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ÚVOD 

Prvý potvrdený prípad COVID 19 bol v SR identifikovaný dňa 6.3.2020. Následne na pokyn 

predsedov jednotlivých samosprávnych krajov bol vyučovací proces od 9.3.2020 prerušený. 

Zriaďovateľ Súkromného gymnázia Katkin park 2 operatívne reagoval na danú situáciu a žiaci  

od 11.3.2020 prešli na dištančnú formu štúdia prostredníctvom online školy.  

 

Keď sme pred ôsmimi rokmi projekt online školy spúšťali, nikoho ani v zlom sne nenapadlo, že  práve 

dištančná forma vzdelávania pomôže našim žiakom prekonať bez väčších problémov vzniknutú 

situáciu. 

 

Dlhodobé praktické skúsenosti vo výučbe v online prostredí sa stali základom pre zabezpečenie 

nepretržitého vyučovania z prostredia domova.  

Práve kvalitná a prepracovaná online komunikácia prispela k bezproblémovému zvládnutiu situácie 

nielen vo vzťahu k žiakom ale aj pedagógom a rodičom. 

 

Touto cestou chcem poďakovať žiakom, zákonným zástupcom a hlavne,  či už pedagogickým ale aj 

nepedagogickým zamestnancom za excelentný výkon pri zvládaní tak zložitej situácie, spojenej 

s prechodom na dištančné vzdelávanie. ĎAKUJEM. 

 

 

          Mgr. Petríková Ľubica, zriaďovateľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení  

 za školský rok 2020/2021 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského 

zariadenia je vypracovaná na základe Vyhlášky Ministerstva školstva SR z 18.decembra 2020  

a v zmysle § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

1.A. Údaje o škole alebo školskom zariadení v rozsahu 

A.1 Názov školy Súkromné gymnázium Katkin park II. 

A.2 Adresa školy Katkin park 2, 040 11 Košice 

A.3 Telefónne číslo +421 911 281 680 

A.4 Webové sídlo www.sgcr.sk  

A.5 Adresa elektronickej pošty sekretariat@sgcr.sk  

 

 

A.6 

 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

Priezvisko, meno Funkcia  Služ. Mobil e-mail 

Ing. Katarína Turčík, PhD. Riaditeľka  +421 911 281 680 riaditeľ@sgcr.sk 

Mgr. Ivona Piptová Zástupkyňa RŠ     +421 911 346 049  piptova@sgcr.sk 

 

 

 

 

 

 

A.7 

Rada školy 

Titl., priezvisko, meno Funkcia  

Ing. Róbert Meitner  Predseda RŠ  

Bc. Renáta Kuchtiaková Člen RŠ za pedagogických zamestnancov  

Ing. Veronika Karafová Člen RŠ za ostatných zamestnancov  

Katarína Škulinková 

Členovia RŠ za zástupcov rodičov 

  

 

Dušana Matuová  

Mgr. Júlia Szaffková  

Jana Pečeňaková  

Martina  Miškovová, MA Člen RŠ za zriaďovateľa  

 Anna Thirová 
Členovia RŠ ako delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

 Ján Feňo  

 Lívia Tkáčová Člen RŠ za žiakov  

1.B Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu 

B.1 Názov  SGCR s.r.o. 

B.2 Adresa zriaďovateľa Katkin Park II, 040 11 Košice 

B.3 Telefónne číslo +421 911 281 680 

B.4 Adresa elektronickej pošty sekretariat@sgcr.sk 

http://www.sgcr.sk/
mailto:sekretariat@sgcr.sk
mailto:sekretariat@sgcr.sk
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I.C Činnosť Rady školy a poradných orgánov školy 

Názov MZ a PK Vedúci/predseda 

RADA ŠKOLY  Ing. Róbert Meitner  

PK - jazyk a komunikácia   Ing. Katarína Turčík, PhD.  

PK - človek a spoločnosť, 

človek a hodnoty, umenie 

a kultúra, zdravie a pohyb 

Mgr. Ľubica Petríková 

PK - matematika a práca 

s informáciami, človek 

a príroda 

Mgr. Anastasiia Nazipova 

Koordinátor prevencie Mgr. Michal Danko 

Študentská rada Martina Miškovová, MA 

Koordinátor výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu,  

Výchovný poradca 

Ing. Mária Lukáčová 

 Prijaté uznesenia sú obsiahnuté v zápisniciach jednotlivých poradných orgánoch školy.   

                      

 1.D Počet žiakov školy 

Ročník Počet žiakov 

biling./všeob. 

Počet opakujúcich žiakov Celkový počet žiakov 

1. 21/17 0 38 

2. 21/23 0 44 

3. 26/18 1 44 

4. 18/18 2 36 

5. 19/0 0 19 

SPOLU 105/ 76 3 181 

 

Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje.  Uvedená skutočnosť je výsledkom kvalitne 

prepracovaného know-how, systematickej práce na inovácii vyučovacieho procesu, využívaní 

moderných technológií vo vyučovacom procese,  kvalita učiteľského zboru a profesionálny prístup 

k žiakom  v prostredí školy 21.storočia. 

Dodržiavanie  sloganu „Sme iní a preto sme lepší...“ nás zaväzuje. Projekty realizované za 

účelom skvalitnenia vyučovacieho prostredia po materiálnej ako aj  obsahovej stránke významnou 

mierou prispievajú k zvyšovaniu kredibility školy. Digitalizácia vzdelávacieho obsahu prináša 

požadované výsledky. Pandémiu a s ňou spojený lockdown sme zvládli na jednotku práve 

vďaka systému online vzdelávania, ktorý zdokonaľujeme už niekoľko rokov.   
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Pre vzdelávanie integrovaných žiakov sú na škole vytvorené kvalitné personálne 

i materiálne podmienky. V školskom roku 2020/2021 vďaka finančnej dotácii MŠVVaŠ SR na 

asistenta učiteľa sa skvalitnila interakcia pedagógov a žiakov pri práci s integrovanými žiakmi.  

 

Žiacka rada zabezpečuje prenos informácií medzi žiakmi a pedagógmi. Jej spätná väzba 

pomáha efektívnejšie riešiť problémy, ktoré žiakov trápia. Nezanedbateľnou úlohou Žiackej rady 

je koordinácia voľnočasových aktivít žiakov ako aj rôznych podujatí, ktoré na pôde školy 

organizuje.  

 

1.E Počet pedagogických zamestnancov 

Údaje o počte zamestnancov 

Kategória  Položka    

ŠZAMS 

(SZAMS) 

   

 Pracovná trieda k 15.9.2020 1 2 

 Prepočítaný počet ped.zam. v platovej triede 5: 1.00 0.00 

       z toho:   

              s  príplatkom za profesijný rozvoj 0% 1.00 0.00 

              s  príplatkom za profesijný rozvoj 3% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 6% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 9% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 12% 0.00 0.00 

 Prepočítaný počet ped.zam. v platovej triede 6: 6.00 0.00 

       z toho:   

              s  príplatkom za profesijný rozvoj 0% 6.00 0.00 

              s  príplatkom za profesijný rozvoj 3% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 6% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 9% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 12% 0.00 0.00 

 Prepočítaný počet ped. zam. v platovej triede 7: 3.77 0.00 

       z toho:   

              s  príplatkom za profesijný rozvoj 0% 3.00 0.00 

              s  príplatkom za profesijný rozvoj 3% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 6% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 9% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 12% 0.77 0.00 

 Prepočítaný počet ped. zam. v platovej triede 8: 3.00 0.00 

       z toho:   

              s  príplatkom za profesijný rozvoj 0% 2.00  0.00 

              s  príplatkom za profesijný rozvoj 3% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 6% 0.00 0.00 
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              s príplatkom za profesijný rozvoj 9% 0.00 0.00 

              s príplatkom za profesijný rozvoj 12% 1.00 0.00 

 Celkový prepočítaný počet pedag.zam.: 13.77 0.00 

 

Zdroj: Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie – september 2020 

 

1.F Kvalifikačný predpoklad pedagogických zamestnancov 

  

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov sú uvedené v prílohe tejto správy 

(Príloha č. 1).  

Škola má kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, ktorí svojimi osobnostnými 

predpokladmi, kvalitnou prípravou na vyučovanie, priebežným vzdelávaním a individuálnym 

prístupom k žiakom školy, dokážu realizovať výchovno-vzdelávací proces na vysokej  úrovni. 

Vysoká úroveň digitálnych zručností pedagogických zamestnancov prispieva ku kvalitnému 

fungovaniu online školy.    

1.G – 1.H   Aktivity, prezentácie školy a projekty školy 

SPOLUPRÁCA A AKTIVITY ŠKOLY   

1.Technická univerzita v Košiciach- Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 

Od školského roku 2019/2020 škola uzavrela partnerskú zmluvu o spolupráci s Fakultou 

materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice. Hlavným cieľom tejto spolupráce je výmena 

skúseností a poznatkov ako aj účasť na  prednáškach a experimentálnych cvičení v priestoroch 

fakulty. Veľmi si vážime možnosť byť oficiálnym  partnerom a veríme, že to prinesie osoh nielen 

pre našich študentov ale prispeje aj k zvýšeniu záujmu z ich strany  o štúdium na spomínanej 

fakulte. 

2.Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Počas školského roka 2020/2021 sme nadviazali spoluprácu s FEI na Technickej Univerzite 

v Košiciach s katedrou kybernetiky a umelej inteligencie. Študentom sme tak mohli bližšie 

prestaviť nie len túto fakultu, ale aj zorganizovať v spolupráci s pedagógmi z FEI TUKE odborné 

workshopy na tému programovací jazyk Python. 

3. Syntax Systems Slovakia 

Syntax Systems Slovakia je súčasťou výučby aplikovanej informatiky, vyučovanie prebieha 

s odborníkmi priamo z praxe, ktorí sú dôležitou a veľmi významnou súčasťou vyučovacieho 

procesu. Poskytujú žiakom príležitosť zlepšiť svoje teoretické zručnosti, aplikovať ich vo 

vyučovacom procese tak, aby sa v budúcnosti nielenže úspešne uplatnili na trhu práce, ale mali aj 

jasnú predstavu o podstate  potenciálne študovaného odboru z oblasti IKT. Pre žiakov v odbore 

aplikovanej informatiky, ktorý škola experimentálne overuje,je veľmi dôležité, aby ich viedli 

odborníci, pretože v dnešnej dobe je nevyhnutné sa vedieť orientovať v oblasti informačných 

a komunikačných technológií. Žiakom približujú základné princípy fungovania databáz, ich 

prepojenie s podnikovým softvérom SAP a všetky činnosti, ktoré sú nevyhnutné k správe SAP. Zo 

strany operačného systému je to network, storage a backup. Všetky tieto časti sú nutné k tomu, 

aby vedeli žiaci dodať zákazníkovi všetko, čo potrebuje. Štúdium tohto odboru otvára žiakom 

dvere do sveta IT, v košickom kraji značne poddimenzovanom. 
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Zároveň počas školského roka 2020/2021 začala tvorba programu Syntax Katkin park Intership, 

ktorého realizácia začne od septembra 2021. 

4. NGENA 

V školskom roku 2020/2021 sa k expertom z praxe pridali aj IT odborníci z firmy Ngena. Počas 

celého školského roka študentom API odovzdávali vedomosti z praxe. 

5. Digital League 

V školskom roku 2020/2021 sme odštartovali spoluprácu s Digital League. Digital League je 

vzdelávací program počas ktorého študenti pod dohľadom odborníkov pracujú na reálnych 

zadaniach a vytvárajú digitálny produkt. Študenti DL sa stávajú expertmi v tvorbe digitálnych 

inovácií.  Dvaja študenti z maturitného ročníka v školskom roku 2020/2021 program úspešne 

absolvovali. 

6. Slovenská debatná asociácia 

V závere školského roka 2020/2021 sa Mgr. Pavol Holovka zúčastnil školení o debatách a 

kritickom myslení a následne Súkromné gymnázium Katkin park II. nadviazalo spoluprácu so 

Slovenskou debatnou asociáciou. 

Aktivity Slovenskej debatnej asociácie sú rozdelené do šiestich programov. Kľúčovými sú pre 

Súkromné gymnázium Katkin park II. stredoškolský debatný program Slovenská debatná 

asociácia podporuje a koordinuje prácu debatných klubov na stredných školách, organizuje 

debatné turnaje, semináre a školenia pre študentov a študentky. 

7. SUVko Coaching 

Hlavnou filozofiou spoločnosti SUVko Coaching je rozvoj strategického vzdelávania v oblasti 

ľudských zdrojov so zameraním na odhaľovanie ľudského potenciálu. Zameriavajú sa na analýzu 

silných stránok, rozvoj komunikačných, obchodných a manažérskych zručností, až po zavedenie 

novonadobudnutých zručností do praxe formou osobného koučingu. 
Uvedomujeme si dôležitosť soft zručností pre úspešné uplatnenie na trhu práce.  Preto sme 

na začiatku školského roka 2020/2021 nadviazali spoluprácu s SUVko Coaching. Bohužiaľ, 

uzatvorením škôl na veľkú časť školského roka sme tieto workshopy zrealizovať nemohli. Veríme, 

že spolupráca v novom školskom roku 2021/2022 nadviaže tam, kde bola v 2020/2021 pandémiou 

zastavená. 

• PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ  
o Podpora rozvoja športu - modernizácia školskej posilňovne  

o Novo- implementované projekty: Projekt „Škola budúcnosti“ II/2014-VII/2015 

o "S netbookom je všetko lepšie." 

o Projekt finančnej gramotnosti 

o Bezpapierová škola 

 

• PROJEKTY, KTORÉ POKRAČUJÚ V IMPLEMENTÁCII VO VÝCHOVNOM PROCESE 

o „Čistá“ škola – bez drog! 

o Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

o Aplikovaná ekonómia/ Projekt FG 

o Cvičná firma  

o Rozvoj komunikačných zručností  

o AISEC – Educate Slovakia  

o Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu- DofE 

o Certifikácia Microsoft Office Specialist  

o TyPlus IT 
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ĎALŠIE AKTIVITY ŠKOLY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaže 

Olympiády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaže 

Olympiády 

Súťaž Miesto Meno žiaka 

ANJ – okresné kolo olympiády 2.miesto 

 

2.miesto 

 

3.miesto 

 

Tereza Záhorová 4.A- kategória 

2B 

Matúš Orosz 2.B – kategória 2C2 

Frederik Majza 1.A – 

kategória 2A 

NEJ-  školské kolo olympiády 1.miesto 

2.miesto  

Kolesárová Simona 4.A 

Richard Krall 2.A 

NEJ – okresné kolo olympiády bez 

umiestnenia 

Kolesárová Simona 4.A 

Ekonomická olympiáda- školské 

kolo 

- Žiaci 4.A, 4.B a 5.B 

Súťaž Misia Mars bez 

umiestnenia 

Šimon Švab 2.B 

Olympiáda podnikový hospodár- 

školske kolo 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

4.miesto 

5.miesto 

5.miesto 

7.miesto 

8.miesto 

9.miesto 

10.miesto 

11.miesto 

12.miesto 

13.miesto 

14.miesto 

15.miesto 

16.miesto 

17.miesto 

18.miesto 

Martin Harčár 5.B 

Annamária Bilasová 5.B 

Veronika Šáriczká 5.B 

Katarína Bajnoková 5.B 

Stela Krestová 5.B 

Liana Raganová 5.B 

Nikola Kasardová 5.B 

Lívia Tkáčová 5.B 

Tereza Záhorová 5.B 

Viktória Dubasová 5.B 

Vivien Fedorová 5.B 

Terézia Fričová 5.B 

Vitkória Harnóczová 5.B 

Larisa Marič 5.B 

Richard Stegena 5.B 

Michaela Zubková 5.B 

Lea Antálová 5.B 

Sofia Kapciová 5.B 

iBOBOR 2020- 14. ročník 

informatickej súťaže 

96 percentil 

90 percentil 

88 percentil 

86 percentil 

84 percentil 

82 percentil 

82 percentil 

82 percentil 

76 percentil 

74 percentil 

74 percentil 

74 percentil 

74 percentil 

Lukáš Meggers 1.B 

Stela Matuová 3.B 

Wei Kai Luo 1.A 

Kristina Kozaková 2.A 

Adriana Kovačová 2.A 

Jakub Jankovič 1.A 

Samuel Labanc 1.A 

Frederik Majza 1.A 

Michaela Smreková 2.B 

Lea Grečová 1.A 

Veronika Čižmadiová 2.A 

Oliver Reiter 1.B 

Bruno Maťaš 2.A 

 

Medzinárodná žiacka olympiáda 

Innopolis Open 

bez 

umiestnenia 

Natalia Šolteszová 4.B 

Jakub Naščak 4.B 

Alexandra Vlčeková 4.B 

Andrei Trusov 4.A 

Expert Geniality Show 38. miesto 

z 730 

súťažiacich 

Šimon Švab 1.B 
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62. miesto 

z 226 

súťažiacich 

 

bez 

umiestnenia 

Jakub Naščak 4.B 

 

 

Richard Palfy 1.B 

Thomas Ďurán 1.B 

Bruno Maťaš 2.A 

Michaela Smreková 2.B 

Kristina Straková 3.B 

Stella Matuová 3.B 

Sarah Lučkaiová 4.B 

Alexandra Vlčeková 4.B 

Súťaž: Naša nedávna história: 

Odvrátená tvár spravodlivosti- 

začiatok železnej opony 

presun na 

šk. rok 

2021/2022 

Lukáš Köver 2.A 

Rozhoduj o Európe-modelové 

zasadnutie inštitúcie EÚ- 

československé kolo 

1.miesto Vivien Fedorová 5.B 

Literárna súťaž „Medziriadky“ 

poézia a próza 

bez 

umiestnenia 

Ester Krajníková 4.B 

IT Fitness Test- testovanie 

digitálnych zručnosti* 

29,14 % 

27,25 % 

32,80 % 

38,93 % 

30,67 % 

27,33 % 

13,33 % 

 

1.A 

1.B 

2.A 

2.B 

3.A 

3.B 

5.B 

 

 

 

 

 

 

Súťaže 

Olympiády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaže 

Olympiády 

SSEL- Slovenská stredoškolská 

ešportová liga 

3.miesto 

v sk. B 

 

 

 

3.miesto 

v sk. C 

 

 

 

3. miesto 

v sk. C 

 

 

 

1.miesto 

v sk. C 

Daniel Labanc 3.A 

Alex Szafko 3.A 

Filip Kaňuk 3.B 

Daniel Konečný 3.A 

Matej Tarhanič 3.A 

Austin Lacko 1.B 

Zdenko Meliška 1.B 

Thomas Ďurán 1.B 

Matúš Baran 1.B 

Frederik Majza 1.A 

Richard Saksun 2. 

Pál Szidoran 2.A 

Pavel Ižarik 2.B 

Richard Raab 2.B 

Adam Hlavatý 2.A 

Adam Grela 3.B 

Matúš Guzi 4.B 

Daniel Meitner 4.B 

Patrik Choma 4.B 

Lukáš Uhrin 4.A 

MSR stredných škôl v zrýchlenom 

šachu družstiev 2021 

68. miesto Jakub Jankovič 1.A 

Richard Saksún 1.B 

Katarína Košinová 3.B 

* IT Fitness Test- testovanie digitálnych zručnosti: Úspešnosť školy je 31 %. Celková priemerná 

úspešnosť všetkých zúčastnených 39%. 

 

 
 

 

 

Online marketing – debata s Luckou Hirko o digitálnom marketingu  

Debata s Honzom z Japonska 

Google workshop – Design thinking 
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Interaktívne 

formy 

spolupráce 

 

Workshopy 

Prednášky 

Debaty 

Besedy 

Google workshop – I am remarkable 

Blue Lemons Workshop - Vývoj mobilných aplikácií 

Debata s autormi Digital League – R. Šalitroš 

Velvet revolution – povedomie o zamatovej revolúcii 

Virtuálna návšteva Európskeho parlamentu a debata s europoslancom – p. Wiezik 

Virtuálna návšteva Európskeho parlamentu a debata s europoslancom – p. Štefanec 

Interaktívna prednáška: Duševné zdravie a zdravý životný štýl 

Workshop s Marekom Skokanom na tému Python 

Workshop o dátovej analytike v spolupráci s Marekom Skokanom 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE: Prednáška o odpadoch v ktorých sa dá 

nájsť poklad 

„Katkin park číta..“- v online priestore na podporu čitateľskej gramotnosti 

 

 

 

 

Projekty 

Zábavne 

programy 

Kultúrne 

podujatia 

Projektová práca:„ Život v rôznych vybratých regiónoch sveta“ 

EU deň jazykov na škole 

Divadelné predstavenie „November 1989“- online interaktívne predstavenie 

Interaktívna výstava – Košice + / - 40 °C 

Deň otvorených dverí – v online priestore 

Dobrodružná expedícia DofE 

Dobrodružná expedícia DofE – zbierka pre útulok 

Natáčanie spotov pre súťaž Zlatý Amos 

Účasť na odovzdávaní ocenenia Zlatý Amos 

Študentská esej: Správa z izolácie 

 

 

 

Športové aktivity 

Športový deň: Výstup na Bankov 

Športový deň: Katkin park hrá vybíjanú 

Slovenská stredoškolská ešportová liga 

Majstrovstva SR Družstiev SŠ v online šachu 

Do školy na bicykli 

 

Naj.... úspechy našich študentov 

 
Meno žiaka Súťaž/Aktivita 

Oliver Reiter 1.B Zbieraní informácií o Bocianoch pre celoslovenské  sčítanie bocianej populácie  

Lukáš Köver 2.A Čestné uznanie v súťaži Druha svetová vojna organizované Klubom  

Andrei Trusov 4.A  Absolvent programu Digital League. V spolupráci s Digital League pracoval na 

tvorbe aplikácie Učko na pre Štátny pedagogický ústav, ktorá je prepojená s Učíme 

na diaľku 

Katarína Bajnoková 5.B Založenie firmy Prapti Delivery- donášková služba liekov a lekárskych potrieb 

Vivien Fedorová 5.B 1.miesto v rade európskej únie - simulované jednanie rady EÚ v rámci 

regionálneho seminára ROZHODUJ O EURÓPE 

Terézia Fričová 5.B Absolventka programu Digital League, kde sa podieľala na culturecake.sk 

a aplikácií pre Národnú diaľničnú spoločnosť. 

V súčasnosti vytvára aplikáciu pre MŠVVaŠ SR 

 

 

• Žiacka  rada 

Participácia žiakov na organizácii a fungovaní života je neodmysliteľnou súčasťou riadiaceho 

procesu školy. Členovia ŠR sa zúčastňujú dôležitých stretnutí s PR ako aj vedením školy a ich 

pripomienky a návrhy sú nielenže vypočuté, ale vo väčšine prípadov akceptované a zahrnuté do 

chodu školy.   

 

Študentská rada v Katkinom parku v školskom roku 2020/2021 pokračovala vo svojom fungovaní 

a nadviazala na nastavený trend z predchádzajúceho školského roka. ŠR mala 20 aktívnych členov 

zo 4. ročníkov. Predpokladané prizvanie členov z 1. ročníka po absolvovaní imatrikulácie sa 
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odkladalo, nakoľko imatrikulácie sa pre uzatvorenie škôl nekonala. Prváci, aj keď 

neimatrikulovaní sa k nám čiastočne pripojili ku koncu školského roka a absolvovali zopár 

stretnutí. V školskom roku 2021/2022 absolvujú imatrikulovanie obidva ročníky. 

Napriek uzatvoreniu škôl z dôvodu pandémie COVID-19 od októbra 2020 až do mája 2021, naša 

ŠR zasadala oficiálne 10 krát.  Plánované debaty s vedením nahradili mini-stretnutia študentskej 

rady, kde sa primárne riešili problémy vyvstávajúce z fungovania v online priestore, či návrh na 

zlepšenie fungovania online vzdelávania. Mnoho stretnutí malo aj charakter psycho-hygieny, 

študentov sme motivovali k rozprávaniu o tom ako sa počas lockdownu cítia a snažili sme sa všetci 

navzájom povzbudzovať a motivovať. Študentom pre dlhotrvajúci lockdown miestami chýbala 

motivácia, no podarilo sa nám to plánovaním akcií prelomiť. Mnoho z plánov sa bohužiaľ do 

online priestoru nepodarilo preklopiť, ale bolo možné ich nahradiť niečím iným.   

ŠR zorganizovala aj dve online súťaže – témou boli Vianoce /december/ a „Katkin park je online 

škola“ /marec/. Študenti pripravovali fotky alebo videá pre určenú tému, víťaza následne vyberali 

hlasovaním na sociálnej sieti Facebook. 

 

Študentská rada pokračovala v príprave na súťaž Zlatý Amos, pre ktorú prebehlo v mesiaci jún 

aj natáčanie. 26.7.2021 bolo vyhodnotenie a natáčanie finálového kola pre vysielanie v RTVS., 

kde sme získali titul ZLATÝ AMOS. 

 

• Školský časopis Štvorlístok 

Vydavateľ a garant: Súkromné gymnázium Katkin park 2, Katkin park 2, Košice 040 11 

Odborná spolupráca: Mgr. Tomáš Magda; Martina Miškovová, MA 

Jazykový korektor a koordinátor: Mgr. Tomáš Magda 

Kontakt: stvorlistok@katkinpark.sk 

Web: https://www.sgcr.sk/magazin-stvorlistok/ (dostupný online) 

Náklad: 50 ks (tlačená forma) 

Grafické spracovanie: Mgr. art. Ján Šandala 

Tlač: C-Press 

Súvisiace aktivity koordinátora školského časopisu: 

▪ koordinátor čitateľskej gramotnosti (vychádzajúc z dokumentu Stratégia rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra), 

▪ odborná spolupráca, jazykové korektúry a vedenie školského časopisu Štvorlístok 

(vychádzajúc z dokumentu Plán práce školského časopisu Štvorlístok v školskom roku 

2020/2021). 

 

1.I Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou 

V školskom roku 2020/2021 na škole neuskutočnili štátne orgány kontrolu. 

• ŠŠI  ŠIO Košice nevykonala žiadnu inšpekciu. 

1.J Priestorové podmienky a materiálno-technické podmienky školy 

Veľkosť školy 

Škola sa nachádza v intraviláne mesta Košice- Západ. Komplex  školy tvoria dve budovy 

(priestory na vzdelávacie aktivity – budova školy a priestory na výchovné a voľno časové aktivity 

– viacúčelová športová hala a viacúčelové športové ihrisko. Rozkladá sa na ploche 3000 

m².Objekt je ohradený. Disponuje jedným samostatným vchodom. Je súčasťou udržiavaného 

parku a zeleň vytvára optimálnu kulisu pre školské prostredie. 

https://www.sgcr.sk/magazin-stvorlistok/
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Jedenásť učební školy je situovaných na dvoch podlažiach, z ktorých každá učebňa je vybavená 

základnými audiovizuálnymi pomôckami, moderným nábytkom a Wifi pripojením na internet. 

Každý žiak využíva na väčšine vyučovacích hodín notebook, ktorý mu slúži ako hlavná učebná 

pomôcka a učebnica zároveň.  Priestory školy sú presvetlené a vyzdobené výsledkami prác našich 

žiakov, ako aj množstvom kvetov, ktoré dotvárajú rodinnú atmosféru školy. V rámci učební sa 

snažíme o maximálne využitie priestoru. Z uvedeného dôvodu sú učebne riešené tak, aby 

akýkoľvek predmet sa v ktorejkoľvek z nich dal vyučovať na najvyššej úrovni./premietacie 

plátno, flipchartová tabuľa, dataprojektor s pripojením na počítač, reproduktory, 

veľkoplošná biela/zelená tabuľa, televízor, prehrávače/. 

Najobľúbenejším miestom žiakov je „gaučík“ vo vestibule školy. Pre žiakov  bol zriadený bufet 

s malou jedálňou ako aj slnečná terasa. 

Voľno môžu študenti tráviť v posilňovni, ktorá je spojená so sprchami a sociálnym zariadením. 

Klubovňa je výsostným územím študentov, kde sa najčastejšie uskutočňujú zasadnutia 

Študentskej rady. 

Zborovňa, sekretariát, kabinet TSV, multimediálna učebňa, všetky s pripojením  

na vysokorýchlostný internet  sú situované na prízemí budovy. Priestory prízemia a vestibulu boli 

zrekonštruované v roku 2010. 

Areál školy dopĺňa moderná vše športová hala, ktorá slúži na vyučovanie TV,  športové 

a spoločenské aktivity žiakov. Využitie haly na 100% zabezpečujeme aktivitami pre   verejnosť. 

V jej bezprostrednej blízkosti sa nachádza ihrisko s umelou trávou.  

Kapacita školy je 200 študentov a 25 zamestnancov.  

 

1.K Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, resp. nedostatky 

a koncepčné zámery školy  

 
„Život sa nepýta či vieš, život rozdáva úlohy“ 

 

Industry  4 prináša nový pohľad na vzdelávania a formovanie osobnosti mladého človeka. Systém 

vzdelávania na Slovensku už dlho volá po radikálnych zmenách, nie kozmetických úpravách. 

Bohužiaľ „hlas zdola“ nebol do dnešných dní vypočutý.  

 Gymnázium – vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3 – je podľa medzinárodnej klasifikácie 

vzdelávanie zamerané na to, aby žiak nadobudol všeobecný vzdelanostný základ, kľúčové 

kompetencie tak, aby bol pripravený pokračovať v štúdiu na kvalitatívne vyššom stupni 

vzdelávania pre pracovný a mimopracovný život, ako aj pre celoživotný, osobný, sociálny 

a profesijný rast. 

Škola ako všeobecno-vzdelávacia inštitúcia má vyvárať podmienky  pre komplexný rast žiaka 

a jeho rozvoj v súlade s požiadavkami doby. Žiak nemá byť zahlcovaný encyklopedickými 

vedomosťami. Má sa rozvíjať s prihliadnutím na potreby vedomostnej spoločnosti 21.storočia. 

Z uvedeného dôvodu sa naša škola snaží klásť dôraz na: 

➢ na maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka v osobnostnej ako aj profesijnej oblasti 

➢ na získanie dostatočného množstva všeobecných vedomostí a zručností vo všeobecno-

vzdelávacích  predmetoch tak, aby bola zaručená kontinuita na ďalší vzdelávací stupeň  

➢ na získanie hlbokých odborných vedomostí vo voliteľných predmetoch tak, aby žiak ľahšie 

odhalil svoje schopnosti a správne sa vedel orientovať či už v rozhodovaní o ďalšom štúdiu 

alebo zaradení sa do pracovného kolektívu 

➢ rozvoj „soft skills“ 

➢ kreativity 

➢ adaptability 

➢ konštruktívnosti 

➢ kritickému mysleniu 

➢ tvorivosť 

➢ kvalitnú jazykovú prípravu 
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➢ rozvoj komunikačných zručností 

➢ digitálnu gramotnosť na vysokej úrovni 

➢ schopnosť pracovať v tíme 

➢ rozvoj empatie a sociálneho cítenia 

➢ princípu solidarity a súdržnosti 

➢ odhaľovanie a pochopenie negatívnych javov spoločnosti 21. storočia 

➢ pochopenie podstaty postavenia človeka ako euroobčana 

Týmto základným pedagogickým princípom je podmienený celý systém fungovania školy, metódy 

a formy práce, organizácia vyučovania, výber obsahu povinných a voliteľných predmetov ako aj 

výber pedagógov a odborníkov z praxe, ktorí neodmysliteľne patria do vyučovacieho procesu ako 

príklady dobrej praxe. 

 

Kontinuálne s vyššie uvádzanými prioritami si škola kladie za cieľ: 

➢ prehlbovať spoluprácu s rodičmi za účelom skvalitnenia výstupov vzdelávacieho programu 

s prihliadnutím na potreby vzdelanostnej spoločnosti, 

➢ zintenzívniť spoluprácu s partnerskými školami v zahraničí a zabezpečiť výmenné pobyty, 

➢ posilniť motiváciu učiteľov pre profesijný a osobnostný rast, 

➢ zabezpečiť prísun finančných prostriedkov na zvýšenie finančného ohodnotenia pedagógov 

ako aj modernizáciu technického vybavenia školy. 

SWOT ANALÝZA:    

Slabé stránky 

• presýtenosť trhu školami obdobného typu v regióne, 

• klesajúca demografická krivka, 

• prevládajúca skreslená predstava o súkromných školách, kde sa známky platia“ a tak nie 

je potrebné sa vzdelávať, 

• fluktuácia učiteľov spôsobená pocitom nedostatočného finančného ohodnotenia, 

• nezáujem učiteľov pracovať aj v popoludňajších hodinách, 

• nezáujem učiteľov o mimoškolské aktivity žiakov, 

• nezáujem žiakov zotrvávať v škole po ukončení vyučovacieho procesu za účelom 

vypracovávania skupinových projektových zadaní, 

• 50% využívanie  konzultačných hodín ako prostriedku vzájomného spoznania sa 

v navzájom (učiteľ-žiak), 

• slabá motivácia žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vyplývajúca okrem iného  

zo slabej úrovne ekonomicko-právneho povedomia, 

• alarmujúci stav v záujme žiakov o pohybové aktivity a zdravý životný štýl 

 

 

Silné stránky: 

  

• pôsobenie školy v regióne takmer dve desaťročia, čo zvyšuje dôveryhodnosť fungovania  

inštitúcie z ekonomicko-právneho aspektu, 

• škola sídli v samostatných priestoroch, takže nedochádza ku stretom študentov z inej napr. 

štátnej školy v danom komplexe, 

• nadštandardné technické vybavenie školy, 

• príjemné pracovné prostredie uprostred parku, 

• know-how privátnej školy overené zahraničnými lektormi a odborníkmi s praxe, 
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• kvalitné podmienky na telovýchovnú a mimoškolskú činnosť (športová hala, posilňovňa, 

viacúčelové ihrisko), 

• bufet s donáškou teplých jedál, 

• vysoké percento (98,9 %) úspešnosti prijatia na vyšší stupeň vzdelania ako aj uplatnenia 

sa absolventov v praxi, 

• úspechy v jazykových olympiádach, prezentačných aktivitách ako aj telovýchovných 

súťažiach, 

• vysoká odborná úroveň pedagógov, 

• kvalitná jazyková príprava rešpektujúca požiadavky doby, 

• vysoké ekonomicko-právneho povedomia žiakov v kontexte euroobčana, 

• bodový systém hodnotenia a klasifikácie   študentov, 

• stabilný pedagogický zbor ochotný pracovať ako tím, 

• jasná stratégia školy s presne vytýčenými cieľmi, profilom absolventa,                              

metodikou práce a progresívnymi manažérskymi postupmi pri dosahovaní vytýčených 

cieľov, 

• „ Smart “ systém digitálneho-online-vzdelávania v súlade s potrebami Industry 4. 

 

 

2.A – 2.B Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a počet žiakov prijatých do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 

 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia 

 

Novoprijatí žiaci biling./všeob. 

 

7 21/17 

0 - 

2 - 

4 - 

2 - 

15 38 

 

 

2.C – 2.D Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v SŠ a počet uchádzačov, 

ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku 

 

Prijímacie konanie v šk. roku 2020/2021 (bod 4.D-4.C) 

 Bilingválne štúdium Klasické štúdium 

Počet prijatých prihlášok  48 18 

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali PS 30 18 
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2. E Študijné odbory 

Škola má vypracovanú stratégiu ďalšieho pôsobenia, kde dominujú dve základné 

 zamerania: 

a) gymnázium – 7902 J  

experimentálne overovanie študijného odboru so zameraním na aplikovanú 

informatiku  

                         4- ročná denná forma štúdia  

  

b) gymnázium-bilingválne štúdium  – 7902 J 74 

                     5- ročná denná forma štúdia so zameraním na anglický jazyk 

 
c) Gymnázium – 7902 J experimentálne overovanie študijného odboru so zameraním 

                                                        na aplikovanú informatiku 

 

 

2.F Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 
Študijné výsledky podľa ročníkov  

Ročník    I.r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

Počet tried 02 2 2 2 2 1 0 0 0 9 

Počet žiakov celkom (04+08+13) 03 39 45 43 34 19 0 0 0 180 

Z
 c

el
k

o
v

éh
o

  
p

o
čt

u
  
 ž

ia
k

o
v
 

prospeli spolu (05+06+07) 04 39 44 39 34 19 0 0 0 175 

v tom 

s vyznamenaním 05 24 26 15 16 13 0 0 0 94 

veľmi dobre 06 9 7 12 12 6 0 0 0 46 

Ostatné 07 6 11 12 6 0 0 0 0 35 

neprospeli spolu (09+10+11) 08 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

v tom 

z 1 predmetu 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z 2 predmetov 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z 3 a viac 11 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

neprospeli z 1 a 2 predmetov - opravné skúšky 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní 13 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

so zníženým 2. stupňom správania 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

so zníženým 3. stupňom správania 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

so zníženým 4. stupňom správania 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín spolu 17   767   1992 1945 1834 785 0 0 0 7323 

Z toho neospravedlnené hodiny 18 0 0 10 16 0 0 0 0 26 

              zdroj: Príloha k výkazu škôl (MŠVVŠ SR) 2-01 za školský rok 2020/2021 
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Študijné výsledky žiakov podľa jednotlivých ročníkov: 

 Celkový priemer  

1.A 1,62 

1.B 1,34 

2.A 1,74 

2.B 1,56 

3.A 2,10 

3.B 1,66 

4.A 1,86 

4.B 1,49 

5.B 1,21 

                                                   zdroj: EduPage, jún 2021 

2.G   Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

Maturitné skúšky  v školskom roku 2020/2021 sa z dôvodu pandémie COVID-19 nekonali . 

Na základe rozhodnutia č. 2021/11902:1-A1810 a  2021/9113:1-A1810 o termínoch a organizácii 

maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny 

a organizáciu maturitnej skúšky, sa zrušila externá časť maturitnej skúšky a písomná forma 

internej časti maturitnej skúšky. 

Známka z maturitnej skúšky 2020/2021 sa vypočítala z aritmetického priemeru známok z 

predmetu a zo známok z posledných dvoch vysvedčení. Systém bol  nastavený ako v školskom 

rok 2019/2020. Pokiaľ žiak s výslednou známkou nesúhlasil, mohol požiadať o absolvovanie 

maturitnej skúšky. Prípad s nesúhlasom s výslednou známkou sme školskom roku 2020/2021 

nemali. 

Napriek tomu musím konštatovať, že žiaci ako aj učitelia našej školy sa  na túto „skúšku 

dospelosti“ dôsledne pripravovali. Vzhľadom na rokmi osvedčený systém online vzdelávania na 

našej škole to pre  žiakov a učiteľov nebol problém. Už dva dni po oficiálnom prechode na 

dištančné vzdelávanie  sme operatívne prešli na online výuku, takže naši študenti výpadok vo 

vzdelávaní nepocítili ani na kvalite ani na rozsahu. 

Rada by som napriek nekonaniu MS v školskom roku 2020/2021  pripomenula naše každoročne 

opakované pripomienky k systému MS. 

Maturitná skúška je každoročne považovaná za jeden z najdôležitejších ukazovateľov kvality 

školy. Podlieha rôznym štatistikám a hodnoteniam nielen zo strany MŠ SR,  

ale aj rôznych organizácií, ktoré vďačne poskytnú svoje „objektívne“ hodnotenia médiám, širokej 

laickej verejnosti, výskumným ústavom.  

Už niekoľko rokov upozorňujeme na to, že ak chceme porovnávať output musíme mať  vytvorené 

rovnaké podmienky na kreáciu inputu v presne stanovenom časovom období. Jednoducho 

povedané, voláme po ZBIERKACH ÚLOH z každého predmetu, ktorý podlieha celoštátnemu 

meraniu. V takom prípade sa dá škola objektívne hodnotiť prostredníctvom výkonov svojich 

žiakov. 

Argumenty, že to je finančne náročné, nie sú ľudia, ktorí by to urobili, neobstojí. Ak VŠ dokážu 

každoročne pripraviť okruhy otázok na prijímacie pohovory v podobe skrípt s počtom otázok 
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2000-5000, prečo to nedokážeme urobiť pre SŠ? Stačilo by, aby každý učiteľ poslal jednu otázku, 

príklad, problémovú úlohu.  

 

2.H Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce, resp. úspešnosti prijímania 

žiakov na ďalšie štúdium  

 
Školský rok 2020/2021: 

                                    Úspešnosť prijatia študentov na VŠ:   98% 

                                    Počet prihlásených študentov na VŠ: 27 

                                    Počet prijatých študentov: 25 

 

 

3.A Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy   

 

Príspevky  zo štátneho 

Rozpočtu 

Normatívne finančné prostriedky: 

Nenormatívne fin. prostriedky: 

408 617.- Eur 

12 800 .- Eur 

Príjmy zo štátnych 

účelových fondov 

Finančné prostriedky  

na stravovanie žiakov: 

 

2 393 .- Eur 

Príspevok ÚPSVaR  2 104 .- Eur 

Dotácia úradu vlády SR 

Šport 

 2 641.- Eur 

 

Iné 
Príspevky od rodičov 

 

114 878 .- Eur 

 

Celkové náklady  504 690.- Eur 

Celkové príjmy  541 040.- Eur 

Rozdiel  36 350.- Eur 

 

 

3.B Aktivity školy realizované pre žiakov v ich voľnom čase 

 
Centrum voľného času pri Súkromnom gymnáziu vzniklo z nevyhnutnosti dopĺňať športové, 

kultúrne ako aj vzdelávacie aktivity študentov gymnázia. Zmysluplne zamestnať žiakov  

v popoludňajších hodinách je dominantný cieľ nášho CVČ. 

Žiaci dosahujú na športových súťažiach výborné výsledky tým, že sa umiestňujú na popredných 

miestach. Nezanedbateľné miesto v rámci činnosti zaujímajú kultúrne kluby, či kluby zamerané 

na digitálne zručnosti. 

Skladba voľnočasových klubov závisí každý rok od požiadaviek žiakov a širokej verejnosti. 

V školskom roku 2020/2021 bolo otvorených celkovo 8 klubov: 

P.č.  Názov klubu  Vedúci klubu  Počet hodín záujmového útvaru 

za školský rok 2020/2021 

1 Informatika  p. Mariassy            66 (30/36) 

2 Športový klub – posilňovňa  p. Danko            66 (40/26) 

3 Športový klub – florball I.  p. Danko            66 (30/36) 
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4 DofE p. Kuchtiaková          66 (40/26) 

5 Anglický jazyk – príprava na MS  p. Miškovová           66 (40/26) 

6 Historický klub  p. Holovka            66 (40/26) 

7 Školský časopis  p. Magda            66 (30/36) 

8 Španielsky klub  p. Baglietto            66 (40/26) 

.  

Kluby v šk. roku 2020/21 navštevovalo celkovo 144 žiakov zo Súkromného gymnázia Katkin park 

II, Košice, škôl mesta Košice, ale aj žiaci z mimo košických škôl, ktorí mali záujem pracovať 

v kluboch CVČ. 

Počet žiakov sa v porovnaní s predošlými rokmi znížil. Daný jav je, podľa nás, spôsobený 

výpadkom činnosti spôsobeným pandémiou COVID 19. 
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                                                           S p r á v a 

výchovno-vzdelávacej činnosti  

Súkromného gymnázia Katkin park II., Košice,    

za školský rok 2020/2021. 

 
 

 Predkladá:                                        Miškovová Martina, MA riaditeľka školy  

     

                   Prerokované v pedagogickej rade školy  

                                     Dňa 12.11.2021 

  

Vyjadrenie rady školy:                                              Rada školy  

                                                                                      odporúča  

                                                           zriaďovateľovi Súkromného gymnázia Katkin park II, 

                                   Košice 

 

       s c h v á l i ť 

         Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  

                                          Súkromného gymnázia Katkin park II , Košice  

          za školský rok 2020/2021 

 

          

                          Ing. Róbert Meitner, predseda Rady školy v. r. 

                                                           Košice,  dňa: 26.11.2021 

 

Stanovisko :                                      SGCR s. r. o., zriaďovateľ Súkromného gymnázia  

                                                           Katkin park II , Košice 

 

         s ch v a ľ u j e  

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  

Súkromného gymnázia Katkin park II  

za školský rok 2020/2021. 

     

Mgr. Ľubica Petríková  v. r. za zriaďovateľa                                                      

              

 

 

                                                            Košice 30.11..2021      

 

 


