Predstavenie školy a aktivít na školský rok 2021/2022
Váţení rodičia, dovoľte mi, aby som vás všetkých pozdravil a privítal na GYMESe.
Vzhľadom na situáciu a opatreniam, ktorej čelíme tento školský rok, nemôţeme uskutočniť
plenárne ZRPŠ tak, aby sme sa všetci stretli osobne. Z tohto dôvodu sme zvolil túto, dosť
netradičnú formu, ako Vám predstaviť GYMES a aktivity, ktoré ponúkame našim ţiakom.
Hneď na úvod mi však dovoľte, aby som Vám poďakoval za to, ţe ste nám prejavili
dôveru a zverili nám Vaše deti.
Absolvent Gymnázia sv. Edity Steinovej by mal byť vzdelaný človek, ktorý je osobnosťou
so správnymi hodnotami, úspešný človek po kaţdej stránke. Tomuto cieľu je prispôsobené
vzdelávanie a formovanie na našej škole počas celého štúdia.
Zameriavame sa na tri základné oblasti kaţdého ţiaka – na rozvoj vzdelania, jeho
osobnosti a na duchovný rast.
Kvalita vzdelania je prioritou našej školy. Škola, ktorú si vybrali Vaše deti, je ťaţká
a jedna z najlepších v Košiciach a dovolím si tvrdiť, ţe aj na Slovensku. Za kvalitou stoja
pedagógovia, ktorí sú vo svojich aprobáciách odborníkmi a neustále zlepšujú svoje
kompetencie.Kaţdý z nich je profesionál a hodnotný človek, ktorý Vaše deti povedie počas celého
štúdia. Aby sme neustále zvyšovali kvalitu vzdelávania rozhodli sme sa od tohto šk. rokaspustiť
nový predmet K21. Tento predmet bude zameraný na to, aby ţiaci získali praktické a jazykové
zručnosti v oblasti:





kritického myslenia
v oblasti prezenčných a komunikačných zručností
v oblasti akademického písania
a globálnych témach

Naše gymnázium koncom minulého šk. roka vyhralo titul najinovatívnejšia škola pre
východoslovenský región a v tomto šk. roku vybrané triedy budú vzdelávané novou inovatívnou
metódou Accelium School.
Cieľom edukačného procesu na katolíckej škole nie je iba kvalitne vzdelaný absolvent, ale
aj mladý človek so správnymi hodnotami. Preto škola dáva veľký dôraz na rozvoj osobnosti
a duchovný rast. Tejto oblasti sa venujú nadrámcové aktivity.
GYMES, ako jedná z mála škôl na Slovensku, ponúka študentom mentoring.
Na GYMESe je mentorom triedny učiteľ, ktorý dáva svojim ţiakom priestor na ceste k
sebapoznaniu, k odhaleniu ich potenciálu, uvedomeniu si radosti z úspechov a ich pokroku.
Zároveň vie poukázať aj na zatiaľ neobjavené schopnosti ţiaka. Mentorovaný ţiak je vo vyšších
ročníkoch viac koučovaný, môţe bez ohrozenia hodnotenia lepšie spoznať seba, svoj potenciál a
svoje silné stránky. Kaţdý ţiak má mentoring 5x do roka.
Teambuilding
Táto nad rámcová aktivita, ktorú absolvuje kaţdá trieda, je zameraná na posilnenie
kolektívu, spolupráce a dobrej atmosféry v triede. Je veľmi dôleţité, aby v triedach medzi ţiakmi
navzájom, ale aj medzi ţiakmi a triednym učiteľom bola priaznivá klíma, ktorá sa pozitívne

prejaví na vzťahoch a výkone v triede. Je pre nás veľmi dôleţité, aby GYMES bol školou, v ktorej
ja rodinný duch.
Tutoring
Je to blízky, individuálny vzťah staršieho tútora (študenta), k mladšiemu zverencovi
(študentovi prímy, alebo prvého ročníka). Tútor odovzdáva svoje skúsenosti, zručnosti, pomáha
mladšiemu zverencovi rozvíjať jeho osobnosť a orientovať sa v novom školskom prostredí.
Tutoring prináša osobnostný, vedomostný a sociálny rozvoj študentov a je súčasťou ich
neformálneho vzdelávania. Ďalším prínosom tútora je, ţe pomáha mladším ţiakom sa skôr
aklimatizovať a tak eliminovať stres z nových vecí.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Tento program je zameraný na sebarozvoj ţiakov. Aktivity v tomto programe sú zamerané
na tri oblasti: šport, talent a dobrovoľníctvo. Program je jedinečný v tom, ţe mladí ľudia si
v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia a zaujímajú. Ide o prekonávanie
vlastných limitov.
Kolégium Antona Neuwirtha
Víziou Kolégia Antona Neuwirtha sú stovky muţov a ţien pôsobiacich v rôznych
oblastiach verejného ţivota na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom
a cnostným ţivotom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse. (https://www.kolegium.org/okolegiu/vizia-a-poslanie/)
Akadémia veľkých diel
Je program pre stredoškolákov zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia,
čítania s porozumením a sústredenosti. Ţiaci študujú klasické diela z literatúry, filmu, výtvarného
a hudobného umenia, následne o nich diskutujú a tým rozvíjajú dôleţité schopnosti pre ţivot v 21.
storočí. Minulý rok tento program úspešne ukončilo prvých jedenásť absolventov.
Duchovný rozvoj - Lukáš
Je do značnej miery prepojený s aktivitami, ktoré boli spomínané vyššie, no sú tu aj ďalšie
nadrámcové aktivity, ktorých cieľom je formovať duchovnú stránku našich ţiakov. Sme
katolíckou školou a duchovný rozvoj je súčasťou kurikula školy. Na škole pôsobí aj školský
kaplán, ktorý je našim ţiakom k dispozícii 5 dni v týţdni.V tejto oblasti škola ţiakom ponúka:





svätú omšu 2x v týţdni (v utorok pred vyučovaním o 7:20 a vo štvrtok po vyučovaní
o 14:30),
duchovné obnovy pre kaţdú triedu,
moţnosť pristupovať k sviatostiam,
dobročinnosť/dobrovoľníctvo pre ţiakov tretieho ročníka – spolupráca s OZ MAJÁK
NÁDEJE, Detský domov Košická Nová Ves, Dom sv. Lazara gr. kat. eparchiálnej
Charity. Mnohí naši ţiaci pokračujú v dobrovoľníckych aktivitách aj po ukončení tretieho
ročníka, čo nás veľmi teší a zároveň dáva nádej do budúcnosti.

Aj keď prostriedky na vzdelávanie štát zabezpečí, s pridanými hodnotami sa veľmi
nezaoberá a s tým sa musia školy vysporiadať samé. Hľadajú rôzne cesty a spôsoby a jedným
z nich je aj podpora od rodičov. Touto cestou vás chcem milí rodičia poprosiť o podporu
všetkých aktivít, ktoré napomáhajú našim ţiakom, aby neboli len vzdelaní a kriticky mysliaci

ľudia, ale aj ľudia s hodnotami GYMESu. Bez vašej pomoci nemôţu tieto aktivity na škole
pokračovať.
V tomto školskom roku GYMES prejde aj vizuálnymi zmenami. S podporou Rady
rodičov bude vybudovaná chodbová a triedna oddychová zóna. Do komplexu oddychovej
zóny bude zrealizovaná aj revitalizácia átria. Našim cieľom je, aby ţiaci boli kvalitne
vzdelávaní v zdravom a pohodovom prostredí. Projekt revitalizácie átria je rozsiahly a bude si
vyţadovať veľa úsilia. Touto cestou vás, milí rodičia, chcem poprosiť o akúkoľvek formu
pomoci pri jeho realizácii, či uţ búracie, stavebné, pomocné práce ...(čo ešte
potrebujeme?). Ak máte moţnosť a ochotu pomôcť našim deťom budeme veľmi vďační.
Podrobnejšie o tomto projekte vás budú informovať triedni učitelia.
Tento šk. rok je pre GYMES výnimočný. Pripomíname si dve výročia našej patrónky sv.
Edity Steinovej. 140 rokov od jej narodenia a 80 rokov od jej smrti v koncentračnom tábore.
Pre našich ţiakov pripravujeme veľa akcií, ktoré nám všetkým pomôţu spoznať našu
patrónku a intenzívnejšie s ňom preţiť tento rok.
Váţení rodičia, v závere mi dovoľte, aby som Vám poďakoval za Vašu priazeň. Veľmi si
váţime akúkoľvek podporu, duchovnú či materiálnu.
Prajem Vám všetkým veľa síl, trpezlivosti a pevné zdravie.
Sv. Edita Steinová, oroduj za nás.
Ďakujem za pozornosť
S pozdravom a úctou

Mgr. Marek Zlacký, riaditeľ školy

