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Vážení rodičia a podporovatelia našej školy,
od posledného infolistu ubehol nejaký ten čas, počas ktorého sa na našej škole opäť dialo mnoho
vecí a akcií. O tom, čo sa stalo, čo sa deje a čo ďalej plánujeme, sa dočítate v tomto infoliste.
Celý tento školský rok kráčame s našou patrónkou sv. Editou.
Pokračuje podcast o živote Edity Steinovej s názvom „Od hviezdy pod kríž“, ktorý môžete nájsť na
YouTube aj Spotify.
GYMES otvoril svoje srdce aj na Vianoce.
Všetky triedy pripravili v predvianočnom čase darčeky pre seniorov a klientov Charitného domu sv.
Edity Steinovej vo Vojčiciach. Každému na mieru podľa toho, čo potreboval a čo mu urobilo
radosť. Organizovali ThLic. Tomáš Filip, PhD., Mgr. Klaudia Mikulová, kaplán Mgr. Lukáš Imrich
a všetky triedy s triednymi učiteľmi.
O tejto aktivite priniesla reportáž aj Martina Vašková z RTVS – Rádio Regina Východ.

Aj v tomto roku beží pre študentov GYMESu naša literárna súťaž Editino slovo. Študenti mali
možnosť uvažovať s Editou nad rozumom a povýšenectvom. Vyhodnotenie súťaže nás čaká na
konci marca. Túto súťaž zastrešuje Mgr. Mária Stašková.
27. januára sme si pripomenuli Deň obetí holokaustu, v tomto roku o to intenzívnejšie, že
prežívame Rok sv. Edity Steinovej na GYMESe, ktorá bola tiež obeťou holokaustu. So študentmi
tercie sme sa zapojili aj do Projektu Šafran, už na jeseň sme posadili pred školou cibuľky jarných
kvetov, ktoré symbolizujú životy detí, ktoré počas holokaustu zahynuli. Každým dňom čakáme na
ich vyklíčenie.
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GYMESáci dobre vedia, že láska nie je len tá romantická a má aj iné podoby. Preto sme na sviatok
sv. Valentína pripravili pre každého klienta Charitného domu sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach
osobitný valentínsky pozdrav s cieľom, aby sa aj naši priatelia v charitnom dome potešili a vedeli, že
na nich myslíme. Každému sme pribalili aj romantické medovníkové srdiečko. Poďakovanie patrí
každej triede a triednym učiteľom, ktorí si našli čas aj na vlastnoručne vyrobené pohľadnice, Mgr. K.
Mikulovej a kaplánovi Mgr. Lukášovi Imrichovi za organizáciu a Mgr.K. Kapitánovej, že našu
valentínsku poštu zaniesla.
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Čo nás ešte čaká? V súvislosti s Rokom sv. Edity Steinovej na GYMESe pripravujeme niečo
veľké. Bude to výstava o jej živote a odkaze, ktorú si bude môcť verejnosť pozrieť od 4. apríla
v synagóge na Zvonárskej ul. v Košiciach. K tomu pripravujeme aj metodický deň pre učiteľov
a študentov histórie v spolupráci s UPJŠ. (ThLic. Tomáš Filip,PhD., koordinátor Roka sv. Edity
Steinovej).
V adventnom období sa uskutočnila aktivita s podporou Rady rodičov pre triedy prima,
sekunda a tercia. Naši žiaci si pod vedením Mgr. Anežky Mešárovej a Mgr. Miriam Sabanošovej
vyrábali adventné vence, ktoré im následne požehnal v kaplnke p. kaplán.
Na vyučovacom predmete biológia v rámci medzipredmetových vzťahov s výtvarnou
výchovou s p. učiteľkou Mgr. Anežkou Mešárovou, pod vedením p. učiteľky Mgr. Slávky
Virasztóovej sa v triede I.O realizoval projekt na tému: „Život s človekom a v ľudských sídlach“,
v rámci ktorého mali žiaci navrhnúť projekt svojho bydliska s ohľadom na živú aj neživú prírodu
a prírodné aj umelé zložky. Žiaci pracovali v skupinách. Výstupy boli nainštalované v priestoroch
školy na hlavnej chodbe a žiaci svoje projekty prezentovali. Veľkým prínosom bola práca žiakov na
výstupoch, spolupráca a komunikácia. V odbornej zložke biológie to bolo dopracovanie sa ku
agrofarme a agroturistike.
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Po dvoch rokoch opatrení a obmedzení kvôli COVID – 19 sa opäť otvorila možnosť
lyžiarskych výcvikov. Vďaka našim telocvikárom a inštruktorom sa dočkali všetky triedy, aj tie, ktoré
sa kvôli pandémii na lyžiarsky výcvik dostať nemohli. Kurz prebiehal pod vedením učiteľov Mgr.
Tomáša Leška, Mgr. Martina Némethyho, Mgr. Martina Jesenského, pani učiteľky Mgr. Anežky
Mešárovej a externého inštruktora. Na zdravotný stav dohliadala pani zdravotníčka. Žiaci boli
rozdelení do skupín podľa ich individuálnej východiskovej úrovne lyžiarskych zručností, ktoré
následne zdokonaľovali na svahu celý týždeň. Vykonávané boli cvičenia od privyknutia na lyžiarsku
výstroj, nosenie lyží a palíc, pluhového, prívratného, paralelného a carvingového oblúka, po
synchrónne lyžovanie. V poobedných a večerných hodinách bol realizovaný spoločný program vo
forme pešej turistiky a skupinových aktivít v spoločenskej miestnosti. (Mgr. Martin Jesenský. PhD.)

Vo februári prebehli polročné mentoringy, počas ktorých mohli žiaci spolu so svojimi
triednymi učiteľmi zhodnotiť výsledky svojho úsilia počas prvého polroka a stanoviť si ciele na ďalšie
obdobie. Jednotlivé triedy postupne absolvovali teambuildingy s duchovným programom.
Školská firma Moxie, na ktorú dohliada pani zástupkyňa Ing. Ľudmila Olšinárová, obohacuje
našu školu, ako aj jej žiakov a zamestnancov o bufet, v ktorom si môžu zakúpiť na čo len majú chuť.
Do skončenia firemného obdobia sa budeme žiakom snažiť študovanie na Gymese spríjemniť
rôznymi akciami a ďalšími produktami, ako je náš nový školský merch, ktorý si žiaci budú môcť
čoskoro zakúpiť a môžu sa na neho tešiť. Dúfam preto, že ešte chvíľu vydržíte a prajem vám v tomto
čase pokoj v rodinách, nech nám táto situácia zbehne rýchlo. (Daniel Takáč, prezident školskej firmy
Moxie)
Práce v átriu sa posunuli do poslednej fázy. Oprava a maľovanie fasády, úprava existujúcej
zelene, príprava terénu, vytvorenie dažďovej záhrady, pílenie starých a výsadba nových drevín. Práce
napredujú a veľmi sa tešíme, že približne začiatkom mája si budú môcť naši žiaci oddýchnuť a stráviť
príjemný čas v novom átriu. Priestor átria bol v minulosti obľúbeným miestom na vyučovanie za
pekného počasia. Po rekonštrukcii sa v átriu budú môcť učiť naraz tri skupiny. Jedna mobilná
exteriérová trieda bude pod strechou a bude sa dať využívať v prípade teplého, ale daždivého počasia.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa vôbec tento
projekt mohol uskutočniť.
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Celým svetom otriasli udalosti, ktoré sa dejú u našich východných susedov na
Ukrajine. Dotkli sa priamo aj nás a našej školy. V školskej telocvični sú rozmiestnené lôžka, kde si
môžu oddýchnuť utekajúce ženy a matky s deťmi. Škola pomáha formou ponúknutého priestoru,
sociálnych zariadení v telocvični, ale aj najpotrebnejšími vecami, ktoré sa na škole vyzbierali
a naďalej zbierajú. Som pyšný na našich žiakov, ktorí bez mihnutia oka pomáhajú, ak sú o to
požiadaní. Na škole vznikol tím dobrovoľníkov pre utečencov. Ďakujem za ich empatiu, solidaritu
a ľudskosť. Milí rodičia, sú ovocím hlavne vašej práce. V mene tých, ktorí vám poďakovať
nemôžu, ďakujem.
V súvislosti so situáciou na Ukrajine sa organizujú benefičné koncerty. Náš školský zbor pod
vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Kapitánovej sa zúčastnil koncertu pre Ukrajinu, ktorý sa
uskutočnil 6. marca 2022 v spolupráci so Zborom sv. Cecílie a ŠFK. 13.marca svojimi hlasmi
posilnili benefičný koncert pre Ukrajinu v Dóme sv. Alžbety pod záštitou prezidentky Slovenskej
republiky p. Zuzany Čaputovej, ktorý zorganizovala Košická arcidiecéza.
Mnohé aktivity na škole sú realizovateľné len vďaka finančnej podpore OZ ZRPŠ. Sumár
toho najdôležitejšieho vám, milí rodičia, predstaví p. Ing. Mária Juhásová, predsedníčka OZ ZRPŠ.
Dovoľte mi, aby som vás prostredníctvom tohto infolistu oboznámila s aktivitami, ktoré
prebehli na GYMES-e s finančnou podporou ZRPŠ.
Septembrový návrat študentov do školy znamenal na našu veľkú radosť aj realizáciu mnohých
naplánovaných aktivít, ktoré v uplynulých pandemických mesiacoch nebolo možné realizovať.
Svojimi príspevkami sme podporili tieto aktivity:
 Mentoring
 Teambuilding
 Lyžiarsky výcvik
 Exkurzie do Opálových baní a do Archeoskanzenu v Nižnej Myšli
Zároveň sme financovali štartovné v súťažiach:
 Jazykový kvet
 Ypsilon
 Matboj
 Expert
 Matematický klokan
 Ruské slovo
ZRPŠ finančne podporilo aj Deň sv. Edity Steinovej, mikulášske balíčky a nádhernú aktivitu
osemročného odboru s názvom Adventný veniec. Okrem toho sme podporili projekt „Triedna
knižnica“, kedy sme prispeli k zvýšeniu záujmu o čítanie zakúpením kníh (nie len) pre terciu.
V tomto týždni sa uskutočnili písomné maturity, kedy sa „nematuranti“ z bilingválneho
odboru zúčastnili Multimediálneho koncertu Trendsetter a osemročný odbor korčuľovania aj za našej
finančnej podpory.
S veľkou radosťou Vám chcem oznámiť, že postupne začína realizácia minuloročných
grantových projektov, ktoré čakali na potrebné stavebné úpravy. Konkrétne sa jedná o projekt
Read&Relax (5.A & p. uč. Stašková) a Relaxzóna (GymPulz & p. uč. Joščák). Projekty Obnova
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učebne biológie a Knihy na anglickú a americkú literatúru už študenti v plnej miere využívajú.
Grantový program beží aj v tomto roku. Tešíme sa na nové nápady, ktoré podporíme (termín
uzávierky je 30.4.2022).
Touto cestou sa chcem v mene Celoškolského výboru ZRPŠ poďakovať všetkým učiteľom za
výbornú spoluprácu, študentom za aktívne zapájanie sa do súťaží a projektov, a v neposlednom rade
aj vám rodičia za finančnú podporu, bez ktorej by nebolo možné realizovať tieto aktivity. Čakajú nás
ďalšie výzvy a ich realizácie, preto poprosím tých rodičov, ktorí neuhradili príspevok, aby tak
v dohľadnej dobe urobili.
ĎAKUJEM
S úctou
Mária Juhásová
Predseda OZ ZRPŠ

Vážení rodičia, dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za vašu priazeň. Veľmi si vážime
akúkoľvek podporu, duchovnú či materiálnu. Je tu 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. (všetky potrebné informácie
a formuláre nájdete na stránke našej školy)
Milí rodičia, všetkým vám ďakujem za pomoc a podporu a do nasledujúcich dní prajem veľa
zdravia a pokoja.
S pozdravom a úctou
Marek Zlacký
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