
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2013/2014 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov 

Adresa školy Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 7721401 

E-mail skola@esspo.sk 

WWW stránka www.esspo.sk 

Zriaďovateľ Východný dištrikt ECAV, Hlavná 37, 080 01 Prešov 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ PhDr. Marián Damankoš, PhD.   0918828221 riaditel@esspo.sk 

ZRŠ-EKG Mgr. Jela Zakarovská   0915651991 zakarovska@esspo.sk 

ZRŠ-EZŠ Mgr. Jarmila Kočová   0517721401 kocova@esspo.sk 

ZRŠ-EMŠ Mgr. Ľubica Sabolová   0517721401 saboloval@esspo.sk 

Vedúca ekon. úseku: Alena Šimová   0517721401 simova@esspo.sk 

Vedúca ŠJ Miroslava Libáriková   0517721401 jedalen@esspo.sk  

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Ing. Juraj Luščák luscak@esspo.sk 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ľudmila Kónyová konyova@esspo.sk 

  Mgr. Zuzana Kováčová kovacova@esspo.sk 

      

ostatní zamestnanci Ing. Juraj Luščák luscak@esspo.sk 

      

zástupcovia rodičov Ing. Rastislav Grega grega@elpis.sk 

  Ing. Peter Vagaský petervagasky@gmail.com 

  Ľubomír Pastír stiro@stiro.sk 

      

zástupca zriaďovateľa Mgr. Ján Bakalár j.bakalar@patmos.sk 

  Mgr. Ondrej Koč o.koc@patmos.sk 

  Ing. Milan Dreveňák drevenak@cmr.sk 

  Ing. Ľubomír Pankuch lubopankuch@gmail.com 

iní Lýdia Sabolová   

Poradné orgány školy 



Názov 

PK 
Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK VP ThDr. Matej Oráč 
EVN, TEV, HUV, VYV, 

TECH, UKL 
  

PK SVP Mgr. Ľudmila Kónyová SJL, DEJ, NOS, OBN, GEO   

PK PRP Mgr. Erika Beňová BIO, FYZ, CHE, MAT, INF   

PK ANJ Mgr. Soňa Grestyová ANJ   

PK NEJ Mgr. Iveta Birošová NEJ   

        

MZ ZŠ 1-

4. 
PaedDr. Ľubica Demčáková predmety 1.-4. ročník ZŠ   

MZ MŠ 
Mgr. Marianna Balogová, od 01.02.2014 

Alena Cingeľová 
EMŠ   

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 452 

Počet tried: 23 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. O 16 
 

II. O 22 
 

III. O 17 
 

IV. O 18 
 

VI.O 14 
 

VII. O 21 
 

VIII. O 19 1 

I. A 27 
 

II. A 29 
 

III. A 22 
 

III. B 21 
 

IV. A 22 
 

IV. B 21 
 

1. A 18 
 

1. B 17 
 

2. A 13 
 

2. B 14 
 

3. A 19 
 

3. B 18 
 

4. A 16 
 

3-4 ročné deti 20 
 



4-5 ročné deti 24 
 

5-6 ročné deti 24 
 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat - 46/36 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: prijatých / nastúpili - 1/1 a 6/5 (osemročné, 

štvorročné ekg) 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat - 25/20 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: súčet / počet dievčat - 41/24 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet / počet dievčat - 36/23 

 

  Gym 8.roč Gym 4.roč EZŠ EMŠ 

prihlásení 21 45 41 53 

prijatí 20 26 34 22 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ EVB FYZ GEO HUV CHE IFV INF KAJ KNJ MAT NOS NEJ 

VII. O 2,25 2,1 2 1,65 2,2 2   1,8         2,1   2,05 

VIII. O 1,68 2,18   1,53   2,44   1,71     1,79 2 3,33   2,21 

1. A 1,06     1     1           1,12     

1. B 1     1     1           1     

I. A 1,4 1,84 2,48 1,28 2,4 1,6   2   1,52     1,76   1,81 

I. O 1,75   1,31 1,13   1,75 1     1,44     2,06   1,31 

2. A 1,15     1,08     1   1       1,15     

2. B 1,15     1     1   1       1,15     

II. A 1,69 1,52 1,48 1,31 2,28 1,79   2,1   2,41     2,52   1,79 

II. O 1,36 1,36 1,23 1 1,59 1,5 1     1,45     1,77   1,27 

3. A 1,61     1     1   1       1,39     

3. B 1,61     1     1   1       1,44     

III. A 1,55 1,5 1,36 1,18 1,45 1,59   1,95         2   1,82 

III. B 1,53 1,6 1,32 1,05 1,68 1,65   1,58         2   2,05 

III. O 1,47 1,47 1,41 1 1,29 1,35   1,59   1,35     1,71   1,71 

4. A 1,73     1     1   1       1,8     

IV. A 2,05 1,7   1,36   2,11   1     1,95   2,11   2 

IV. B 1,38 2,8   1,14   2,09   2     1,38 1,88 2,18   2,14 

IV. O 1,56 1,22 1,39 1,17 1,89 1,61   1,5   1,44     2,11   2 



3-4 ročné deti                               

4-5 ročné deti                               

5-6 ročné deti                               

 

Trieda OBN PDA SJL Spr TCH TSV TEV UKL VLA VUM VYV ZRT 

VII. O 2,71   2,1 1   1   1,25       1 

VIII. O 3,63   2,16 1   1   1,21       1 

1. A   1 1,24 1     1       1   

1. B   1 1 1     1       1   

I. A 1,62   1,92 1   1   1       1 

I. O 1   1,75 1   1         1,13   

2. A   1,23 1,31 1,23     1   1,15   1   

2. B   1,31 1,31 1     1   1,08   1   

II. A 1,9   1,97 1   1   1         

II. O 1,05   1,45 1   1       1,14     

3. A   1,5 1,28 1     1   1,39   1   

3. B   1,33 1,33 1     1   1,28   1   

III. A 1,45   1,5 1   1   1         

III. B 1,26   1,55 1   1   1         

III. O 1,47   1,59 1 1,18 1             

4. A   1,47 1,87 1,07     1   1,2   1   

IV. A 2,25   1,73 1   1   1,05         

IV. B 2,54   2,05 1   1   1         

IV. O 1,33   1,39 1 1 1             

3-4 ročné deti                         

4-5 ročné deti                         

5-6 ročné deti                         

Prospech žiakov 

Tried

a 

Poče

t 

Vyznamena

ní 

Veľm

i 

dobre 

Prospe

li 

Neprospe

li 

Neklasifikova

ní 

Správani

e 2 

Správani

e 3 

Správani

e 4 

VI.O 14 8 3 2 0 1 0 0 0 

VII. 

O 
21 6 7 7 0 1 0 0 0 

VIII. 

O 
19 6 5 8 0 0 0 0 0 

1. A 18 0 0 16 1 1 0 0 0 

1. B 17 0 0 14 0 3 0 0 0 

3-4 

ročné 

deti 

20 0 0 0 0 20 0 0 0 

I. A 26 7 12 6 0 1 0 0 0 

I. O 16 10 5 1 0 0 0 0 0 

2. A 13 12 0 1 0 0 0 0 1 



2. B 13 12 0 1 0 0 0 0 0 

4-5 

ročné 

deti 

22 0 0 0 0 22 0 0 0 

II. A 29 10 11 8 0 0 0 0 0 

II. O 22 17 4 1 0 0 0 0 0 

3. A 18 14 1 3 0 0 0 0 0 

3. B 18 12 6 0 0 0 0 0 0 

5-6 

ročné 

deti 

24 0 0 0 0 24 0 0 0 

III. A 22 13 7 2 0 0 0 0 0 

III. B 21 12 4 3 0 1 0 0 0 

III. O 17 11 4 2 0 0 0 0 0 

4. A 15 9 4 2 0 0 1 0 0 

IV. A 22 11 7 4 0 0 0 0 0 

IV. B 21 7 9 5 0 0 0 0 0 

IV. O 18 10 5 3 0 0 0 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

VI.O 14 1308 100,62 1308 100,62 0 0,00 

VII. O 21 2654 132,70 2654 132,70 0 0,00 

VIII. O 19 1972 103,79 1971 103,74 1 0,05 

1. A 18 1056 62,12 1056 62,12 0 0,00 

1. B 17 949 67,79 949 67,79 0 0,00 

3-4 ročné 

deti 
20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I. A 26 2112 85,83 2112 85,83 0 0,00 

I. O 16 1213 75,81 1213 75,81 0 0,00 

2. A 13 1115 85,77 1001 77,00 114 8,77 

2. B 13 1206 92,77 1206 92,77 0 0,00 

4-5 ročné 

deti 
22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II. A 29 4367 150,59 4367 150,59 0 0,00 

II. O 22 2210 100,45 2209 100,41 1 0,05 

3. A 18 1856 103,11 1852 102,89 4 0,22 

3. B 18 1336 74,22 1336 74,22 0 0,00 

5-6 ročné 

deti 
24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III. A 22 3141 142,77 3140 142,73 1 0,05 

III. B 21 3640 191,58 3640 191,58 0 0,00 

III. O 17 1944 114,35 1930 113,53 14 0,82 

4. A 15 1561 104,07 1561 104,07 0 0,00 



IV. A 22 2435 110,68 2433 110,59 2 0,09 

IV. B 21 1783 84,90 1783 84,90 0 0,00 

IV. O 18 2056 114,22 2056 114,22 0 0,00 

V. A 31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL       

Monitor MAT       

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet 
Úrove

ň 

Poč

et 

(M/Ž

) 

PFEČ 

priem

er 

PFE

Č 

poče

t 

PFIČ 

priem

er 

PFI

Č 

poče

t 

1 

Ústn

a 

2 

Ústn

a 

3 

Ústn

a 

4 

Ústn

a 

5 

Ústn

a 

Ústna 

priem

er 

Ústn

a 

poče

t 

Anglický 

jazyk 
  1 (0/1)                       

Anglický 

jazyk 
B1 1 (0/1)         1         1,00 1 

Anglický 

jazyk 
B2 51 

(20/3

1) 

47,88

% 
44 

72,50

% 
44 20 14 9 3   1,89 46 

Biológia   25 (6/19)         11 9 3 2   1,84 25 

Dejepis   4 (3/1)         2 2       1,50 4 

Evanjelic

ké a.v. 

náboženst

vo 

  4 (1/3)         3 1       1,25 4 

Geografia   27 
(15/1

2) 
        13 9 4 1   1,74 27 

Chémia   13 (2/11)         9 3 1     1,38 13 

Matemati

ka 
  17 (7/10) 

41,24

% 
16     8 4 1     1,46 13 

Nemecký 

jazyk 
B1 3 (1/2)           1       2,00 1 

Nemecký 

jazyk 
B2 13 (2/11) 

45,77

% 
12 

79,58

% 
12 8 2 3     1,62 13 

Občiansk

a náuka 
  31 

(11/2

0) 
        9 8 8 6   2,35 31 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

  62 
(22/4

0) 

71,00

% 
62 

67,80

% 
62 34 15 10 3   1,71 62 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 



Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

VI.O 7902 5 gymnázium   

VII. O 7982 5 gymnázium cudzie jazyky DSD - 2. stupeň KMK 

VIII. O 7982 5 gymnázium cudzie jazyky DSD - 2. stupeň KMK 

1. A 00000 Základná škola s materskou školou   

1. B 00000 Základná škola s materskou školou   

3-4 ročné deti materská škola   

I. A 7902 J gymnázium   

I. O 7902 J gymnázium   

2. A 00000 Základná škola s materskou školou   

2. B 00000 Základná škola s materskou školou   

4-5 ročné deti materská škola   

II. A 7902 5 gymnázium   

II. O 7902 J gymnázium   

3. A 00000 Základná škola s materskou školou   

3. B 00000 Základná škola s materskou školou   

5-6 ročné deti materská škola   

III. A 7902 5 gymnázium   

III. B 7902 5 gymnázium   

III. O 7902 5 gymnázium   

4. A 00000 Základná škola s materskou školou   

IV. A 7902 5 gymnázium   

IV. B 7902 5 gymnázium   

IV. O 7902 5 gymnázium   

V. A 7902 5 gymnázium   

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer 
Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP EKG 20 1 17,18 0,6 

DPP EKG 6   4,94   

Znížený úväzok 

EKG 
11 1 7,12   

ZPS EKG 2   2   

dohoda EKG 1   0,14   

TPP EZŠ 4   4   

DPP EZŠ 4   4   

DPP ŠKD 4   2,43   

TPP EMŠ 4   4   

DPP EMŠ 2   2   



Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov EKG 0 26 26 

učiteľov EZŠ 0 8 8 

vychovávateľov ŠKD 2 2 4 

učiteľov EMŠ 0 6 6 

asistentov učiteľa       

spolu       

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

III. O TECH 1 

IV. O TECH 1 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 8   

2. atestácia 4 1 

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické     

vysokoškolské nepedagogické     

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

EZŠsMŠ (EKG v prílohe) 

 

Názov súťaže 
Počet 

žiakov 

okr. 

kolo 
kraj. kolo národ. kolo 

medzinár. 

kolo 

Biblická olympiáda 49 13   4.miesto   

Výtv. súťaž POCar 112   
1.miesto 

2x 
    

Matem. klokan 45     
6 žiakov (100% 

úspešnosť) 
  

SABI zber 112     1.miesto   



Športová olympiáda 7   1.miesto     

Hviezdoslavov Kubín 16         

Slávik Slovenska 15         

Duchovná pieseň 13   3     

Všetkovedko 14         

EKG v samostatnej 

prílohe 
          

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity EMŠ  

Divadlo BABADLO - O nervóznom prasiatku 

Divadlo BABADLO - Vianočná koleda 

Divadlo GAŠPARKO - O dvanástich mesiačikoch 

Divadlo GAŠPARKO - Neposlušná princezná 

Návšteva Šarišskej galérie v Prešove 

Návšteva Krajského múzea v Prešove 

Návšteva lekárne 

Návšteva knižnice Slniečko - 2x 

Návšteva planetária 

Návšteva lanového centra 

Stretnutie s Mikulášom 

DSB v Ev.a.v. chráme Sv. Trojice v Prešove - 4x 

Koledníci -vystúpenie detí z EZŠ 

Karneval 

Beseda s remeselníkom (stolár) 

Beseda s policajtom 

Beseda s hasičom - DOD u hasičov 

Lesnícke dni v Prešove 

Deň detí - športové dopoludnie 

Prezentácia na verejnosti - EMŠ 



Vianočná akadémia 

V Dvorane Biskupského úradu VD sa v predvianočnom čase stretli deti EMŠ, aby vianočným 

vystúpením potešili svojich rodičov i ostatných príbuzných. V prvej časti programu sa preniesli do 

vianočnej rozprávky, kde tancom predviedli, ako padajú snehové vločky. Vločkám sa na zemi 

veľmi páčilo a roztancovali sa so snehuliakmi. Keď sa zvečerilo, na oblohe krásne svietili 

hviezdičky, ktoré sa v poetickom rozhovore priblížili až k Betlehemu. Pastieri a ovečky už boli v 

tom čase v Betleheme, kde v piesni vyjadrili, že sa narodil Ježiško. Zvesť sa rýchlo rozšírila až do 

úľa, kde sa na zimný spánok pobrali včielky. Správa o Ježiškovom narodení im nedovolila zaspať, a 

tak od radosti tancovali a v scénickom pásme oslavovali Ježiškovo narodenie. Zaznela báseň - Pre 

Ježiška a na záver všetky deti v ďalšej básni vyrozprávali Betlehemský príbeh.  

Deň matiek 

Už tradične sa deti EMŠ pripravujú na svoje veľké vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek. V 

Dvorane Biskupského úradu VD sa stretli celé rodiny, kde ich privítal riaditeľ školy a modlitbou 

otvoril spoločné stretnutie duchovný správca. V úvode vystúpili malí angličtinári piesňou básňou a 

tancom. Potom sa všetky deti preniesli do rozprávky O perníkovej chalúpke. Janičko a Marienka 

ráno vstali a cvičili, aby sa pripravili na výlet do lesa. V lese stretli tancujúce muchotrávky a na 

čistinke veselé ježibabky. Všetky postavičky z rozprávky šťastný koniec oslávili tancom s názvom: 

V tej našej záhrade. Najstaršie deti hudobne stvárnili rozprávku Išlo vajce na vandrovku. Záver 

vystúpenia už patril všetkým deťom. Svojim mamkám venovali báseň Povedz že, mama a Pieseň 

pre mamičku. 

Aktivity EZŠ 

-Poďakovanie za úrody zeme - výstavka ovocia a zeleniny na chodbe školy 

-Deň jablka - hlavnú myšlienku dňa predstavovalo jablko ako zdroj vitamínov a zdravého 

životného štýlu. Ochutnávka jablkových štiav, džúsov a výroba jablka z papiera sa odzrkadlila na 

výstavke jablkového stromu. 

-Týždeň zdravej výživy a boja proti drogám - alebo farebný týždeň. Spoločne so žiakmi sme si 

každý deň vytvárali náladu oblečením podľa vopred určenej farby. Pondelok bol „modrý“, v utorok 

sme mali byť všetci v ružovej, ale chlapci mali dovolenú červenú farbu. Streda bola elegantná, bielo 

- čierna. Vo štvrtok sme boli všetci nabití energiou z červenej a v piatok príjemne uvoľnení 

uprostred zelenej farby. V závere týždňa sa žiaci mohli prostredníctvom farebnej pošty písať svoje 

postrehy z tejto aktivity. 

-Európsky deň jazykov - cieľom aktivity bolo priblížiť žiakom anglický jazyk. Počas určeného 

týždňa vytvárali doma plagáty, mapy a leporelá, prostredníctvom ktorých budujeme pozitívny pre 

život v multikultúrnej spoločnosti. 

-Čo a ako v detskej knižnici - aktivita pri ktorej sme so žiakmi prvého ročníka navštívili mestskú 

detskú knižnicu Slniečko, v rámci ktorej sa mohli oboznámiť s prostredím, pracovníkmi knižnice 

ako aj samotnými knihami. Aj týmto spôsobom pestujeme u žiakov rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

-Predškoláci v základnej škole - v rámci spolupráce materskej a základnej školy sme 

predškolákov privítali na otvorených hodinách v 1.A a 1.B triede. Deti si vyskúšali sedenie v 

laviciach, písanie na tabuľu. Prváci sa pochválili pekným čítaním, písaním aj počítaním, nakoľko v 

jednej triede prebiehala matematika, v druhej slovenský jazyk a literatúra. 



-Týždeň zdravej výživy - aktivita počas ktorej sa žiaci priamo podieľali na výrobe i ochutnávke 

rôznych druhov zeleninových a ovocných šalátov. Venovali sme sa problematike zdravého 

životného štýlu a starostlivosti o svoje zdravie. 

-Advent - toto vzácne obdobie pred vianočnými sviatkami sme si pripomenuli pondelkovými 

spoločnými stíšeniami ráno, pred vyučovaním v priestoroch chodby pred vchodom do EZŠ. 

Spevom a slovom Božím sme vstúpili nielen do adventného obdobia, ale aj do nového cirkevného 

roka. Advent nám jednoducho chce povedať: Boh ťa miluje, záleží mu na tebe! 

-Zápis do prvého ročníka - sa v tomto školskom roku niesol v podaní rozprávky "O perníkovej 

chalúpke", kde malých predškolákov čakalo mnoho aktivít, ktoré preverili ich šikovnosť a 

pripravenosť na vstup do školy. Za odmenu dostali chutný a voňavý perník, ako aj malý darček v 

rúk našich žiakov, vyrobený v Školskom klube detí. 

-Slávnostné odovzdávanie prváckych vysvedčení - každoročne prvé vysvedčenie malých prvákov 

je milou slávnosťou, a preto tomu nebolo inak ani v tomto školskom roku.  

-Metodický deň - počas polročných prázdnin naši učitelia zasadli do školských lavíc namiesto 

svojich žiakov, aby zdokonalili svoje poznatky v oblasti inovatívnych metód a foriem práce, ako aj 

techník na podporu rozvoja kritického myslenia.  

-Praktické financie (Týždeň finančnej gramotnosti) - druhý februárový týždeň sme sa venovali 

celoškolskému projektu zameranému na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov.  

-Výchovný koncert Sláčikovci  

-Týždeň hlasného čítania - týždeň zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Počas 

jedného týždňa sme uskutočnili aktivity, ktorých cieľom bolo rozvinúť u žiakov hlavne čítanie s 

porozumením netradičnou, zážitkovou a zábavnou formou, napríklad: čítanie štvrtákov prvákom, 

čitateľský maratón, testovanie technického čítania, popoludňajšie čítanie kníh so starými rodičmi a 

spoluprácu rodiny a školy sme upevňovali aj projektom pod názvom "Čítanie pod perinou" s 

biblickým námetom.  

-Keď škola v noci nespí- Aj počas noci sa môžu v škole diať zvláštne veci. Tiché priestory školy 

ožili v noci zo 4.4. -5.4.2014 v EZŠ. Toto náučno-zábavné podujatie - noc v škole sa nieslo v téme 

Jonáš a veľryba. Pedagógovia pripravili pre žiakov rôzne úlohy, kde museli preukázať svoj postreh, 

pohotovosť, vedomosti, ďalšie zručnosti a spôsobilosti. Tí, ktorí úspešne prišli do cieľa, teda splnili 

všetky úlohy, získali odmenu - indície. A najväčšia odmena pre všetkých? Veselá zábava, tajomné 

hľadanie pokladu a hlavne vynikajúca atmosféra.  

-Deň hasičov- rok ubehol ako voda a Hasičským a záchranným zborom v Prešove sa opäť ozývala 

detská vrava. 14.mája, sme sa vybrali na návštevu k hasičom, aby sme im znova vyjadrili podporu a 

uznanie. Obdivovali sme autá s množstvom rôznych dôležitých vecí v ich útrobách, hasičský 

výstroj a dokonca aj ukážku poplachu. Počuli sme mnoho zaujímavých a poučných informácií. 

Mnohí sedeli za volantom veľkých áut a niektorí odvážlivci skúsili dať na seba časť výstroja. 

Odchádzali sme naplnení obdivom a vďaku k hrdinom zo skutočného sveta, ktorí zasvätili svoj 

život ochrane a pomoci nám všetkým. 

-Víkendový pobyt rodín z EMŠ a EZŠ vo Veľkom Slavkove- Strávili sme tri krásne a pohodové 

dni vo Veľkom Slavkove v Medzinárodnom Evanjelickom mládežníckom centre ICHTYS.  



-Zahraniční študenti na angličtine - počas týždňa od 9.6. - 13.6.2014 sa mali naši žiaci možnosť 

na hodinách angličtiny stretávať so zahraničnými študentmi z Thajska, Rumunska a Nigérie. Túto 

možnosť sme mali vďaka medzinárodnej neziskovej organizácii AISEC.  

-EKOškola v prírode- Z našich prvákov a druhákov sa v Tatranskej Lomnici stali malí ochranári, 

ktorí mali svoj ochranársky preukaz. Navštívili botanickú záhradu, náučný chodník Štrbské Pleso - 

Popradské Pleso, poučili sme sa z prednášky o medveďovi hnedom, v Múzeu tatranskej prírody v 

Tatranskej Lomnici sme videli film o svišťovi vrchovskom. Pri hrách Ochranári si deti prakticky 

vyskúšali svoje vedomosti o prírode pri kvíze, triedili odpad, zachraňovali ryby zo znečisteného 

rybníka a zachraňovali aj vajíčka ohrozeného vtáka. Absolvovali túru z Hrebienka na Zamkovského 

chatu a v piatok pri návšteve nového Evanjelického a Evanjelického artikulárneho kostola v 

Kežmarku sme predsa len museli skonštatovať, že Boh nám dal túto zem, aby sme mali domov a 

tak by sme sa mali o ňu aj postarať ako o svoj dom. Malí ochranári zistili, že Boh je náš ochranca. 

-Škola v prírode - Športová olympiáda- tretiaci a štvrtáci zúčastnili školy v prírode v Tatranskej 

Lomnici, jej cieľom bolo zapojiť žiakov čo najviac do športových aktivít, vyplniť ich čas voľným 

pohybom a ukázať im, že šport je jednou z najlepších foriem trávenia voľného času. Počas celého 

pobytu sa nie len zúčastňovali rôznych športových aktivít , ale absolvovali aj plavecký výcvik a o 

športe sa veľa učili aj teoreticky prostredníctvom prednášok a práce na vyučovaní. Svoje vedomosti 

z olympijských hier si potom overili aj v kvíze. Okrem toho sa žiaci oboznámili aj so zdravou 

výživou, učili sa pomenovať športy v angličtine. Zavŕšením bola športová olympiáda, kde si 

navzájom zmerali svoje sily.  

-Turistická sobota v prváckych triedach- Naši najmenší prváci si so svojimi rodičmi a pani 

učiteľkami naplánovali turistickú sobotu na Šarišskom hrade. Odmenou pre malých turistov nás 

nádherný výhľad a príjemné spoločenstvo rodičov a detí.  

Prezentácia EZŠ na verejnosti 

-Imatrikulácia - privítanie prvákov v 1.B triede s pozvaním rodičov, pasovaním za riadnych žiakov 

školy so všetkými právami a povinnosťami. 

-Šarkaniáda - tradičná celoškolská akcia sa tento rok uskutočnila aj so zapojením rodičov. Vo 

farskej záhrade Evanjelickej a. v. cirkvi a v Záhrade umenia sa zišlo viac ako 200 účastníkov. 

Vstupenkou na zábavné popoludnie bol šarkan a dobrá nálada. Rodičia so svojimi deťmi 

absolvovali rôzne súťažné disciplíny. Odmenou bol nielen diplom pre rodinu, ale hlavne vynikajúci 

teplý guľáš, sladké a slané koláče, zákusky z rúk šikovných gazdiniek.  

-Úcta k starším - viac ako 50 žiakov školy sa predstavilo vystúpením v Evanjelickom chráme 

Svätej Trojice počas hlavných Služieb Božích. Starých rodičom privítali spevom, básňou i 

modlitbami.  

-Deň otvorených dverí - prvé dve vyučovacie hodiny sme venovali otvoreným hodinám, kde mali 

rodičia možnosť priamo sa zúčastniť vyučovacieho procesu v predmetoch slovenský jazyk a 

literatúra, matematika, prírodoveda a anglický jazyk. Potom sa triedy premenili na dielničky 

tradičných remesiel.  

-Vianočná akadémia - už tradične sa v adventnom období naša škola prihovára prostredníctvom 

Vianočnej akadémie rodičom, starým rodičom, deťom a priateľom školy. Žiaci pod vedením 

svojich učiteliek pripravili program pod názvom „ .... cesta do Betlehema“, ktorým sa predstavili v 

utorok 17.decembra 2013 v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV.  



-Vystúpenia speváckeho zboru Slniečko - detský spevácky zbor vystúpil v predvianočnom období 

s pásmom kolied, básní, vinšov a scénok v Domove sociálnych služieb v Drienove, v Domove 

sociálnych služieb pre telesne postihnutých na sídlisku III., ako aj v Evanjelickej materskej škole.  

-Deň matiek- každý rok je druhá májová nedeľa veľmi špeciálnym dňom. Výnimočnou je práve 

preto, že je venovaná všetkým mamičkám. Pre naše mamičky žiaci pod vedením učiteliek pripravili 

krátky pozdrav vo forme piesní a pásma ďakovných telegramov. V nich im čo najvrúcnejšie 

prejavili vďačnosť za ich obrovskú lásku, obetu a starostlivosť. V závere si pre každú mamičku 

pripravili maličký darček. 

-Lienka Školienka - vystúpenie žiakov rodičom v triedach. Rodičia sa spolupodieľali pri výrobe 

vlastných kostýmov, ako aj na radostnej atmosfére v triede. 

Prehľad mediálnych výstupov EZŠ 

20.10.2013 - Šarkaniáda 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/Sarkaniada_v_ezS_v_presove 

http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=654:arkaniada-

v-preove&catid=97:ak-skoly&Itemid=90 

Vieme o všetkom - Šarkaniáda v záhrade 

http://www.dobraskola.com/vieme-o-vsetkom/dobra-skola-aktuality21/article/sarkaniada-v-

zahrade.html 

Šarkaniáda vo farskej záhrade 

In: Naša škola 3-4/2013-2014 (rubrika Od nás k vám), Odborný metodický časopis pre učiteľov 

materských škôl a 1. stupňa základných škôl, str. 76 

Nad farskou záhradou lietali šarkany 

In: Evanjelický posol spod Tatier, 13.11.2014 (rubrika Aktivity našich škôl), týždenník evanjelikov 

a. v. na Slovensku, str. 4 

10.12.2013 - Deň otvorených dverí 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/den_otvorenych_dveri_na_ezS_v_preso

ve 

http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=667:de-

otvorenych-dveri-v-preove&catid=97:ak-skoly&Itemid=90 

Dni otvorených dverí na ESŠ v Prešove 

In: Patmos č.5/2013, Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove, str. 6 - 7 

20.12.2013 - Vianočná akadémia na EZŠ v Prešove 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/vianocna_akademia_ezS_v_presove 



21.2.2014 - Aj v Prešove mali karneval 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/aj_na_esS_v_presove_mali_karneval_ 

11.3.2014 - Prešovčania šampiónmi v udržateľnosti 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/presovcania_sampionmi_v_udrzatelnosti 

18. 5. 2014 - víkendový pobyt rodín Z EZŠ 

http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=708:vikendovy-

pobyt-rodin-ez-v-preove&catid=97:ak-skoly&Itemid=90 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/vikendovy_pobyt_rodin_z_presova 

Vystúpenie na deň matiek v Prešove 

http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=709:vystupenie-

na-de-matiek-v-preove&catid=97:ak-skoly&Itemid=90 

Prezentácia EKG na verejnosti:  

Prehľad príspevkov o EKG v médiách v školskom roku 2013/14  

1. Na návšteve nemeckej partnerskej školy 

http://ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/na_navsteve_nemeckej_partnerskej_skoly 

http://vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=647:na-navteve-

nemeckej-partnerskej-koly&catid=97:ak-skoly&Itemid=90 

2. Netradičné vyučovanie na EKG v Prešove 

http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=663:netradine-

vyuovanie-na-ekg-v-preove&catid=97:ak-skoly&Itemid=90 

http://ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/netradicne_vyucovanie_v_presove 

3. Narodením Ježiša Krista Boh nanovo vyviedol svoj ľud z otroctva 

http://ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/narodenim_jezisa_krista_boh_nanovo_vyviedo

l_svoj_lud_z_otroctva 

4. Prešovskí gymnazisti na mládežníckom projekte v Heidelbergu 

http://ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/presovski_gymnazisti_na_mladeznickom_proj

ekte_v_heidelbergu 

Prešovský večerník z 25. marca 2014 

5. Na návšteve Remscheidu (Z. Martausová) 

Prešovský večerník 



6. Nemeckí dobrovoľníci na EKG v Prešove 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/nemecki_dobrovolnici_na_ekg_v_preso

ve 

7. Policajti v EKG v Prešove 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/policajti_v_ekg_v_presove 

8. Prednáška o holokauste 

http://www.ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_Spravodajstvo/prednaska_o_holokauste 

9. Zo žiakov absolventi  

Patmos 3/2014 

10. Návšteva z Remscheidu 

Prešovský večerník 

11. Ukončenie školského roka vo Weimare (Z. Karabinošová) 

Prešovský večerník 

12. Z telocvične tančiareň (Z. Karabinošová) 

Prešovský večerník 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

EMŠ 

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Reagovali sme na výzvu Ministerstva škola a zapojili sa do projektu: „Digitalizácia školstva“. 

Dôvodom bolo nedostatočné IT vybavenie v našej EMŠ. Keďže sme splnili všetky projektom 

stanovené indikátory, obdŕžali sme set zariadenia obsahujúci interaktívnu tabuľu s notebookom. 

Zároveň nám bol poskytnutý vzdelávací set s edukačným softvérom pre školskú pripravenosť, s 

digitálnymi vzdelávacími materiálmi a farebnou tlačiarňou. Tešíme sa na moderné vyučovanie a 

veríme, že to bude rovnako osožné a prínosné pre deti i pre pedagógov. 

Projekt PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA 

Tento projekt bol zameraný na získanie predplaveckých zručností pre deti EMŠ. Malí školáci vo 

veku 4 - 6 rokov v priebehu dvoch týždňov pracovali pod vedením skúsených inštruktorov. Radosť 

z vody posúvala deti úspešne vpred. Projekt vyvrcholil pretekmi v plávaní a odovzdávaním 

„mokrých vysvedčení“. 

Projekt ZÁCHRANÁR DRÁČIK 



Tento projekt bol zameraný na zvyšovanie predčitateľskej gramotnosti a telesnej zdatnosti 

predškolákov. Úlohou detí bolo vybrať si nejaký obľúbený detský príbeh či rozprávku a pretvoriť 

dej pod vedením učiteliek (A. Cingeľová, Mgr. Z. Šofranková) v spolupráci s rodičmi. Do deja 

aktívne vstúpil Dráčik, ktorý sa stal záchrancom a pomocníkom. Celý dej deti stvárnili ilustráciami 

a vytvorili knihu, ktorú prezentovali „čítaním“ podľa obrázkov v kolektíve triedy. Vytvorené diela 

dostali čestné miesto na výstavke v EMŠ. 

V druhej časti projektu sa už deti stali aktívnymi Dráčikmi, ktorí dennými cvičeniami zvyšovali 

svoju telesnú zdatnosť, aby sa v závere celého projektu mohli podieľať ako záchranári svojich 

rozprávkových postáv. 

Projekt ZDRAVÝ ÚSMEV 

Projekt bol zameraný na správnu techniku čistenia zubov a hygienu ústnej dutiny. Deti videli 

praktické ukážky čistenia zubov na modeli chrupu. Následne pod vedením dentálnej hygieničky 

nacvičovali správne držanie zubnej kefky i manipuláciu s ňou. Dentálna hygienička pracovala s 

deťmi 1x mesačne a učiteľky EMŠ zaraďovali túto činnosť do edukačného procesu denne. 

Projekt bol realizovaný v spolupráci so Zdravotníckou fakultou v Prešove. 

Recykluj a vyhraj - 11. ročník súťaže s firmou MILK - AGRO, spol. s r. o.  

V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže v zbere viečok a tetrapakov od mliečnych 

výrobkov z firmy MILK-AGRO. 

Zber sme uskutočnili v spolupráci s rodinami detí našej EMŠ a so žiakmi EZŠ. 

V kategórii A - zber viečok: - získali sme 1.miesto. 

V kategórii B - zber tetrapakov: - obsadili sme 5.miesto. 

Výhru sme si rozdelili medzi EMŠ a EZŠ. 

Pre EMŠ sme získali - notebook, poukážku v hodnote 200€ na nákup výtvarného materiálu, 2 

spoločenské hry a 50 ks tričiek s logom MILK-AGRO. Na slávnostnom odovzdávaní cien v PKO 

Čierny orol sa za EMŠ zúčastnila Mgr. Ľubica Sabolová - koordinátorka zberu.  

EZŠ:  

-CLIL (Content Language Integrated Learning). V rámci tohto vzdelávania, sa obsahy vyučovacích 

predmetov (matematika, a prírodoveda) žiakom sprostredkúvali cez médium iného než 

materinského jazyka. CLIL dáva žiakom príležitosť upriamiť pozornosť na určitú vzdelávaciu 

aktivitu, ktorou nie je samotný jazyk. Opiera sa o nepriame osvojovanie si cudzieho jazyka, pretože 

ho považuje za efektívnejšie. Poskytuje možnosť skutočne komunikovať. Všetky vzdelávacie 

aktivity boli organizované tak, aby sa súčasne dosahovali dva ciele: vzdelávacie ciele v 

nejazykovom predmete a ciele rozvoja cudzojazyčných kompetencií.  

-Šampióni v udržateľnosti- spoločnosť Henkel Slovensko odštartovala tento projekt s cieľom 

poukázať na možnosti šetrenia energiami, znižovanie množstva odpadu, šetrenie vodou, ako aj 

celkový pohľad na udržateľnosť našej planéty. Naša škola sa do uvedeného projektu zapojila, na 

názorných príkladoch počas interaktívnej vyučovacej hodiny vysvetlila žiakom 3. a 4. ročníka ako 

sa môžeme v domácnosti správať šetrne.  



-Zdravý úsmev - projekt bol realizovaný v spolupráci s Fakultou zdravotníckych odborov, 

Katedrou dentálnej hygieny v Prešove. 

-Záložka do knihy spája školy - v projekte nám bola pridelená partnerská Základní a Mateřská 

škola Viničné Šumice, okr. Brno z Českej republiky. Úlohou žiakov našej školy bolo vytvoriť 

záložku do knihy ľubovoľnou technikou na hodinách výtvarnej výchovy.  

-Školienka - princípom zážitkového vyučovania v projekte Školienka je zbierka 30 rozprávkových 

príbehov o lienke, pričom vždy jeden z nich otvára vzdelávaciu tému na nový školský týždeň. 

Príbehy sú mostíkom medzi detsky vnímaným rozprávkovým svetom na lúke, životom v školskej 

triede a obrazom spoločnosti, v ktorej deti žijú. Sú východiskom pre výchovno-vzdelávacie aktivity, 

dramatické a rolové hry, zážitkové učenie a pre radostnú atmosféru v školskej triede. Výstupom 

projektu je kniha Školienkine dobrodružstvá s Metodickou príručkou pre učiteľov na CD a 

Školienkin web pre učiteľov. Projekt sme realizovali v prváckych triedach, ktorého ukončením bolo 

verejné vystúpenie pre rodičov. 

EKG:  

Vzdelaním k úspešnej kariére - od 10/2012 do 11/2014 

Operačný program: Vzdelávanie 

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO 

Názov výzvy: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce. 

O projekte:  

Strategickým cieľom projektu je modernizovať vyučovací proces vedúci k rozvíjaniu kompetencií 

potrebných pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a uplatnenie sa absolventa na trhu práce.  

Jedným z najväčších problémov slovenského školstva je skutočnosť, že náš vyučovací systém v 

jeho doterajšej podobe neviedol žiakov k samostatnému mysleniu, vlastným postojom a k 

samostatnému konaniu, ale bol skôr zameraný na čo najlepšiu reprodukciu už objavených 

poznatkov bez osobného vkladu vzdelávaného. Učiteľ v tomto procese pôsobil len ako 

sprostredkovateľ vedomostí, nie ako podnecovateľ samostatného myslenia. Na druhej strane ale 

stojí fakt, že ani samotní učitelia mnohokrát neboli pripravovaní na to, aby dokázali vyučovať 

metódami, ktoré by viedli žiakov k riešeniu problémov. Kvôli týmto skutočnostiam je potrebné, aby 

sme postupne menili nielen formu vyučovania žiakov, ale zároveň na túto zmenu pripravovali aj 

pedagógov. Takýmto spôsobom prispejeme k riešeniu širšieho spoločenského problému, ktorým je 

nedostatok samostatnosti, kreativity a originálnosti a náklonnosť k opakovaniu síce overených, ale 

zastaraných metód. 

Realizáciou projektu zameraného na rozvíjanie kľúčových kompetencií vybudujeme u žiakov a 

potrebné zručnosti tak, aby vzdelanie získané v Evanjelickej spojenej škole v Prešove spĺňalo 

všetky požiadavky vedomostnej spoločnosti. Aplikácia projektovaných aktivít pripraví absolventov 

školy nielen na následné vysokoškolské štúdium, ale najmä na praktický život a uplatnenie na trhu 

práce. Skupina učiteľov zapojená do projektu sa zároveň stane hybnou silou vyučovania v 



intenciách potrebných pre zvyšovanie kvality slovenského školstva v súlade so svetovými trendmi, 

čím sa podporí aj zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti slovenského školstva, a tým aj celej 

spoločnosti. 

Špecifické ciele projektu:  

• aktualizovať ŠkVP vo vybraných predmetoch pre potreby trhu práce, 

• zlepšiť informovanosť žiakov o potrebách a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce,  

• zlepšiť pripravenosť učiteľov na úlohu facilitátora vyučovacieho procesu. 

Obdobie trvania projektu:  

10/2012 - 08/2014 

Komplexný rozvoj osobnosti 

Názov projektu: Komplexný rozvoj osobnosti  

Stránka projektu: www.kro.ekgym.sk alebo www.esspo.sk 

Operačný program: Vzdelávanie  

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú  

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO  

Názov výzvy: Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl  

O projekte: 

Strategickým cieľom projektu je modernizovať vyučovací proces vedúci k rozvíjaniu problémového 

a kritického myslenia u žiakov. Jedným z najväčších problémov slovenského školstva je 

skutočnosť, že náš vyučovací systém v jeho doterajšej podobe neviedol žiakov k samostatnému 

mysleniu, vlastným postojom a k samostatnému konaniu, ale bol skôr zameraný na čo najlepšiu 

reprodukciu už objavených poznatkov bez osobného vkladu vzdelávaného. Učiteľ v tomto procese 

pôsobil len ako sprostredkovateľ vedomostí, nie ako podnecovateľ samostatného myslenia. Na 

druhej strane ale stojí fakt, že ani samotní učitelia mnohokrát neboli pripravovaní na to, aby 

dokázali vyučovať metódami kritického problémového vyučovania, ktoré by viedlo žiakov k 

riešeniu problémov. Kvôli týmto skutočnostiam je potrebné, aby sme postupne menili nielen formu 

vyučovania žiakov, ale zároveň na túto zmenu pripravovali aj pedagógov. Takýmto spôsobom 

prispejeme k riešeniu širšieho spoločenského problému, ktorým je nedostatok samostatnosti, 

kreativity a originálnosti a náklonnosť k opakovaniu síce overených, ale zastaraných metód. 

Realizáciou projektu zameraného na rozvíjanie kriticko-problémového myslenia podporíme rozvoj 

kľúčových kompetencií u žiakov a potrebné zručnosti u učiteľov tak, aby vzdelanie získané v 

Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove spĺňalo všetky požiadavky vedomostnej 

spoločnosti. Aplikácia projektovaných aktivít pripraví absolventov školy nielen na vysokoškolské 

štúdium, ale najmä na praktický život. Skupina učiteľov zapojená do projektu sa zároveň stane 



hybnou silou vyučovania v intenciách potrebných pre zvyšovanie kvality slovenského školstva v 

súlade so svetovými trendmi, čím sa podporí aj zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

slovenského školstva, a tým aj celej spoločnosti. 

Dĺžka realizácie:  

Projekt sa realizoval od roku 2009, v čase od 06/2010 do 05/2011 bola realizácia prerušená. Projekt 

bol ukončený v 06/2012.  

Projekt - Modernizácia vzdelávania na stredných školách 

Národný projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ je vypracovaný v 

súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky a 

realizovaný bude v rokoch 2009 až 2013 vo všetkých regiónoch Slovenska.  

Základným zámerom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - 

prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám spoločnosti. Špecifickými cieľmi projektu je 

inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu, poskytnúť učiteľom 

vzdelávanie, zamerané na rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti a pripravenosti využívať modernú 

didaktickú techniku na vyučovacích hodinách. Zároveň škola získa potrebné technické prostriedky 

pre modernizáciu vzdelávania. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:  

Druh inšpekcie: V školskom roku 2013/2014 neboli ani jedna zložka školy podrobená školskej ani 

inej inšpekcii. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V Evanjelická spojená škola v sebe zahŕňa dve školy: Evanjelické kolegiálne gymnázium a 

Evanjelickú základnú školu s materskou školou. Kým, v prípade gymnázia, ide o školu fungujúcu 

od roku 1996, EZŠsMŠ bola založená v roku 2009, takže ide o novovzniknutý subjekt, ktorého 

činnosť sa v nasledujúcich rokoch bude rozširovať a prehlbovať.  

Škola je umiestnená v centre mesta Prešov v budove Nového evanjelického kolégia na Námestí 

legionárov 3 v Prešove s vynikajúcou dopravnou dostupnosťou nielen v rámci mestskej hromadnej 

dopravy, ale aj regionálnej autobusovej a železničnej dopravy. 

Kapacita školy je 490 žiakov v 18 triedach EKG a ZŠ a 60 detí v troch triedach MŠ. Budova 

(prenajatá časť) má 50 miestností, z toho 10 miestností tvoria hygienické zariadenia.  

Okrem toho má škola k dispozícii vlastnú telocvičňu, posilňovňu, prednáškovú miestnosť, kabinety 

pre všetky predmetové komisie, odbornú učebňu výpočtovej techniky, biochemické laboratórium, 3 

jazykové učebne, školskú knižnicu, školský bufet. 



Škola využíva tieto zriadené odborné učebne: laboratórium biológie a chémie, telocvičňu, učebňu 

výpočtovej techniky (25 žiackych počítačov a 1 učiteľský), vybavenú dátovým projektorom a 

notebookom pre učiteľa, 3 jazykové učebne pre 18 žiakov vybavené televízormi, DVD-

prehrávačmi, audio surround systémom. Počítače sú zosieťované a všetky, vrátane osobných 

počítačov v kabinetoch, sú napojené na internet. Škola má k dispozícii spoločenskú miestnosť s 

kapacitou 80 miest na sedenie. Miestnosť využívame na slávnostné akadémie, prednášky, besedy, 

stužkové slávnosti, plenárne zasadnutia Rady rodičov, divadelné predstavenia a koncerty. Všetky 

kmeňové triedy sú vybavené dátovými projektormi s možnosťou pripojenia na internet a notebook.  

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za 

modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Počas školského roka 

prebieha dopĺňanie modernými učebnými pomôckami, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie 

vyučovanie. 

Materiálno-technické vybavenie školy je možné aj vďaka neinvestičnému fondu Evkogym.  

Škola má k dispozícii park (Kolmanova záhrada), kde prebieha časť vyučovanie biológie a telesnej 

výchovy v rámci projektového vyučovania. 

Vďaka spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Prešove máme k dispozícii ďalšie dve 

spoločenské miestnosti v budove Farského úradu a Kostol Svätej Trojice v Prešove, v ktorom sa 

konajú pravidelné školské služby Božie.  

Škola má k dispozícii dve jedálne:  

Školská jedáleň pri ESŠ - určená deťom EMŠ a žiakom EZŠ s kapacitou 300 jedál denne s 

celodennou prevádzkou. 

Súkromná školská jedáleň (výdajná jedáleň)- určená žiakom a zamestnancom EKG s kapacitou 300 

jedál denne. 

Materiálno-technické vybavenie EMŠ v šk.r.2013/14 

počet notebookov - 4 

počet dataprojektorov - 3 

počet interaktívnych tabúľ - 0 

počet tabletov - 0 

Materiálno-technické vybavenie EZŠ v šk.r.2013/14 

počet notebookov - 7 

počet dataprojektorov - 5 

počet interaktívnych tabúľ - 0 

počet tabletov - 0 

Materiálno-technické vybavenie EKG v šk.r.2013/14 



počet notebookov - 47 

počet dataprojektorov - 18 

počet interaktívnych tabúľ - 2 

počet tabletov - 0 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

EMŠ 

9/2013 - 8/2014: 3.581,00 € 

ŠKD 

9/2013 - 8/2014: 11.149,00 € 

EZŠ 

9/2013 - 8/2014: 154.777,00 € 

EKG8 

9/2013 - 8/2014: 90.017,00 € 

EKG4 

9/2013 - 8/2014: 304.074,00 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

EMŠ za obdobie 09/2013-06/2014: 5.703,00 € 

ŠKD za obdobie 09/2013-06/2014: 9.034,00 € 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

EZŠ - 2.478,00 € 

EKG - 6.651,00 € 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb 

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

Dary za obdobie 09/2013 - 08/2014 - 15.272,00 € z toho:  



RZ EKG - 5.320,00 € 

RZ EZŠ - 4.330,00 € 

RZ EMŠ - 2.724,00 € 

Evkogym - 2.724,00 € 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

... 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- dobrá úspešnosť pri prijímaní na VŠ 

- veľmi dobrá úspešnosť pri uplantení v praxi (pozri výseldky INEKO) 

- nadpriemerné výsledky v pripravenosti na DSD II. stupeň 

- vysoká spokojnosť rodičov všetkých troch zložiek (pozri výsledky evaluačných dotazníkov 

(prílohy 3.4 a 5) 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- neuspokojivé výsledky v dochádzke žiakov do školy (EKG) 

Návrh opatrení: 

- Dôsledná kontrola dochádzky a systém včasného varovania rodičov.  

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Úspešnosť prijatia absolventov EKG na ďalšie štúdium 

školský rok 2013/2014 

V školskom roku 2013/2014 v dvoch triedach 4. ročníka a v triede VIII. ročníka v riadnom a 

jesennom termíne úspešne zmaturovalo 61 študentov (IV.A - 21 študentov 1 študent nezmaturoval v 

jesennom termíne z MAT- externá časť , IV.B -21 študentov VIII.O - 19 študentov ). 

Na vysokú školu v riadnych i náhradných termínoch podalo prihlášky 56 študentov. Jeden študent 

podal prihlášku na nadstavbové štúdium. 

Z celkového počtu 61 absolventov EKG podali prihlášky na VŠ 56 študenti, z ktorých bolo 

prijatých na vysokoškolské štúdium 45 študentov, čo predstavuje úspešnosť prijatia na VŠ 80,3 %. 



2 študentky neboli prijaté na žiadnu VŠ ( budú sa pripravovať na prij. pohovory doma na ďalší 

akadem. rok ).  

Za súčasných podmienok podávania prihlášok na VŠ - študenti podávali 1 - 5 prihlášok ( spolu 138 

prihlášok) , v priemere 2,5 prihlášky na študenta. Niektoré VŠ volili ako alternatívnu možnosť ku 

školám, na ktoré by sa chceli predovšetkým dostať. 

Na základe prieskumu pred prijímacím konaním, v ktorom študenti uvádzali VŠ na ktoré by sa 

chceli dostať na prvom mieste bola takáto úspešnosť : 

Tzv. „úspešné prijatie“ : 36 študentov - 80,0% ( z prijatých absolventov ) 

alternatívna VŠ : 9 študentov - 20,0 % 

Na zahraničné VŠ boli prijatí 8 študenti - 13,00 % z absolventov , 17,8 % z prijatých na VŠ. 

Prijatí podľa VŠ : 

Teológia : 1 

LF + FARM + ZDRAV : 2 + 0 + 5 

Právo + Ver.správa : 0 + 1 

Filozofické + Masmediélne : 7 

Techniky : 7 

Psychológia: 5 

Ekonom + manažm. : 6 

Prírodoved. : 3 

Učiteľstvo: 8 

Spracoval : výchovný poradca RNDr. Ján Plačko 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

V škole sa kladie dôraz na estetické prostredie tried aj spoločných priestorov. Budova a jej interiér 

pôsobí veľmi príjemným dojmom (historická budova postavená v roku 1911 ako tzv. Nové 

kolégium). V každej triede a na chodbách sú pravidelne aktualizované informačné nástenky.  

Jednou z najväčších devíz je priateľská atmosféra medzi žiakmi a učiteľmi, vďaka ktorej sa darí 

predchádzať stresu a budovať atmosféru kresťanského spolunažívania.  

Vedenie školy pravidelne organizuje školenia svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a proti požiaru. Pravidelne dochádza ku kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia a 



odstraňujú sa nedostatky podľa výsledkov revízií. Za školenia je zodpovedná autorizovaná 

bezpečnostná technička z firmy BTS-PO s.r.o., ktorá zabezpečuje pre školu odborné školenia. 

Na začiatku každého školského roka sú žiaci poučení triednymi profesormi o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci. V škole funguje zdravotnícka hliadka, požiarna hliadka.  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Academic 10   Mgr. Ľudmila Kónyová 

Angličtina trochu inak 9   Mgr. Zuzana Martausová 

Debatiáda 7   Mgr. Zuzana Kmeciková 

Dejepisný krúžok 16   Mgr. Zuzana Kmeciková 

Detský spevokol 10   Mgr. Erika Haas 

Domino 45   ThDr. Matej Oráč 

Flórbalový krúžok 19   Mgr. Martin Joščák 

Chémia v testoch 20   Mgr. Anna Demčáková 

Kapela 12   Mgr. Soňa Grestyová 

Konverzácia v anglickom jazyku 14   Mgr. Zuzana Kováčová 

Konverzácia v nemeckom jazyku 16   Cornelie Kutscher 

Kreatívne ruky 10   Bc. Jana Gregová 

Lienka Šikulienka 17   Mgr. Eva Kecerová 

Matematický krúžok 14   Mgr. Erika Beňová 

Milovníci slovenskej gramatiky 6   Mgr. Miroslava Dzubajová 

Posilňovanie 7   Mgr. Martin Joščák 

Slovenčinou k maturite 15   Mgr. Ľudmila Kónyová 

Spevokol Slniečko 3   Mgr. Erika Haas 

Športové hry 22   Bc. Jana Gregová 

Zabavme sa hrou 4   Mgr. Martina Harčárová 

Zaujímavá fyzika 11   RNDr. Ján Plačko 

Zlepšime sa v ANJ 9   PaedDr. Katarína Brendzová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Rada školy ako kontrolný orgán vedenia školy funguje od roku 2010 pod vedením jej predsedu Ing. 

Juraja Luščáka. Ďalšími členmi rady školy sú Mgr. Zuzana Kováčová, Mgr. Ľudmila Kónyová 

(zástupcovia pdg. zamestnancov), Ing. Juraj Luščák (zástupca nepdg. zamestnancov), Ing. Rastislav 

Grega, Ing. Peter Vagaský, Ľubomír Pastír (zástupcovia rodičov), Ing. Milan Dreveňák, Ing. 

Ľubomír Pankuch, Mgr. Ján Bakalár, Mgr. Ondrej Koč (zástupcovia zriaďovateľa) a Lýdia 

Sabolová (predseda ŽŠR). 

Pri škole funguje Rodičovské združenie pri EKG, Rodičovské združenie pri EZŠ a Rodičovské 

združenie pri EMŠ v Prešove, s ktorými škola spolupracuje. Stretnutia zástupcov rodičov s vedením 



školy sa konajú pravidelne, minimálne 4x ročne, rovnako aj triedne aktívy vedené triednymi 

dôverníkmi rodičov.  

Škola spolupracuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou formou príležitostných 

prednášok a konzultácií.  

V rámci spolupráce EZŠ s rodinou žiakov organizujeme nasledujúce aktivity: Veselé ovocie a 

zeleniny; Deň otvorených dverí; Zber papiera, Sabi viečok, elektroodpadu; Eko dni jeseň. 

EMŠ 

Rozlúčka s predškolákmi 

V tomto školskom roku sme sa rozlúčili s 20 predškolákmi. Na rozlúčkovú slávnosť boli pozvaní 

rodičia predškolákov a pedagógovia EMŠ. Po slávnostnom nástupe sa všetkým prítomným 

prihovoril riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD. Deti vystúpili s kultúrnym programom, po 

ktorom nasledoval učiteľský a rodičovský tanec. Druhý vstup detí bol veľmi slávnostný. Nastúpili v 

rovnošatách a po podpísaní sa do kroniky si prevzali z rúk riaditeľa školy Osvedčenie o ukončení 

predprimárneho vzdelávania a Pamätný list. V treťom vstupe čítali učiteľky deťom čiernu kroniku a 

potom im odovzdali malé darčeky na pamiatku. Najväčším darčekom pre deti bola sladká torta s 

ohňostrojom. 

DEŇ EMŠ - 5.výročie založenia EMŠ 

Uplynulo už 5 rokov, čo naša Evanjelická materská škola v Prešove otvorila brány vzdelávania pre 

deti vo veku 3 - 6 rokov. Sme vďační Pánu Bohu za každé dobrodenie, ktoré sme z Jeho rúk prijali. 

Túto vďačnosť sme vyjadrili na spoločnom stretnutí v nedeľu dňa 22.6.2014 za prítomnosti ľudí, 

ktorí boli a sú zainteresovaní do diania EMŠ. Pozvané boli všetky rodiny, ktorí deti navštevovali, 

alebo práve navštevujú našu EMŠ. Spolu nás bolo okolo 170. 

Program začal o 11.00 hod. slávnostnými Službami Božími v Evanjelickom a. v. chráme Svätej 

Trojice v Prešove, na ktorých Slovo Božie zvestoval brat biskup VD - Mgr. Slavomír Sabol. Za 

biblický základ si zvolil evanjeliový príbeh O dobrom Pastierovi, aby znovu vyzdvihol myšlienku, 

že Pán Ježiš - ten dobrý Pastier, sa o nás, ľudí, stará ako pastier o svoje milované ovečky. Počas 

služieb Božích poslúžili deti EMŠ duchovným programom a prijali požehnanie. V závere sa 

zhromaždeným prihovoril riaditeľ ESŠ - PhDr. Marián Damankoš, PhD. a s históriou vzniku i 

fungovania EMŠ prítomných oboznámila zástupkyňa EMŠ - Mgr. Ľubica Sabolová. 

Po spoločnom obede v areáli školy nasledoval popoludňajší program, ktorý otvorili deti EMŠ 

kultúrnym vystúpením. Po ňom nasledovala veľká rodinná hra. Tá začala motivačnom scénkou 

Stratená ovečka. Zahrali ju učiteľky EMŠ. Potom sa už zo všetkých detí stali poslušné „ovečky“, 

ktoré spolu so svojimi rodičmi v rôznych skupinách plnili športové a vedomostné aktivity. Deti si 

vyberali z týchto ponúk: Ovečka sa učí; Ovečka, odplaš vlka!; Ovečka stavia dom; Ovečka športuje; 

Ovečka hľadá ovocie; Ranená ovečka; Ovečka na čistej lúke; Ovečka pracuje; Ovečka na 

karnevale; Ovečka zbiera huby; Ovečka a iné zvieratká; Ovečka cestuje. Na jednotlivých 

stanovištiach za splnenú úlohu zbierali slabiky biblického verša z Listu Efezským 6,1: „Dietky, 

poslúchajte si rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé.“ Po splnení všetkých úloh a vyplnení 

piktogramovej tabuľky boli deti odmenené upomienkovými predmetmi a plyšovou ovečkou, ktorú 

ušil personál EMŠ. Pri spoločných rozhovoroch zotrvali rodiny do večerných hodín. 

§ 2. ods. 2 d 



Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca s verejnosťou - EMŠ 

Zdravotnícka fakulta Prešov - projekt Zdravý úsmev 

Policajný zbor Prešov - Beseda s policajtom; Ukážky výcviku policajných psov 

Hasičský zbor Prešov - DOD u hasičov - praktické ukážky práce 

Lekáreň v OD TESCO Prešov - exkurzia s deťmi EMŠ 

Biskupský úrad VD Prešov - poskytnutie priestorov na Vianočnú akadémiu a Deň matiek, - výroba 

pamätných listov pre predškolákov; 

Ev.a.v.farský úrad Prešov - DSB v Ev.a.v. chráme Sv.Trojice v Prešove 

Spolupráca školy a verejnosti - EZŠ 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove 

Detská knižnica Slniečko 

Hasičský a záchranný zbor Prešov 

ABC Centrum voľného času 

Evanjelická materská škola 

Evanjelický a. v. farský úrad Prešov 

Fakulta zdravotníctva Prešovskej Univerzity v Prešove 

Záver 

Vypracoval: PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

V Prešove, 7. októbra 2014 

Správa prerokovaná v Pedagogickej rade EZŠ, dňa: 07.10.2014 

Správa prerokovaná v Pedagogickej rade EKG, dňa: 08.10.2014 

Správa prerokovaná v Pedagogickej rade EMŠ, dňa: 10.10.2014. 

Správa prerokovaná v Rade školy pri ESŠ, dňa: dňa 23.10.2014 

Správa bola prerokovaná Dištruktálnym presbyterstvom VD ECAV dňa 29. 11. 2014. 

 


