
V decembri na hodine informatiky žiaci I.C/I.D triedy absolvovali online workshop
s názvom Základy práce s micro:bitom, ktorý bol realizovaný v rámci projektu ENTER pre
stredné školy. Workshop viedli lektorky Aj Ty v IT. Žiaci sa zoznámili so základnými funkciami
zariadenia a experimentovali so simulátorom micro:bitu cez webové programovacie prostredie.
Študenti po návrate do školy môžu na hodinách informatiky pracovať s reálnymi micro:bitmi a
overovať funkčnosť programov vytvorených v online prostredí. Programovanie vie byť aj
zábavné.
Dôležitou súčasťou štúdia na našej škole je aj kariérne poradenstvo pre žiakov vyšších
ročníkov. V rámci kariérneho poradenstva sa snažíme zabezpečiť informovanosť našich študentov
o možnostiach a ponukách rôznych univerzít a vysokých škôl doma i v zahraničí. Napriek zložitej
situácie sme organizovali niekoľko osobných stretnutí a veľa online akcií. Mimoriadne zaujímavé
boli besedy s reprezentantmi Cambridgeskej univerzity, ale veľa študentov sa zaujímalo aj
o ponuky Masarykovej univerzity v Brne. Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí v réžii
Národného kariérneho centra tiež oslovili veľa študentov. Kariérne aktivity ale ponúkajú oveľa
viac než jednoduché stretnutia so zástupcami univerzít. Spolupracujeme s expertmi, ktorí sú
ochotní poradiť študentom aj o takých otázkach Ako sa produktívne vysporiadať s konfliktmi?
(prednáška Dávida Bystrického), alebo ako postupovať, keď sa chcú uchádzať o zahraničné granty
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(webinár Fulbrightovej komisie). Dúfame, že našimi akciami uľahčíme výber budúceho povolania
a študenti získajú všetky potrebné informácie k budovaniu si svojich kariér. Poďakovanie za
starostlivosť o kariérne poradenstvo na škole patrí pani Mgr. Tünde Rozenfeldovej.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú predmetových olympiád a súťaží, v ktorých dosahujú
vynikajúce výsledky. Tieto olympiády sú v tomto období realizované online formou. Rudolf
Hrubovský obsadil prvé miesto v olympiáde z ANJ a postúpil na krajské kolo, kde svoje prvenstvo
úspešne obhájil, čo mu zaručilo postup do celoslovenského kola. Oliver Hasaj získal prvé miesto
v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína a reprezentoval školu v celoslovenskom kole. Obaja
študenti sú z V.A. Úspešnou na krajskom kole olympiády z anglického jazyka bola aj Mária
Magdaléna Lukčová zo IV.B, ktorá získala krásne 3. miesto. Michal Lukáč, ktorý je žiakom III.C,
reprezentoval školu v Celoslovenskom začiatočníckom turnaji Slovenskej debatnej asociácie. Ako
člen tímu v súťaži tímov sa umiestnil na 3. mieste a v súťaži individuálnych rečníkov skončil na
krásnom 3. mieste. Sára Ivanová z II.O postúpila na okresné kolo súťaže Jazykový kvet. Všetkým
úspešným žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.
GYMES je známy aj tým, že žiaci našej školy sa iniciatívne zapájajú do rôznych
dobrovoľníckych akcií. Kto chce pomáhať, nájde si spôsob aj v tomto náročnom čase, keď sme
tak trochu odtrhnutí jedni od druhých. Som hrdý na našich žiakov a ich pomoc pre tých, ktorí to
najviac potrebujú. Trieda I.A, kde je triednou pani učiteľka Kapitánová, listom a darčekmi urobila
radosť klientom v DSS Harmónia v Strážskom. Žiaci III.D pod vedením pána učiteľa Hrica
podporili Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach (okres Trebišov) sumou vo výške
128,16 €. Trieda II.A s triednou pani učiteľkou Talpašovou sa v adventnom období zapojila do
charitatívnych akcií na pomoc starkým, rodinám v núdzi a postihnutému kamarátovi.
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Pre budúcich záujemcov o štúdium na našej škole bol tak, ako každý rok, zorganizovaný
prípravný kurz dňa 11.2.2021, tentokrát však netradične – online formou na platforme Webex. Za
zorganizovanie celého podujatia najväčšia vďaka patrí pani učiteľke Zuzane Lehotai a ďalším
kolegyniam, ktoré sa podieľali na úspešnom zvládnutí celého kurzu. Za SJL vďaka patrí Kataríne
Kapitánovej a Marte Benejovej. MAT mali na starosti pani učiteľka Petra Filová a Veronika
Vaňková a ANJ zastrešili pani učiteľka Zuzana Trail a Ľudmila Olšinárová. O technické
zabezpečenie a plynulý priebeh sa postaral náš absolvent Martin Muzelák. Ďakujeme!
Na škole sme začali projekt na revitalizáciu átria školy, kde plánujeme zriadiť externú
triedu a oddychovú zónu pre našich žiakov. Projekt je navrhnutý tak, aby po jeho realizácii došlo
k zlepšeniu mikroklímy v škole s využitím dažďových záhrad. Začiatkom školského roka prebehla
veľmi potrebná rekonštrukcia strechy školy, aj keď len v čiastočnom rozsahu. Okrem strechy bola
ukončená aj rekonštrukcia šatní v školskej telocvični. Aj tieto zmeny určite prispejú k lepšiemu
prostrediu a vzdelávaniu našich žiakov.
Touto cestou chcem poďakovať aj všetkým svojim kolegom. Nesmierne si vážim ich
svedomitú prácu a nasadenie, s ktorým si plnia svoje povinnosti. Ďakujem im aj za ľudskosť
a citlivý prístup k našim žiakom.
Vážení rodičia, dovoľte mi, aby som sa vám poďakoval za vašu priazeň. Veľmi si vážime
akúkoľvek podporu, duchovnú či materiálnu. Blíži sa obdobie možnosti darovania 2% z daní.
Tieto prostriedky sú pre školu a Vaše deti veľmi potrebné. Vďaka týmto prostriedkom
dokážeme zabezpečiť pomôcky rôzneho druhu pre kvalitu vyučovania. Informácie o čerpaní
prostriedkov z 2% daní sú na vyžiadanie kedykoľvek k dispozícii.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o podporu aj tento rok. Ďakujeme!
Prajem nám všetkým veľa pokoja a trpezlivosti. Silu tešiť sa z dobrých dní a silu vedieť prijať tie
dni, ktoré nie sú podľa našich predstáv.
S pozdravom a úctou
Marek Zlacký
riaditeľ školy
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vianočné darčeky, ktoré ste im poslali, za Vaše veľké srdcia
a neoceniteľnú snahu pomôcť ľuďom v núdzi a ľuďom
osamoteným.
Obrovské prekvapenie, nevyslovené šťastie, radosť a slzy dojatia
sa zračili na tvárach všetkých klientov pri rozbaľovaní darčekov.
Nielen Vaše dary, ale hlavne pocit, že niekto na našich starkých
myslí a chce ich obdarovať, vykúzlili pre nich vianočnú
atmosféru a pohladenie srdiečok , zvlášť v tak ťažkých časoch
karanténnych.
Nesmierne si vážime a ceníme, že počas vianočných sviatkov
nemyslíte iba na seba a svojich blízkych, ale nie sú Vám
ľahostajné ani osudy cudzích osamotených ľudí, ktorým
nahrádzate prázdne miesto v ich srdciach.
Ďakujeme Mgr. K. Kapitánovej a študentom 1. A,
za zorganizovanie tohto úžasného projektu a za ich úsilie
a námahu.
Všetkým darcom ešte raz zo srdca ďakujeme a prajeme Vám
veľa zdravia, šťastia, lásky, síl, osobných i
študentských úspechov
klienti a zamestnanci
ZSS HARMONIA Strážske
V Strážskom dňa 26.12.2020

Ďakovný list
Milí študenti, darcovia!
Klienti zariadenia sociálnych služieb HARMONIA v Strážskom
sa Vám chcú touto cestou z celého srdca poďakovať za nádherné
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