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Úvod 

Škola je vstupnou bránou do života pre všetkých mladých ľudí. Je tu pre žiakov a nie žiaci 

pre školu. Je zariadením pre naplňovanie ich života a  ďalšieho uplatnenia sa v živote.   

Dnešná škola preferuje rovnosť šancí,  škola kde každý žiak môže byť lepším, kde sa berie 

ohľad na jeho schopnosti,  individuálne zručnosti a špecifické záujmy.  

Gymnázium ako škola, kde hlavný dôraz je kladený na prípravu žiakov na vysokoškolské 

štúdium rôzneho typu sa v dnešnej veľkej konkurencii tiež nezaobíde bez svojej užšej 

špecifikácie.   

Pri tvorbe vízie a misie školy vychádzame z nasledovných dokumentov: 

Zákony  

a. Novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov:  

• zákon č. 127/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (účinnosť od 1. 9. 2021)  

• zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok IV; 

účinnosť od   

1. 1. 2022)  

• zákon č. 273/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 10. 7. 2021)  

• zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť väčšiny ustanovení od 1. 

1. 2022; časť ustanovení účinná od 19. 11. 2021, od 1. 4. 2022, 1. 9. 2022, 1. 9. 2023, 1. 9. 

2024)  

• zákon č. 2/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 15. 1. 2022)  

• zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na 

Ukrajine (novelizačný článok XIII, účinnosť od 30. 3. 2022)  

• zákon č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní 

dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

(novelizačný článok III; účinnosť od 1. 6. 2022)  

b. Novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov:  

• zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 1. 1. 

2022)  
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• zákon č. 273/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok II; účinnosť 

od  10. 7. 2021)  

• zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení 

zákona  č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný 

článok XVI; účinnosť od 1. 1. 2022)  

• zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok III; účinnosť 

väčšiny ustanovení od 1. 1. 2022, časť ustanovení účinná 1. 9. 2023)  

• zákon č. 488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok II; účinnosť od 1. 1. 2022)  

• zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

(účinnosť od 1. 1. 2022) • zákon č. 272/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok II; účinnosť od 1. 6. 2022)  

c. Novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení:  

• zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok II; 

účinnosť od   

1. 1. 2022)  

• zákon č. 273/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok III; účinnosť 

väčšiny ustanovení od 10. 7. 2021, časť ustanovení účinná od 1. 1. 2022)  

• zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok IV; účinnosť 

od   

2. 1. 2022)  

• zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
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základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

(novelizačný článok II; účinnosť od 1. 1. 2022)  

d. Novely zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

• zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok 

VII; účinnosť od  1. 1. 2022)  

• zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony (účinnosť od 1. 1. 2022)  

• zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na 

Ukrajine (novelizačný článok XXXIII, účinnosť od 30. 3. 2022)  

• zákon č. 128/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony (účinnosť od 1. 9. 2022)  

 

1. Analýza súčasného stavu 

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice je štátne gymnázium s dlhoročnou tradíciou. Toto 

gymnázium vzniklo rozhodnutím Východoslovenského krajského národného výboru 

z pôvodnej Strednej ekonomickej školy na Opatovskej ceste v školskom roku 1980/81 

v dovtedajších priestoroch SEŠ. Poslední absolventi strednej ekonomickej školy maturovali 

v šk. roku 1982/83 a prví gymnazisti maturovali v školskom roku 1983/84. 

 

 

1.1 Charakteristika školy 

V súčasnosti má škola 431 žiakov v 20 triedach. Učiteľský zbor tvorí 40 interných 

učiteľov(vrátane učiteľa nemeckej národnosti), jeden kaplan a lektor anglického jazyka a 12 

nepedagogických zamestnancov. Škola má celkove 14 klasických učební, 11 odborných 

učební a 4 laboratóriá.  

Školu navštevujú žiaci z rôznych častí mesta i z vidieka. Doteraz najväčšiu skupinu tvorili 

žiaci z mestských častí Dargovských hrdinov, sídliska Nad jazerom a Starého mesta. 

V súvislosti s nárastom počtu žiakov bilingválneho štúdia rastie podiel žiakov dochádzajúcich 

z okresu Košice - okolie aj počet žiakov ubytovaných na internáte. 

Naše gymnázium navštevujú žiaci, ktorí chcú po ukončení strednej školy pokračovať 

v štúdiu na vysokej škole. V posledných školských rokoch cca 90 a viac percent našich 

absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu. 
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Tomuto základnému cieľu sa podriaďuje aj práca s talentovanými žiakmi, krúžková 

činnosť, spolupráca s vysokými školami, rodičmi a celé široké spektrum práce a činnosti 

školy. 

Na základe Dohody o kultúrnych stykoch medzi SRN a SR môžu naši žiaci získať 

jazykový diplomu DSD I. a II. stupňa. Ide o medzinárodne uznávaný certifikát. 

Zvýšenú starostlivosť venujeme na našom gymnáziu žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami – integrovaným žiakom a pozornosť venujeme aj žiakom zo sociálne 

znevýhodnených rodín. Žiakom, ktorí majú individuálny študijný plán, sa učiteľ snaží danú 

učebnú problematiku sprístupniť individuálnym prístupom, poskytujeme im konzultačné 

hodiny. 

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice podpísalo v r. 1990 Dohodu o partnerstve a 

vzájomnej spolupráci a o výmenných pobytoch žiakov s 1. gymnáziom C. Duisberga vo 

Wuppertale.  Od tej doby existujú pravidelné kontakty a spolupráca medzi obidvoma školami. 

Pravidelne sa organizujú výmenné 10-dňové pobyty našich žiakov vo Wuppertale 

a nemeckých študentov v Košiciach. Žiaci sú ubytovaní v rodinách partnerských žiakov. 

Výmenný program organizuje škola, cez víkendy rodina žiaka. Program je zvyčajne 

orientovaný nielen na spoznanie školského prostredia a mesta, ale aj historických pamiatok, 

prírodných krás a zaujímavostí regiónu a na návštevu kultúrnych podujatí. 

Škola sa zapájala a bude sa naďalej zapájať do rôznych projektov ako sú: Infovek, 

Digipédia, zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania, IT 

Akadémia, Erasmus+ a pod. Medzi partnerov nášho gymnázia, s ktorými pravidelne 

spolupracujeme, patria: 

 rodičia našich žiakov 

 vysoké školy v regióne východného Slovenska 

 TUKE – strojnícka fakulta 

 školské poradenské zariadenia 

 obecný úrad Vyšné Opátske 

 

 

 

 

Tabuľka 1: Vývoj počtu tried a žiakov v jednotlivých školských rokoch: 

Školský rok 2018/2019 2019/2020 2020/21 2021/22 2022/2023 

celkový 

počet žiakov 

379 398 403 410 431 

počet žiakov 

do 1. 

ročníka 

        

         91 

 

91 

 

82 

 

88 

 

86 

počet tried 17 18 18 19 20 
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1.2   SWOT analýza 

Na vytvorenie jednotného koncepčného zámeru je potrebné urobiť SWOT analýzu, 

poznať a zaoberať sa slabými a silnými stránkami školy, vedieť aké má škola príležitosti a aké 

ohrozenia môže očakávať a samozrejme využiť výsledky z dotazníka pre rodičov. 

 

Silné stránky 

 kvalifikovanosť pedagogického zboru a jeho ochota vzdelávať sa 

 tímový duch školy, zomknutosť pedagogického zboru 

 pretrvávajúce dlhoročné partnerstvá so školami v zahraničí, organizovanie 

výmenných pobytov 

 vysoká úspešnosť absolventov pri prijímaní na VŠ 

 skúsenosti s úspešnou implementáciou medzinárodných projektov /Comenius, 

Erazmus+  

 viac ako 40 ročná tradícia 

 humanistický prístup ku žiakom a priateľská atmosféra 

 možnosť výberu 4,5,8 ročného odboru štúdia 

 možnosť získať bezplatne certifikáty DSD I a II priamo na škole 

 lektori nemeckého a anglického jazyka 

 vysoká zapojenosť žiakov do záujmovej činnosti 

 tradícia školských a mimoškolských akcií 

 nebrzdíme rozvoj žiakov, dávame im priestor pre kreativitu a možnosť 

spolurozhodovať  

 žiacka oddychová miestnosť 

 novo zrekonštruované priestory školy 

 ponuka bilingválneho štúdia 

 rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 8-ročnom štúdiu 

  kvalitná výuka cudzích jazykov 

 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

 kvalitná školská jedáleň 

 neustále zlepšovanie a vybavenosť školských laboratórii 
 

Slabé stránky 

 poloha školy 

 nedostatok finančných prostriedkov na nákup nových IKT pomôcok 

 nevyhovujúca úroveň infraštruktúry školy 

 vyše 50 ročné budovy jednotlivých pavilónov si vyžadujú vysoké investície 

 úspešná zapojenosť do projektov a získavanie finančných zdrojov 

 ponuka mimoškolských aktivít  

 

Príležitosti 

 profilácia gymnázia 

 osemročné gymnaziálne štúdium -možnosť získať  nadpriemerných žiakov zo ZŠ 

 získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a grantov 

 získavanie sponzorov 

 možnosti výmeny pedagogických skúseností v rámci mobilít pg. zamestnancov 

 zvýšenie podpory rodičov a verejnosti 

 spolupráca s vysokými školami a zamestnávateľmi v regióne 
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 široká ponuka vzdelávacích programov 

 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 

Riziká 

 vysoká konkurencia v regióne, veľký počet gymnázií v meste 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 klesajúce vedomosti žiakov prichádzajúcich zo ZŠ 

 nepostačujúci normatív pre gymnázia 

 nedostatok finančných prostriedkov na investície 

 nedostatok reálnej štátnej podpory 

 nestabilné riadenie školstva zo strany ministerstva  

2. Ciele a úlohy 
 

Určenie cieľov a priorít školy nadväzuje na predchádzajúce obdobie. Dôležité ostáva 

uplatňovanie demokratických princípov vo vzťahoch učitelia - žiaci, učitelia - rodičia žiakov, 

vo vzájomných vzťahoch v pedagogickom kolektíve a v žiackych kolektívoch jednotlivých 

tried. Zvyšovať doterajšie nároky na vzdelanosť a uplatňovať vysoké nároky na prácu 

učiteľov a vedomosti žiakov. Kritériá náročnosti pre jednotlivé predmety si stanovujú 

jednotlivé predmetové komisie.  

Ciele a úlohy na ďalšie funkčné obdobie som rozdelila do týchto oblastí: 
 

2.1. Výchova a vzdelávanie 
  

 rozvíjanie žiakových kľúčových kompetencií a schopnosti uplatniť sa na trhu 

práce  

 naďalej venovať pozornosť profilácii gymnázia – jazykom, informatike 

a prírodným vedám 

 zachovať nastavenú profiláciu školy: každoročné otváranie 4 prváckych tried – 1 

trieda osemročného štúdia, 1 nemeckého bilingválneho štúdia, 1 anglického 

bilingválneho štúdia a 1 trieda 4- ročného štúdia  

 používanie metód a foriem práce, ktoré vedú žiaka k porozumeniu textu, 

k schopnosti pracovať samostatne, ale aj tímovo, plynule a na úrovni 

komunikovať, vedieť informácie vyhľadať aj ich použiť. 

 zaviesť International Baccalaureate Diploma Programme (IB Diploma) – 

medzinárodná maturita, znak náročného a výnimočného bilingválneho štúdia 

 rozvíjanie analytického myslenia : zvýšenú pozornosť venovať predmetom 

prírodovedného charakteru, zadávať problémové úlohy, riešiť úlohy tímovo, viesť 

žiakov k samoštúdiu, zamerať sa na projektové vyučovanie, zapájať žiakov do 

predmetových  súťaží, olympiád a SOČ –iek.  Dosiahnutú úroveň vedomostí 

merať testami (ročníkové testy z ANJ v I. a III. roč. bilingválneho štúdia), 

dôsledne využívať medzipredmetové vzťahy a pod. 

 na vyučovaní vytvárať pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, 

empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo 

najlepším osobným výkonom. 

 podporovať racionálne stravovanie a športové aktivity, 
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 podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a obyvateľov regiónu pravidelnou 

športovou činnosťou – znižovať počet necvičiacich žiakov 

 v mimoškolských záujmových činnostiach podporovať a rozvíjať individuálne 

schopnosti žiaka : široká ponuka ZÚ, pre túto činnosť získať vedúcich  - 

odborníkov aj z radov rodičov a širokej verejnosti, 

 pomáhať vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy medzi žiakmi, rodičmi 

a učiteľmi, 

 v zárodku riešiť prejavy šikanovania medzi žiakmi, 

 motivovať žiakov k lepším študijným výsledkom (bezplatne získať certifikát 

FCC, čiastočná úhrada jazykového pobytu v zahraničí, pre tieto účely zriadenie 

nadácie), 

 organizovať podporné aktivity : Deň zdravia, Deň Zeme, Deň vody 

 zber druhotných surovín, 

 tvorba enviroprojektov, 

 

 

2.2. Oblasť riadenia 

 
Ide o dodržiavanie kompetencií a povinnosti riaditeľa školy v oblasti výkonu 

štátnej správy a dodržiavania zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a v školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 

 

 Rozpracovať organizačne štruktúru školy,  delegovať právomoci a zodpovednosti 

na zamestnancov s cieľom ich participácie na riadení školy. 

  Vytvoriť účinný vnútorný kontrolný systém školy, jeho súčastí(plán kontrol a 

hospitácií). Vhodne a nenásilne prezentovať výsledky práce školy na verejnosti. 

 Jasný a priehľadný spôsob odmeňovania -  pracovné výsledky a dostatočná miera 

motivácie sú dôležitým predpokladom pre dobre odvedenú prácu zamestnanca. 

Oceňovaná bude hlavne práca nad rámec povinností, samostatnosť, vysoká 

odbornosť pedagógov, kvalitná práca s talentovanými žiakmi, so žiakmi 

so ŠVVP, aplikácia inovatívnych vyučovacích metód ako i osobnostné kvality 

každého zamestnanca. 

 Decentralizovaným riadením delegovať právomoci na vedúcich PK a zapájať ich 

do činnosti ako poradcov, aby vo vyššej miere plnili aj funkciu riadiacu, 

organizačnú a kontrolnú. 

 Neustále informovať a konzultovať hlavné zámery školy so zriaďovateľom, 

Radou školy a Radou RZ. 

 Podporovať účasť na vzdelávaní vedúcich a riadiacich zamestnancov v oblasti 

manažmentu. 

 Tímovým štýlom riadenia vyžadovať od učiteľov nové nápady a podnety. 

 Pracovné porady a ich vedenie využívať ako jeden z hlavných nástrojov a foriem 

na prenášanie informácií a rozhodnutí. Využívať ich na formovanie 

medziľudských vzťahov na škole, osobný kontakt, ku ktorému na poradách 

prichádza. Cieľom porád je orientovanie sa na prediskutovanie problémov, na 

vytváranie správnych rozhodnutí pri výbere z viacerých alternatív, na správnu 

koordináciu činnosti jednotlivých oddelení a rozvoj ich spolupráce. 

 V oblasti ekonomického riadenia a prevádzky školy klásť dôraz na to, že škola je 

rozpočtovou organizáciou, napojenou na štátny rozpočet a rozpočet VUC. 
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Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, v rámci ktorého je potrebné 

každoročne zostaviť súpis príjmov a výdavkov vrátane ich vecného vymedzenia. 

 

2.3.  Materiálno - technické podmienky 

 
Ako uvádzam vo SWOT analýze, škola má prevažne silné, ale aj slabšie stránky. V tejto 

časti sa chcem zamerať na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia v najbližšom 

období. Medzi tie najproblematickejšie patrí oprava a rekonštrukcia jednotlivých pavilónov 

školy, strechy a zateplenie budovy. Aj napriek enormnej snahe zo strany vedenia školy, ktorá 

v júli 2017 podala  projekt na zateplenie budov v hodnote cca 2 miliónov eur, sa tieto 

finančné prostriedky nepodarilo získať a tak sa škola musí opätovne zapojiť do podobného 

projektu – výzvy rsp. získať prostriedky od zriaďovateľa. Som si vedomá, že to závisí 

predovšetkým od finančných prostriedkov, ktoré sú rozhodujúcim faktorom splnenia týchto 

úloh. Doterajšia dobrá spolupráca so zriaďovateľom mi dáva príležitosť byť optimistkou, že 

postupne a spoločne existujúce problémy a nedostatky odstránime.  

Ide o nasledovné ciele a úlohy: 

 

 Zateplenie budovy  školy, výmena okien na chodbách, kabinetoch - využitie už 

vypracovanej projektovej dokumentácie  

 Z dôvodu neustáleho nárastu počtu vyučovacích hodín jazykov vybudovať ďalšiu 

– tretiu jazykovú učebňu z miestnosti E1(5 pavilón) 

 Rekonštrukcia a prepojenie laboratória chémie a biológie 

 Zriadenie demonštračnej učebne pre prírodovedné predmety 

 Zrekonštruovanie školského ihriska – projekt VÚB 

 Výmena okien v šatniach v školskej telocvični 

 Oprava kanalizačného potrubia v C pavilóne 

 

 

 

3.   Návrh na zlepšenie súčasného stavu 

1.      Pokračovať vo všetkých úspešných a preverených projektoch a aktivitách. 

2.      Pokračovať v premene tradičnej školy na modernú s dôrazom na potreby pedagógov 

-          rozvíjať mäkké zručnosti u pedagogických a vedúcich zamestnancov, 

-          pripraviť pedagogických zamestnancov na zmeny z hľadiska využívania 

inovatívnych metód vo vyučovacom procese, 

-          zvýšenie úrovne digitálnych zručností u pedagogických a vedúcich zamestnancov. 

3.      Pokračovať v premene tradičnej školy na modernú s dôrazom na potreby žiakov 

-          pokračovať v projektoch zameraných na zlepšovanie gramotnosti u žiakov, 

identifikovať a rozvíjať silné stránky a talent u žiakov, 
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-          zlepšiť klímu školy vo vzťahu ku žiakom (vytvorenie bezpečného prostredia pre 

žiaka), 

-          zamerať sa na aktivity podporujúce prípravu žiakov pre život (zavedenie metódy 

sprevádzania a koučovanie do vyučovacieho procesu), 

-          zvýšenie úrovne digitálnych zručností žiakov na úrovni ECDL v študijných 

odboroch, zvýšenie úrovne digitálnych zručností základného modulu v učebných 

odboroch, 

-          vytvoriť podmienky na vzdelávanie nadaných žiakov (stáže u zamestnávateľov 

prosperujúcich firiem),  

4.      Vytvoriť podmienky pre participáciu mládeže na samospráve školy 

-          podporovať činnosť Školského parlamentu a umožniť im vplyv na chod vecí 

a prijímanie rozhodnutí, 

-          podporovať aktivity na vzdelávanie mladých lídrov a koordinátorov ŽŠR, 

-          zapájať žiakov do dobrovoľníckych programov   

5.      V rámci premeny tradičnej školy na modernú s dôrazom na potreby ostatných zamestnancov 

-          zlepšiť pracovnú klímu zamestnancov s dôrazom na budovanie dôvery.  

6.      Zvyšovať kultúru školy v zmysle váhy a vážnosti tradícií. 

7.      Pokračovať v zabezpečovaní materiálno technického vybavenia školy.  

8.      Dokončiť rozpracované projekty zamerané na modernizáciu priestorov školy. 

9.      Zrealizovať zateplenie strechy školy a zateplenie pavilónov  

10.  Zlepšiť spoluprácu medzi školou a rodičmi, vtiahnuť ich do diania v škole. 

11.  Uskutočniť revitalizáciu externých priestorov - školského dvora, výsadba zelene  

  

 

4. Záver 

 

Uvedomujem si, že treba vynaložiť veľa úsilia na splnenie vytýčených úloh ale verím 

a spolieham sa na dobrú spoluprácu vedenia školy a vôľu celého kolektívu pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice.  

 


