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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2017/2018 

 

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

§ 2. ods. 1 a 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Evanjelická spojená škola 

org. zložka Evanjelické kolegiálne gymnázium 

org. zložka Evanjelická základná škola s materskou školou 

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 137, 080 01 Prešov 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  

Riaditeľ 

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

PhDr. Marián Damankoš, PhD. 0517721401 0918828221 riaditel@esspo.sk 

ZRŠ-EKGaEZŠ5-9 Mgr. Jela Zakarovská 0517721401 0915651991 zakarovska@esspo.sk 

ZRŠ-EZŠ 1-4 Mgr. Jarmila Kočová 0517721401 0915272050 kocova@esspo.sk 

ZRŠ-EMŠ Mgr. Ľubica Sabolová 0517721401 0915272023 saboloval@esspo.sk 

 

Rada školy 

  

Predseda 

Titul, priezvisko, meno Kontakt 

Ing. Juraj Luščák   

pedagogickí zamestnanci 

PhDr. Ľudmila Kónyová   

PaedDr. Ľubica Demčáková   

ostatní zamestnanci Ing. Juraj Luščák   

zástupcovia rodičov 

Bc. Miroslav Iľko   

Emília Máthéová   

Bc. Pavel Drotár   

zástupca zriaďovateľa 

PhDr. Viera Hybenová   

Mgr. Ján Bakalár   

Mgr. Martin Škarupa   

mailto:skola@esspo.sk
http://www.esspo.sk/
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Ing. Ľubomír Pankuch   

Iní Timotej Benjamín Jurčo   

 

Poradné orgány školy 

Názov PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

EKG PK VP  ThDr. Matej Oráč, PhD. EVB, TSV, HUV, VYV, UKL   

EKG PK SVP PhDr. Ľudmila Kónyová SJL, DEJ, OBN, GEO   

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

EKG PK ANJ Mgr. Soňa Grestyová ANJ   

EKG PK NEJ Mgr. Iveta Birošová NEJ   

EZŠ 5-9 PK VP ThDr. Matej Oráč, PhD. EVB, TSV, HUV, VYV   

EZŠ 5-9 PK SVP Mgr. Mária Čurlíková SJL, DEJ, OBN, GEO   

EZŠ 5-9 PK PRP PaedDr. Adriana Pancuráková MAT, FYZ, CHE, BIO, INF, TECH   

EZŠ 5-9 PK CJ Mgr. Lucia Malčovská ANJ   

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

MZ MŠ Alena Cingeľová EMŠ   

MZ ŠKD Mgr.Monika Nemčíková ŠKD   

 

§ 2. ods. 1 b 

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 529 

Počet tried: 27 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 5 5 4 4 3 2 2 2 0 27 

počet žiakov 102 100 90 86 51 35 33 32 0 529 

z toho ŠVVP 1 0 1 7 1 2 1 6 
 

19 

z toho v ŠKD 41 26 31 27 
     

125 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  

Prihlásení 

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

24 
 

25 
     

Prijatí 20 
 

18 
     

% úspešnosti 
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§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ... ANJ BIO DEJ EVB FYZ GEO HUV CHE INF KAJ MAT NEJ OBN PSP 

I. A   2,39 2 2,5 1,5 2,11 2 
 

1,83 1,89 
 

1,94 1,72 
  

II. A   1,82 1,73 1,55 1,23 2,45 1,64 
 

1,86 1,91 
 

1,95 1,91 2,36 
 

III. A   1,9 1,9 1,8 1,4 2,23 1,83 
 

1,6 
  

1,67 1,8 1,6 
 

IV. A   1,42 1,5 2,27 1,12 
 

1,25 
 

1 
 

1,46 1,2 1,12 1,88 
 

I. O   1,5 
 

1,7 1,5 
 

1,9 1 
   

1,75 1,3 1,05 
 

II. O   1,46 1,29 1,88 1 1,79 1,71 1,04 
 

1,33 
 

2,08 1,42 1,38 
 

IV. O   1,5 1,9 1,75 1,1 2,2 2,05 
 

1,75 1,95 
 

2,65 2,25 1,55 
 

V. O   1,86 2,21 2,5 1,5 2,57 1,79 
 

2 1,86 
 

1,86 1,86 
  

VI. O   1,57 2,05 1,52 1,29 2,81 1,71 
 

2,1 2 
 

2,38 1,9 2,19 
 

VII. O   2 1,87 1,53 1,33 1,67 1,67 
 

1,47 
  

1,87 1,8 1,8 
 

VIII. O   1,38 1,6 1,83 1,19 
 

1,2 
 

1,5 
 

1,33 1,6 1,81 1,8 
 

5. A   1,59 1,47 
 

1,29 
 

1,53 1 
 

1,53 
 

1,71 
   

5. B   2,06 1,76 
 

1,47 
 

1,88 1 
 

1,71 
 

1,76 
   

6. A   2,5 2 1,57 1,36 2,29 2,07 1 
 

2 
 

2,29 
 

1 
 

7. A   2,88 2,06 2,35 1,71 2,82 2,35 1,18 2,18 1,82 
 

2,24 
 

2 1,59 

8. A   2,5 
 

1,75 2 2,31 
  

2 
  

2,56 
 

1,75 1,13 

1. A   1 
  

1 
      

1,05 
   

1. B   1 
  

1 
      

1 
   

2.A   1 
  

1 
      

1,21 
   

2.B   1 
  

1 
      

1,06 
   

3.A   1,59 
  

1,06 
      

1,35 
   

3.B   1,45 
  

1 
      

1,45 
   

4.A   2,05 
  

1,2 
      

1,7 
   

4.B   1,75 
  

1,33 
      

1,41 
   

3-4 ročné deti   
              

4-5 ročné deti   
              

5-6 ročné deti   
              

 

Trieda PDA PVO SJL Spr TCH TSV UKL VLA VUM VYV ZRT 

I. A 
  

1,83 1 
 

1 1 
   

1 

II. A 
  

2,05 1 
 

1 1 
   

1 

III. A 
  

1,7 1 
 

1 1 
    

IV. A 
  

1,6 1 
 

1 1 
    

I. O 
  

1,55 1 
 

1 
   

1 
 

II. O 
  

1,83 1 
 

1 
    

1 
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IV. O 
  

1,95 1,05 1,1 1 
    

1 

V. O 
  

1,79 1 
 

1 1,14 
   

1 

VI. O 
  

1,81 1 
 

1,06 1 
   

1 

VII. O 
  

1,67 1 
 

1 1 
   

1 

VIII. O 
  

1,69 1 
 

1 1 
    

5. A 
  

1,59 1 1,24 1 
   

1 
 

5. B 
  

1,82 1 1,41 1 
   

1 
 

6. A 
  

2,29 1 1 1 
   

1 
 

7. A 
  

2,47 1 1,18 1 
   

1 1 

8. A 
  

2,69 1,13 
 

1,06 
  

1 
  

1. A 
 

1 1,1 1 
       

1. B 
 

1 1,05 1 
       

2.A 
 

1,21 1,43 1 
       

2.B 
 

1,12 1,12 1 
       

3.A 1,53 
 

1,65 1 
   

1,35 
   

3.B 1,1 
 

1,55 1 
   

1,1 
   

4.A 1,1 
 

1,85 1 
   

1,95 
   

4.B 1,39 
 

1,59 1 
   

1,61 
   

3-4 ročné deti 
           

4-5 ročné deti 
           

5-6 ročné deti 
           

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. A 18 18 0 0 

II. A 22 22 0 0 

III. A 30 30 0 0 

IV. A 26 26 0 0 

I. O 20 20 0 0 

II. O 24 24 0 0 

IV. O 20 20 0 0 

V. O 14 14 0 0 

VI. O 21 20 1 0 

VII. O 15 15 0 0 

VIII. O 16 16 0 0 

5. A 17 17 0 0 

5. B 19 17 0 2 

6. A 15 14 0 1 

7. A 17 17 0 0 



5 

 

8. A 16 16 0 0 

1. A 21 21 0 0 

1. B 20 20 0 0 

2.A 15 14 0 1 

2.B 18 17 0 1 

3.A 17 17 0 0 

3.B 20 20 0 0 

4.A 20 20 0 0 

4.B 19 18 0 2 

3-4 ročné deti 22 0 0 22 

4-5 ročné deti 21 0 0 21 

5-6 ročné deti 24 0 0 24 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 18 1807 100,39 1807 100,39 0 0,00 

II. A 22 2726 123,91 2726 123,91 0 0,00 

III. A 30 5067 171,17 5063 171,04 4 0,13 

IV. A 26 2814 108,23 2814 108,23 0 0,00 

I. O 20 2151 107,55 2151 107,55 0 0,00 

II. O 24 3677 153,21 3677 153,21 0 0,00 

IV. O 20 3651 182,55 3649 182,45 2 0,10 

V. O 14 1719 122,79 1689 120,64 30 2,14 

VI. O 21 3468 165,14 3468 165,14 0 0,00 

VII. O 15 3108 207,20 3100 206,67 8 0,53 

VIII. O 16 2015 125,9 2015 125,9 0 0,00 

5. A 17 2190 128,82 2190 128,82 0 0,00 

5. B 19 1657 97,47 1657 97,47 0 0,00 

6. A 15 1138 81,29 1138 81,29 0 0,00 

7. A 17 2340 137,65 2340 137,65 0 0,00 

8. A 16 2590 161,88 2590 161,88 0 0,00 

1. A 21 1998 97,16 1998 97,16 0 0,00 

1. B 20 1715 85,75 1715 85,75 0 0,00 

2.A 15 1251 89,36 1251 89,36 0 0,00 

2.B 18 1506 88,59 1506 88,59 0 0,00 

3.A 17 1648 96,94 1648 96,94 0 0,00 

3.B 20 1739 89,49 1739 89,49 0 0,00 

4.A 20 1886 96,61 1886 96,61 0 0,00 
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4.B 19 1550 86,11 1550 86,11 0 0,00 

3-4 ročné deti 22 
      

4-5 ročné deti 21 
      

5-6 ročné deti 24 
      

 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Celoslovenský priemer 

Monitor SJL 5 33 71,3 62,8 

Monitor MAT 5 33 75,8 64,7 

Nebol realizovaný, nemali sme 9. 

Ročník    

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 

EČ 

priemer 

školy 

EČ slov. 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B2 34 (9/25) 65,20% 63,4 % 29 85,52% 29 29 3 2 

 
1,21 34 

Biológia 
 

12 (3/9) 
     

6 4 2 
 

1,67 12 

Dejepis 
 

15 (3/12) 
     

7 2 3 3 2,13 15 

Geografia 
 

6 (3/3) 
     

5 1 
  

1,17 6 

Chémia 
 

9 (3/6) 
     

7 1 1 
 

1,33 9 

Matematika 
 

10 (6/4) 71,66% 57,0 % 10 
  

7 3 
  

1,30 10 

Nemecký 

jazyk 
B1 5 (0/5) 

     
5 

   
1,00 5 

Nemecký 

jazyk 
B2 15 (6/9) 66,66% 62,0 % 12 81,25% 12 11 3 1 

 
1,33 15 

Občianska 

náuka  
21 (3/18) 

     
12 5 4 

 
1,62 21 

Slovenský 

jazyk 

a literatúra 
 

41 (12/29) 68,94% 54,7 % 41 76,31% 41 29 7 5 
 

1,41 41 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 5 5 5 3 3 2 2 2 0 
 

EMŠ 1 1 1 
      

3 

EZŠ 2 2 2 2 2 1 1 1 0 13 

EKG 4 1 1 1 1 
     

4 

EKG 8 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

7 
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§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov pedag. 

prac. 
Počet úväzkov nepedag. prac. 

TPP 37 12 34,5 11,1 

DPP 12 2 10,9 1,6 

Znížený 

úväzok 
10 3 6,9 1,7 

ZPS 3 0 2,18 0 

Na dohodu 1 0 0,26 0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov ESŠ 0 42 42 

Vychovávateľov 0 6 6 

asistentov učiteľa 1 1 2 

Spolu 1 49 49 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 10 0 

2.kvalifikačná skúška 7 2 

štúdium školského manažmentu 4 0 

špecializačné inovačné štúdium 
  

špecializačné kvalifikačné 
  

Postgraduálne 
  

doplňujúce pedagogické 
  

vysokoškolské pedagogické 
  

vysokoškolské nepedagogické 
  

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 

EZŠ - príloha 1           

EKG - príloha 2           
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity EMŠ  

 Divadlo BABADLO - Kráľ Drozdia brada 

 Divadlo BABADLO - Alibaba 

 Divadlo GAŠPARKO - O zlatej rybke Pyrani 

 Divadlo GAŠPARKO - O medovníkovom domčeku 

 Návšteva knižnice SLNIEČKO 

 Návšteva obchodu so záhradníckymi potrebami 

 Návšteva kníhkupectva 

 Návšteva detského interiérového ihriska BUBLINKA 

 Návšteva lanového centra 

 Deň mateských škôl 

 Stretnutie s Mikulášom 

 Beseda s policajtom - dopravné ihrisko v EMŠ 

 Beseda s lesníkom - lesná pedagogika 

 Exkurzia na Fakulte zdravotníckych odborov 

 Veselá maska - karneval 

 Deň detí - športové dopoludnie 

 Obhliadka mestského úradu 

 Obhliadka POŠTY 

 Obhliadka DJZ 

ĎALŠIE AKTIVITY : 

 Vyučovanie ev.a.v. náboženstva 

 Detské služby Božie s požehnaním detí 

 Deň otvorených dverí 

 Zdravý úsmev 

 Lutheriáda  

 

Prezentácia na verejnosti  

 

EMŠ 

Vianočná akadémia - Betlehemská novina 

Vianočný vystúpenie detí EMŠ sa prestavilo pod názvom ,,Betlehemská novina.“ Po úvodných slovách 

p. riaditeľa a modlitbe duchovného správcu na scénu zavítali macocha s Holenou a Maruška. Už asi 

každý z vás tuší, čo si poslušná Maruška vytrpela. Na svojej ceste však stretla dobrých kamarátov - 

vietor, zajkov aj dvanástich mesiačikov. A čo má spoločné Betlehemská novina a Dvanásť mesiačikov? 

Ľudskú lásku sfúkne vietor. Ale tú, čo dáva Boh, tej konca nieto. Maličký Ježiško prichádza a prináša 

nám dobré správy z neba od Boha. Ver tej dobrej novine, že dieťatko nevinné narodiť sa muselo, by 

nám bolo veselo. 

 

Deň matiek - Mamka všetko napraví 
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Najdrahšou bytosťou v živote každého človeka je mama. Aj naša materská škola - naše deti v mesiaci 

máj, potešili svoje mamky, babky, ale určite aj ockov a dedkov pekným programom. Úvod patril 

riaditeľovi a duchovnému správcovi, ktorí príhovorom a modlitbou otvorili naše vystúpenie. Vystúpenie 

detí EMŠ boli inšpirovaní rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovke. V programe sme spoznali životné 

situácie ako napr.: vybrať sa do sveta a stretnúť tam priateľov. To nám dokázalo jedno vajce. Na svojej 

ceste stretlo kohúta, moriaka, Jura volského, ale aj múdru sovu. Práve ona im porozprávala o 

bezpečnom bývaní v mamkinom náručí. Že je to tak, o tom sa už presvedčil asi každý z nás. Preto sme 

vďační Pánu Bohu za svoje mamky a za ich láskavé ruky.  

 

Rozlúčková s predškolákmi 

V školskom roku 2017/2018 sme sa rozlúčili s 24 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 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 

knihu so spoločnou fotografiou. Najväčším darčekom pre deti bola sladká torta s ohňostrojom. Slávnosť 

mala svoje pokračovanie na ďalší deň, keď deti prechádzajúc mestom s tablom v rukách spievali 

pesničky na rozlúčku so škôlkou a okoloidúcich potešili peknou básničkou Dovidenia, škôlka milá! Tablo 

si načas našlo miesto v evanjelickom kníhkupectve PATMOS. 

 

EZŠ 

 

Prehľad mediálnych výstupov EZŠ 

Práca EZŠ bola zviditeľňovaná prispievaním do týždenníka Evanjelický posol spod Tatier, na stránke 

www.ecav.sk, www.skoly.ecav.sk na stránke www.vdecav.sk a na web-stránke školy 

www.esspo.sk. Z našej školy boli uverejnené aj dve reportáže v Televíznych novinách televízie 

Markíza. 

 

Priemerne počas roka týždenne mohlo vidieť príspevky o dianí na našej EZŠ na facebookovej stránke 

cca 1 000 ľudí.  

https://www.facebook.com/Evanjelick%C3%A1-z%C3%A1kladn%C3%A1-%C5%A1kola-Pre%C5%A1ov-

612942035502505/ 
 

Jarný projektový týždeň 

http://ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/jarny_projektovy_tyzden_v_ezS 

http://www.vdecav.sk/index.php/133-jarny-projektovy-tyzden-v-ezs-presov 

http://www.skoly.ecav.sk/index.php/pre-verejnost/evanjelicke-skoly/170-projektovy-tyzden-v-presove 

In: Evanjelický posol spod Tatier , 19 - 20/2018, Do školských lavíc zasadli aj s domácimi miláčikmi 

str.12, 

https://www.facebook.com/TelevizneNoviny/videos/zverinec-v-%C5%A1kole/10156402229321410/ 
 

 

 

https://www.facebook.com/Evanjelick%C3%A1-z%C3%A1kladn%C3%A1-%C5%A1kola-Pre%C5%A1ov-612942035502505/
https://www.facebook.com/Evanjelick%C3%A1-z%C3%A1kladn%C3%A1-%C5%A1kola-Pre%C5%A1ov-612942035502505/
http://ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/jarny_projektovy_tyzden_v_ezS
http://www.vdecav.sk/index.php/133-jarny-projektovy-tyzden-v-ezs-presov
http://www.skoly.ecav.sk/index.php/pre-verejnost/evanjelicke-skoly/170-projektovy-tyzden-v-presove
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Deň učiteľov VD 

http://ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/den_ucitelov_vd_ecav_na_slovensku 

 

Šarišský výstup pre mamu 

http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/Sarissky_vystup_pre_mamu 

http://www.vdecav.sk/index.php/134-sarissky-vystup-pre-mamu 

http://www.skoly.ecav.sk/index.php/pre-verejnost/evanjelicke-skoly/169-den-matiek-na-hrade 

 

Luteriáda 

http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/luteriada_v_presove_v_„dazdi_pozehnania“ 

Spracovala Mgr. Ivana Majerníková 

 

EKG 

1. http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/ekg_v_ocakavani_vyrocia_„500“ 

2. http://www.ecav.sk/?p=LD/500rfm-s/vyrocie_reformacie_si_pripomenuli_aj_na_ekg 

3. Vytvorili mozaiku Lutherovej ruže (Evanjelický posol spod Tatier č. 39, 11. 10. 2017) 

4. Pizza party i noc v škole (Evanjelický posol spod Tatier č. 39, 11. 10. 2017) 

5. http://www.vdecav.sk/index.php/123-svetlo-poznania-a-sila-vyznania 

6. http://patmos.sk/archiv/1714/pozvanie-na-vernisaz-a-akademiu-500/ 

7. http://www.ecav.sk/?p=LD/500rfm-s/vernisaz_reformacia_500_v_esS_v_presove 

8. http://www.ecav.sk/?p=LD/500rfm-s/nas_pribeh_-_Čo_od_nas_chces 

9.  https://presov.korzar.sme.sk/c/20777379/oz-malicek-obdarovalo-perinatologicke-

centrum.html#ixzz59GBoPdjt 

10. http://ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/pomoc_studentov_esS_v_presove_potesila 

11. Onkológovia medzi gymnazistami na východe 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7437 

12. Pomoc pre predčasne narodené deti (Evanjelický posol spod Tatier č. 11, 21. 3. 2018) 

13.  EKG má nezastupiteľné miesto v Prešovskom kraji 

http://patmos.sk/wp-content/uploads/2018/04/2018-02.pdf 

Spracovala PhDr. Ľudmila Kónyová 
 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

 

EMŠ  

Projekt: Reformačný týždeň Schools 500 Reformation 

Je medzinárodný projekt protestantských cirkví. Cieľom je vybudovať celosvetovú sieť protestantských 

škôl k 500. výročiu začiatku reformácie, ktorú si pripomenieme v roku 2017.Každá protestantská škola 

sa môže zúčastniť a prihlásiť. Urobila tak aj naša Evanjelická spojená škola. V mesiaci október v našej 

MŠ prebiehalo projektové vyučovanie s názvom: „Reformácia pre dnešok“ v ktorom sme s deťmi 

objasňovali reformačné učenie rôznymi zážitkovými aktivitami primeranými predškolskému veku 

http://ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/den_ucitelov_vd_ecav_na_slovensku
http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/Sarissky_vystup_pre_mamu
http://www.vdecav.sk/index.php/134-sarissky-vystup-pre-mamu
http://www.skoly.ecav.sk/index.php/pre-verejnost/evanjelicke-skoly/169-den-matiek-na-hrade
http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/luteriada_v_presove_v_
http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/ekg_v_ocakavani_vyrocia_
http://www.ecav.sk/?p=LD/500rfm-s/vyrocie_reformacie_si_pripomenuli_aj_na_ekg
http://www.vdecav.sk/index.php/123-svetlo-poznania-a-sila-vyznania
http://patmos.sk/archiv/1714/pozvanie-na-vernisaz-a-akademiu-500/
http://www.ecav.sk/?p=LD/500rfm-s/vernisaz_reformacia_500_v_esS_v_presove
http://www.ecav.sk/?p=LD/500rfm-s/nas_pribeh_-_Čo_od_nas_chces
https://presov.korzar.sme.sk/c/20777379/oz-malicek-obdarovalo-perinatologicke-centrum.html#ixzz59GBoPdjt
https://presov.korzar.sme.sk/c/20777379/oz-malicek-obdarovalo-perinatologicke-centrum.html#ixzz59GBoPdjt
http://ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/pomoc_studentov_esS_v_presove_potesila
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7437
http://patmos.sk/wp-content/uploads/2018/04/2018-02.pdf
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dieťaťa. Výstupom z nášho vyučovania bola vytvorená Lutherova ruža v 3D a veľká Wittenbergská 

brána s rôznymi biblickými veršíkmi. 

 

Projekt HRAVÁ ANGLIČTINA 

Projekt bol zameraný na vyučovanie anglického jazyka v materskej škole hravou formou, ktorého 

úlohou je vzbudiť u detí záujem o anglický jazyk. Deti sa v priebehu školského roka naučili detské 

pesničky, básničky a slovnú zásobu cez mnohé aktivizujúce metódy a činnosti. Slovná zásoba sa 

rozširovala v závislosti od vyučovanej témy v materskej škole v danom týždni. 

 

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, M. Maťašová) 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 Fakultou zdravotníckych odborov v Prešove. 

 

EZŠ 

 

Projekt: "500 protestantských škôl oslavuj 500. výročie reformácie" 

Zapojenie sa do celosvetového projektu. 

Pripomenutie si koreňov reformácie v rámci vyučovania pomocou rozvoja protestantskej etiky, 

vyučovania a učenia. 

 

Lienka Školienka - ročníkový projekt, ktorého cieľom je zábavnou formou rozvíjať čitateľské zručnosti. 

1.ročník: Školienka; tried besiedka na konci školského roka 

2.ročník: Školienkine dobrodružstvá 
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3.ročník: Školienka v autobuse 

4.ročník: Chceme vedieť viac 

 

 

Projekt: Škola v prírode - cieľom je overiť získané vedomosti žiakov v praktických činnostiach. 

1.-2. Ekoškola 

3.-4. Športová olympiáda 

 

Projekt: KOZMIX - cieľom je rozvíjať správne hodnoty a návyky finančnej gramotnosti žiakov ( Malá 

finančná akadémia) a cez enviromentálny program viesť žiakov k vzťahu k Zemi (O princeznej Lesane, 

Odpadkovo) 

 

Zober loptu nie drogy 

Cieľom je rozvoj športových aktivít žiakov ZŠ a tým eliminovať drogové závislosti. 

 

Jesenný projektový týždeň - cieľom je prostredníctvom zážitkové učenia približovať školu reálnemu 

životu. 

 

Jarný projektový týždeň - cieľom je prostredníctvom zážitkové učenia približovať školu reálnemu 

životu. 

 

Zdravý úsmev - na projekte spolupracujeme s Fakultou zdravotníckych odborov v Prešove, Katedrou 

dentálnej hygieny. 

 

Triedim, triediš, triedime - na projekte spolupracujeme s Technickými službami mesta Prešov a 

Slovenskou agentúrou pre životné prostredie.  

Cieľom je výchova k ochrane životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia žiakov 

pomocou separácie odpadu v triedach, v škole a následne doma.  

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola - cieľom projektu je 

vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických 

služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie 

digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických 

pracovníkov.  

 

EKG 

 

Vzdelaním k úspešnej kariére - ukončený 30.06.2015 

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. 
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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 u učiteľov 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. 

 

Komplexný rozvoj osobnosti - ukončený 30.06.2012 

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 samotný 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 
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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 na 

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

ukončený v 06/2012.  

 

Projekt Erasmus+ 

Erasmus+, Vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom projektu „To share the received“. Do projektu je 

zapojená väčšina pedagógov a jeho cieľom je zlepšenie jazykových znalostí anglického jazyka 

pomocou študijných pobytov pdg. zamestnancov vo Veľkej Británii. 

Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania 

Cieľom projektu je vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM-u. Tieto testy a 

úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne 

náročnosti. Ďalším cieľom je zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, 

zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl. Naša škola zapojila učiteľov 

do prípravy úloh a svojich študentov do výskumnej časti tohto projektu. Získala týmto aj skúsenosti s on-

line maturitou. 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) 

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému 

a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s 

elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych 

tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov 

pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 
 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.03.2018 

Druh inšpekcie: tematická 

Inšpekciu vykonala zamestnankyňa Štátnej školskej inšpekcie Dr. Choborvá a bola zameraná na 

priebeh realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu. 

Výsledok: bez problémov a zistení  
 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické vybavenie EMŠ: 
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 počet notebookov: 5 

 počet dataprojektorov: 5 

 počet interaktívnych tabúľ: 3 

 počet tabletov: 1 

 počet tlačiarní a kopírovacích strojov: 2 

Materiálno-technické vybavenie EZŠ: 

 počet počítačov: 18 

 počet notebookov: 18 

 počet dataprojektorov: 16 

 počet interaktívnych tabúľ: 3 

 počet tabletov: 20 

 počet tlačiarní a kopírovacích strojov: 5 

Materiálno-technické vybavenie EKG: 

 počet počítačov: 1 

 počet notebookov: 74 

 počet dataprojektorov: 13 

 počet interaktívnych tabúľ: 2 

 počet tabletov: 20 

 počet tlačiarní a kopírovacích strojov: 7 

Materiálno-technické vybavenie sekretariát a THP: 

 počet počítačov: 5 

 počet notebookov: 5 

 počet tlačiarní a kopírovacích strojov: 8  

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

806 287,00 € - EKG + EZŠ za obdobie 09/2017-08/2018 

2. Dotácia mesta Prešov 

227 993,00 € - EMŠ, ŠKD, ŠJ za obdobie 09/2017-08/2018 

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

15 002,00 € - školné ŠKD - 09/2017-08/2018 od rodičov 

6 753,00 € - školné EMŠ - 09/2017-08/2018 od rodičov 

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

podľa financovaných aktivít 

7 347,00 € - EKG a EZŠ - 09/2017-08/2018 

5. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít 

RZ EKG - 17.000,00 € (multifunkčné ihrisko) 
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RZ EZŠ - 6.500,00 € (multifunkčné ihrisko) 

RZ EMŠ - 2.600,00 € (multifunkčné ihrisko) 

6. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Finančné dary:  

 Mária Kysacká - 50,00 € 

 Darcovia z CZ ECAV Prešov - 210,00 € 

 Ján Pastirčák - 150,00 € 
 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Ciele stanovené vo výchovno-vzdelávacom procese každej organizačnej zložky plníme priebežne. 

Odpočet realizácie Koncepcie rozvoja školy predkladá riaditeľ školy na rokovanie Rady školy 1x ročne.  
 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

- výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov považujeme za veľmi dobré 

- integrácie žiakov so špeciálnymi v. v. potrebami 

- vypracovanie a realizácia viacerých projektov (viď časť projekty) 

- pokračujúca modernizácia priestorov školy 

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

- odstránenie narúšania vyučovaieho procesu mobilmi 

- zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy 

- pravidelné pdg. vzdelávanie učiteľov školy vo vlastnej réžii 

Návrh opatrení: 

- zmena Školského poriadku EKG a EZŠ 

- výmena strešnej krytiny 

- vybudovanie multifunkčného ihriska 

- oprava telocvične 

- vytvorenie priestoru pre pdg. vzdelávanie učiteľov  
 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Uplatnenie žiakov EKG v školskom roku 2017/2018 

V školskom roku 2017/2018 v jednej triede 4- ročného štúdia a v jednej triede 8-ročného štúdia 

spolu v riadnom termíne úspešne zmaturovalo 41 študentov, z toho 25 zo IV.A a 16 z VIII.O . Jedna 

študentka si nepodala žiadnu prihlášku a nemá záujem pokračovať na štúdiu na VŠ.  

Na vysokú školu v riadnych termínoch si podalo prihlášky 40 študentov a prijatých bobo 37, čo 

predstavuje úspešnosť prijatia na VŠ 92,5 % (VIII.O - 93,3 % , IV.A - 92 % ). Traja absolventi neboli 

prijatí na VŠ (buď sa budú pripravovať na prij. pohovory doma na ďalší akadem. rok, resp. sa dočasne 

zamestnajú).  

Za súčasných podmienok podávania prihlášok na VŠ - študenti podávali najčastejšie 2 - 4 prihlášky vo 

vytlačenej ale aj elektronickej podobe ( spolu 95 prihlášok) v priemere 2,31 prihlášky na študenta.. Na 

vysoké školy v zahraničí ( ČR, NL, D) poslali študenti spolu 17 prihlášok, z toho 6 sa rozhodli po prijatí 
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na VŠ v zahraničí aj študovať ( 5 študenti z VIII.O, 1 zo IV.A). 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“: 33 študentov - 89,18 % - VIII.O - 85,7% a IV.A -91,30% ( z prijatých 

absolventov ) 

 alternatívna VŠ : 4 študentov - 10,81% 

 Na zahraničné VŠ bolo prijatých 6 študentov ( jeden študent na 2 VŠ v zahraničí) - 14,63 % z 

absolventov , 16,21 % z prijatých na VŠ.  

( Podľa tried IV.A - 1študentka do Holandska, čo je 4, 34 % z prijatých študentov v triede, VIII.O - 5 

študentov ( 2 - Nemecko, 1 - Veľká Británia, 1 - Holandsko, 2 - Česká republika), čo je 35,71% z 

prijatých študentov v triede  

 

Prijatí podľa VŠ : VIII.O / IV.A 

 Bohoslovecká fakulta - 1/0 

 LF + FARM- VETER + ZDRAV : 2/0 + 0/3 +1/1  

 Právo + Ver. správa + Politológia : 1/1  

 Filozofické + Masmediálne : 2/4  

 Techniky : 2/3 

 Psychológia a Pedagogika: 0/ 1+1 

 Ekonom + manažm., financie a bankovníctvo : 2/7 

 Prírodoved. : 1/1 

 Učiteľstvo: 1/1 

 Umelecká - 1/0 

V Prešove 30.09.2018 Vypracovala: Mgr. Radoslava Čurlíková 
 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

V zmysle platných predpisov.  
 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Academic 19   PhDr. Ľudmila Kónyová 

Angličtina pre EZŠ 11   Mgr. Lucia Malčovská 

Biologicko-geografický krúžok 12   Mgr. Lucia Beňová 

Domino 46   ThDr. Matej Oráč, PhD. 

Florbal 13   Mgr. Martin Joščák 

Hravá nemčina 15   Mgr. Gabriela Kundríková 

Kapela 16   Mgr. Soňa Grestyová 
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Konverzácia v nemeckom jazyku 13   Cornelie Kutscher 

Literárno-dramatický krúžok 11   Mgr. Mária Čurlíková 

Mediálno – knižničný krúžok 13   PhDr. Ľudmila Kónyová 

Počítače, počítačové siete, programovanie 15   Ing. Juraj Luščák 

Slovenčinou k maturite 15   PhDr. Ľudmila Kónyová 

Pohybové hry 18   Mgr. Miroslava Palenčárová 

Keramický 15   Mgr. Alica Firmentová 

Šikovné ruky 27   Mgr. Slavka Balogová 

Športovec 24   Mgr. Monika Nemčíková 

Informatik 16   Mgr. Ivana Majerníková 

 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

EMŠ 

Pri Evanjelickej materskej škole je zriadené Rodičovské združenie ako občianske združenie, s ktorým 

EMŠ spolupracuje. Zástupcovia rodičov spolupracujú s vedením školy na tvorbe rozpočtu a plánovaní 

aktivít na príslušný školský rok. Okrem finančnej pomoci sa podieľajú pri organizácii odsúhlasených 

aktivít.  

V rámci spolupráce EMŠ s rodinou detí sme zorganizovali nasledujúce aktivity:  

 Deň otvorených dverí - možnosť účastí rodičov na výchovno-vzdelávacom procese 

 Zber SABI viečok a tetrapakov - aktivita podporovaná rodičmi nákupom SABI výrobkov a 

následne ich zberom 

 Vianočné vystúpenie - pomoc s nákupom balíčkov pre deti a prípravou občerstvenia na 

spoločné posedenie po vystúpení 

 vystúpenie ku Dňu matiek - príprava občerstvenia a priestorov na akciu - spoločné posedenie 

 Rozlúčková s predškolákmi - príprava darčekov, občerstvenia, účasť na slávnosti 

 

EZŠ:  

Aktívna účasť Rady školy a Rodičovského združenia, pri realizovaní zámerov školy je neodmysliteľným 

predpokladom jej úspešného napredovania. Snažíme sa, aby škola a rodičia vytvorili komunitu, ktorá sa 

podstatne častejšie stretáva a spolu rieši vzniknuté problémy.  

Rada školy vykonáva školskú samosprávu. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a 

vyjadruje sa k činnosti školy. Rada školy, ako kontrolný orgán vedenia školy funguje v zmysle platnej 

štátnej i cirkevnej legislatívy pod vedením jej predsedu.  

Pri škole funguje Rodičovské združenie pri Evanjelickej základnej škole v Prešove, s ktorým škola 

spolupracuje. Stretnutia zástupcov rodičov s vedením školy sa konajú pravidelne, minimálne štyrikrát 

ročne, rovnako aj triedne aktívy vedené triednymi dôverníkmi rodičov.  
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Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia žiakov sa pravidelne zúčastňujú a 

podieľajú na akciách školy:  

 Jesenný a jarný projektový týždeň - účasť rodičov na vyučovaní prostredníctvom besied, 

rozhovorov, blokového vyučovania o svojom povolaní, o zaujímavých miestach, ktoré navštívili 

na Slovensku alebo v zahraničí. 

 Kultúrno-náboženské podujatia pri príležitosti významných sviatkov (Vianoce, Veľká noc, 

výročia...) - cieľom podujatia je stretnutie žiakov školy, ich rodičov a pedagógov s programovým 

pásmom s biblickým námetom, ktorý zabezpečí škola. Pomoc rodičov pri výrobe kostýmov. 

 Imatrikulácia prvákov - cieľom je slávnostné uvítanie prvákov, predstavenie sa rodičom, starým 

rodičom krátkym programom, ktorý zabezpečí škola. 

 Rozlúčka s prvým stupňom EZŠ - cieľom je stretnutie žiakov štvrtého ročníka so zábavným 

programovým pásmom na konci školského roku. 

 Rozlúčka s deviatakmi - cieľom je slávnostná rozlúčka s deviatkami (ukončenie deväťročného 

pôsobenia žiakov na škole).  

 Deň otvorených dverí - rodičia využívajú možnosť priamej účasti na vyučovaní počas 

otvorených hodín, ako aj aktívne zapojenie sa počas tvorivých dielní. 

 Deň matiek - vystúpenie žiakov v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Prešove, počas ktorého 

venujú matkám pásmo v podobe básní a piesní, ako aj malý vlastnoručne vyrobený darček 

 Súťaže a olympiády - rodičia, resp. starí rodičia sa zúčastňujú súťaží ako členovia poroty, či 

odbornej komisie, ktoré zabezpečuje škola.  

 Zber druhotných surovín- spolupráca s rodičmi a externými organizáciami. 

Škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) 

formou príležitostných prednášok a konzultácií. Výborne rozvinutú spoluprácu máme so Šarišským 

osvetovým strediskom v Prešove, Okresnou knižnicou, resp. oddelením pre detského čitateľa, a to 

detskou knižnicou Slniečko. 

Veľmi dobrá spolupráca je s Pedagogickou fakultou Prešovskou univerzitou, Fakultou zdravotníctva 

Prešovskej univerzity. Škola spolupracuje so Slovenskými evanjelickými učiteľmi (SEU).  

Úzko spolupracujeme s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Prešove, Šarišsko-zemplínskym 

seniorátom ECAV so sídlom v Prešove a ďalšími ev. a. v. cirkevnými zbormi. Pri organizovaní biblických 

táborov a biblického vzdelávanie pedagógov vôbec. 

Športové aktivity realizujeme v spolupráci s Centrom voľného času ABC v Prešove a Slovenskou 

asociáciou športu na školách. Zúčastňujeme sa oblastných majstrovstiev v basketbale, šachu, stolnom 

tenise v spolupráci s Mestským úradom v Prešove - odborom školstva a kultúry.  

 

EKG 

Rada školy vykonáva školskú samosprávu. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a 

vyjadruje sa k činnosti školy. Rada školy, ako kontrolný orgán vedenia školy funguje v zmysle platnej 

štátnej i cirkevnej legislatívy pod vedením jej predsedu.  

Pri škole funguje Rodičovské združenie pri EKG, s ktorým škola spolupracuje. Stretnutia zástupcov 

rodičov s vedením školy sa konajú pravidelne, minimálne 3x ročne, rovnako aj triedne aktívy vedené 

triednymi dôverníkmi rodičov.  
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Škola spolupracuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou formou príležitostných prednášok 

a konzultácií.  

Máme výborne rozvinutú spoluprácu so Šarišským osvetovým strediskom v Prešove, veľmi dobrá 

spolupráca je s Prešovskou univerzitou, najmä s filozofickou fakultou a fakultou humanitných a 

prírodných vied. Niekoľko rokov spolupracujeme so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku 

(SFPA), Slovenskou debatnou asociáciou (SDA), Nadáciou otvorenej spoločnosti (NOS-OSF), Stálou 

konferenciou občianskej inteligencie (SKOI), Slovenskými evanjelickými učiteľmi (SEU). Dôležitá je 

spolupráca s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Prešove, Šarišsko-zemplínskym seniorátom ECAV 

so sídlom v Prešove a ďalšími ev. a. v. cirkevnými zbormi.  

Športové aktivity realizujeme v spolupráci s Centrom voľného času ABC v Prešove a Slovenskou 

asociáciou športu na školách. Zúčastňujeme sa oblastných majstrovstiev v basketbale, šachu, stolnom 

tenise v spolupráci s Mestským úradom v Prešove - odborom školstva a kultúry.  

V rámci vyučovania nemeckého jazyka majú žiaci gymnázia možnosť vycestovať do Nemecka a stráviť 

týždeň na našich partnerských školách s pobytom v nemecky hovoriacej rodine alebo prijať do svojej 

rodiny v rámci výmenného pobytu žiakov z gymnázia v Remscheide alebo Grossengotterne. Tieto 

výmenné pobyty sú zamerané pre žiakov štvorročného gymnázia a žiakov kvarty - oktávy osemročného 

gymnázia. Pri vycestovaní do zahraničia si žiaci hradia cestovné náklady, poistenie v zahraničí a 

niektoré vstupy, časť nákladov je hradená z rozpočtu RZ. V prípade, že žiaci príjmu do svojej rodiny 

študentov z Nemecka poskytujú mu stravu a ubytovanie a preberajú zaň náklady spojené s cestovaním 

na Slovensku. Časť nákladov si hradia nemeckí žiaci alebo RZ. Súčasťou partnerských vzťahov je 

možné realizovať kratšie - jeden - až trojmesačné výmenné študijné pobyty v rodinách so štúdium na 

gymnáziu, ak sa nájde vhodná hosťovská rodina. Náklady sa platia individuálne po dohode s 

hosťovskou rodinou. Okrem toho majú žiaci sexty a septimy možnosť zúčastniť sa na medzinárodných 

projektoch SchulBrucke Europa a Weimar. Jedná sa o desaťdňové projekty v Nemecku zamerané na 

historické, filozofické a kultúrne spoznávanie Európy a iných národov. Projekt je organizovaný 

organizáciou EJBW (Europäische Jugendbildungs- und Jugend- Begegnungsstätte Weimar) na vyššej 

jazykovej úrovni B2 - C1. Náklady na stravu, cestu a ubytovanie hradí organizátor. Žiaci zaplatia 

projektový poplatok cca 80 Eur.  

Naše gymnázium spolupracuje aj so študentskou organizáciou YFU, ktorá organizuje ročné výmenné 

študijné pobyty na celom svete. Náklady si hradí účastník sám.  
 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

 

EMŠ 

 Fakulta zdravotníckych odborov Prešov - projekt Zdravý úsmev 

 Detská knižnica Slniečko v Prešove - exkurzia s deťmi EMŠ 

 Štátne lesy Prešov - beseda s lesníkom; lesná pedagogika 

 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 

EZŠ 

 Evanjelický a. v. farský úrad Prešov - DSB v Ev.a.v.chráme Sv.Trojice v Prešove 
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 Detská knižnica Slniečko - príprava stretnutí so spisovateľmi, tvorivé čítanie v knižnici, práca s 

novými titulmi 

 Technické služby mesta Prešov - Triedm, triediš, triedime 

 Štátne lesy Prešov - ochrana života v lese  

 Ekopark Holá hora - environmentálne programy 

 CPPPaP Prešov - aktivity na zlepšenie klímy v triede  

 MILK AGRO - Výživa, starostlivosť o zdravie 

 Fakulta zdravotníckych odborov Prešov - projekt Zdravý úsmev 

 Divadlo P.O.Hviezdoslava Prešov  

 

 

Záver 

Vypracovali:   

Mgr. Ľubica Sabolová, Mgr. Jarmila Kočová, Mgr. Jela Zakarovská, Ing. Juraj Luščák, Alena Šimová, 

Emília Sabolová 

 

Schválil: PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

V Prešove, 10. októbra 2018 

 

Správa prerokovaná:  

V pedagogickej rade EMŠ dňa: 03.10.2018 

V pedagogickej rade EZŠ dňa: 11.10.2018 

V pedagogickej rade EKG dňa: 11.10.2018 

 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy prerokovala a schválila Správu na svojom zasadnutí dňa 24.10.2018. 

 


