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SÚKROMNÉ  GYMNÁZIUM  KATKIN  PARK II. 
KATKIN  PARK II., 040 11  KOŠICE 

_____________________________________________________________________ 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2021/2022 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: 
názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej 
pošty 

Údaje o škole 

Názov školy Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice  

    

Adresa školy Katkin park II, 

Telefón +421 x 0556427531 

E-mail sekretariat@sgcr.sk 

WWW stránka https://sgcr.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno telefón e-mail 

Riaditeľ Miškovová Martina, MA 0911281680   riaditel@sgcr.sk 

ZRŠ Mgr. Ľubica Petríková 0911281680  zastupca@sgcr.sk  

ZRŠ       

ZRŠ       

Rada školy  

  Titl., priezvisko, meno 

Predseda Ing. Róbert Meitner 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Renáta Kuchtiaková 

ostatní zamestnanci Ing. Veronika Karafová 

zástupcovia rodičov 

Katarína Škulinková 
Mgr. Júlia Szaffková 
Janka Pečeňáková 
Dušana Matuová 

mailto:sekretariat@sgcr.sk
https://sgcr.edupage.org/
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zástupca zriaďovateľa 
Mgr. Ľubica Petríková 
Ján Feňo 
Anna Thirová 

iní Nikola Kubusová 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne 
číslo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov   SGCR s.r.o 

Sídlo      Katkin park 2, 04011 Košice 

Telefón   0911281680 

E-mail     sekretariat@sgcr.sk, petrikova@sgcr.sk  

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 190 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov 

1.A 16 

1.B 25 

2.A 19 

2.B 25 

3.A 18 

3.B 24 

4.A 17 

4.B 24 

5.B 22 
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§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných 
zamestnancov a ďalších zamestnancov     

Zamestnanci 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP  12  4   12 (450h/týž)    4 (150h/týž)  

DPP  -  -  -  - 

Znížený úväzok  2  -   2  (37,5 h/týž)  - 

ZPS  -  -  -  - 

Na dohodu  5  -   5 (30h/týž)   - 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov     

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov   0 16   

vychovávateľov   -  -   

asistentov učiteľa  0  2   

spolu  0 18   

Aktivity a prezentácia na verejnosti  

Výrazným spôsobom dopĺňajú život žiakov školy, pričom ich cieľom 
je obohacovať vyučovanú problematiku v jednotlivých predmetoch  
o praktické príklady v aplikačnej praxi. Napríklad: 

• „Nezabudnutí susedia“- pamiatka obetí holokaustu, 

• „Noc výskumníkov“ – online prednášky o genetike, 
• Online debata o Austrálii s Viktóriou, 
• Virtuálny deň otvorených dverí slovenských VŠ, 
• „Minecraft“ – vytváranie online pomôcok pre autistické deti, 
• ESET SCIENCE AWARD – online prednáška významných vedcov, 

• Halloween – vyučovanie v maskách, 
• Projektový deň: Bezpečne v triede a na internete - 

šikanovanie/kyberšikanovanie, 
• Ponožkový október – zber ponožiek pre bezdomovcov, 
• Projektové vyučovanie – Ekotopfilmy, 
• Debata o budúcnosti Európy – so Stevenom Clarkom, 
• Svetový deň Valentína – téma: Sebaláska – nastavme zrkadlo vzťahu k sebe 

samým, 
• Rozhovor s europoslancom – Ing. Ivanom Štefancom (PhD., MBA), 
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• Dobrodružná expedícia DofE – výsadba stromčekov, čistenie prírody okolo 
blokov, práca v dome dôchodcov, oprava a spravovanie knižných búdok, 

• Prezentácia expedície DofE študentov – Globálne otepľovanie je skutočné? 
• Dobrodružná expedícia DofE – skúmanie fauny a flóry v okolí Sokoľa, 
• Katkin park číta – online platforma na podporu čitateľskej gramotnosti, 
• Štvorlístok – publikovanie školského časopisu – 2. vydania, 

• Rovesnícky výcvik – projekt „Zdravie“, 
• Svetový deň duševného zdravia – interaktívna prednáška, 
• Svetový deň potravy – interaktívna prednáška, 
• Svetový deň boja proti HIV a AIDS – interaktívna prednáška, 
• Prevencia rizikového správania v rovesníckych kamarátskych a partnerských 

vzťahoch, 
• „ Šikanu netolerujem!! “ – workshop. 

 
 

Súťaže, projektové práce: 
• Školské a krajské kolo Olympiády ľudských práv, 
• Krajské kolo dejepisnej olympiády, 
• Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR, 
• Dejepisná súťaž: Košice včera a dnes, 
• Olympiáda kritického myslenia, 

• Projektová práca: Dokumentácia biotopov botanickej záhrady UPJŠ, 
• Projektová práca:  „Postavenie žien v rôznych kultúrach“,  
• Ekonomická olympiáda. 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola  
alebo školské zariadenie zapojené 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé: 

1. "S netbookom je všetko lepšie." - ciele projektu: 
➢ inovácia výchovno – vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami 

a stratégiou rozvoja vzdelanostnej spoločnosti,  
➢ využívanie IKT za účelom skvalitnenia a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu, 
➢ vytváranie nových učebných textov zodpovedajúcich moderným trendom 

vzdelávania, 
➢ tvorba a realizácia nových foriem a metód vzdelávania, 
➢ využívanie existujúcich a odskúšaných programov na výuku anglického jazyka.  

 
2. Projekt finančnej gramotnosti - cieľ finančného vzdelávania spočíva v získavaní 
kompetencií nevyhnutných pre finančné a existenčné zabezpečenie seba a svojej 
rodiny a pre aktívnu účasť na trhu finančných produktov a služieb. Pre úspešnú 
realizáciu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je najdôležitejšie porozumenie 
podstate finančnej gramotnosti. 
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3. „Bezpapierová škola“ - projekt je zameraný na odstraňovanie používania papierov 
a všetkých printových komodít. Realizácii projektu napomáha hlavne fakt, že žiaci 
vlastnia netbooky, učitelia notbooky a tak na vyučovacích hodinách sa v prevažnej 
miere využíva technika, namiesto zošitov. Dôležitú súčasť života školy tvorí agenda, 
ktorá sa tak isto ako vyučovací proces pokúša vynechať printové médiá. Je však 
problém to dodržiavať, nakoľko narážame na legislatívne bariéry. 

 

4. Rozvoj komunikačných zručností - cieľom gymnázia je vychovať všestranne 
rozvinutú osobnosť. Po dlhoročných skúsenostiach, ktoré v pôsobeniach školy máme 
sa z roka na rok opakovali problémy spojené s fluentným vyjadrovaním sa študentov. 
Projekt zameraný na rozvoj komunikačných zručností sa stretol s pozitívnym ohlasom 
nielen u študentov ale aj u rodičov. Výrazne prispieva k zvýšeniu komunikačnej úrovne 
a sebavedomia mladého človeka. 

 

5. Aplikovaná ekonómia/Projekt FG – nadväzujúci na projekt finančnej gramotnosti. 
Rozvoj FG sa realizuje prostredníctvom besied s tematikou FG pre všetky ročníky. Na 
workshopy sú prizývaní odborníci z praxe.  

 

6. Certifikácia Microsoft Office Specialist – projekt je zameraný na kurz Microsoft 
Excel. Študenti sa počas kurzu naučia orientovať sa v aplikácii Microsoft Excel, 
pracovať s matematickými operáciami, tabuľkami, grafmi a mnoho ďalšieho. Kurz sa 
nesie v duchu, že Excel nie je strašiak, ale naopak, užitočný pomocník. Ciele projektu:  

➢ zvyšovať šance absolventa kurzu uplatniť sa na trhu práce, 

➢ zatraktívniť držiteľa certifikátu v očiach potenciálneho zamestnávateľa, 

➢ certifikát je medzinárodne uznávaný a vykonaný v anglickom jazyku, 

➢ potvrdiť nielen teoretické, ale predovšetkým praktické vedomosti absolventa 

na profesionálnej úrovni. 

 

7. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu-  
➢ Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný 

rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu 

rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj 

potenciál a pomáha im uspieť v živote.  

➢ Program vzbudil medzi študentmi veľký záujem a v školskom roku 2021/2022 

sme mali viac ako 15 účastníkov – dofákov, ktorí rozvíjajú svoje schopnosti v 3 

kategóriách: dobrovoľníctvo, talent a šport. 

 

B) Krátkodobé: 

1. Podpora rozvoja športu - modernizácia školskej posilňovne  - projekt bol 
realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu  
„Podpora rozvoja športu na rok 2019.“ V rámci projektu bola modernizovaná školská 
posilňovňa zabezpečením nové športového vybavenia a pomôcok zodpovedajúcim 
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súčasným trendom v oblasti športu, v dôsledku čoho sa zvýšil záujem o indoorové 
športové aktivity medzi žiakmi a to aj mimo školského vyučovania, t.j. vo voľnom čase 
(CVČ) a zároveň poklesli žiadosti o oslobodenie od povinnej telesnej a športovej 
výchovy.  
 
2. TyPlusIT – škola sa stala v roku 2020 partnerom občianskeho združenia Sapiente 
v rámci projektu „TyplusIT“, ktorý mal v oblasti školstva za cieľ riešenie: 
▪ chýbajúceho komplexného strategického prístupu pre oblasť IT vzdelávania zo 

strany kompetentných inštitúcií verejnej správy, s cieľom zabezpečiť adekvátne 

kvalifikovanú pracovnú silu pre zamestnávateľov z IT sektora, 

▪ nízkeho zapojenia osôb do celoživotného vzdelávania a nedostatočné prepojenie 

celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce. 

 

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty: 

1. Erazmus + - naša škola sa nachádza v regióne, ktorý ́ je často označovaný ́ 
aj za slovenské IT Valley. Veľké množstvo IT firiem trpí nedostatkom nemecky 
hovoriacich zamestnancov. Mnoho firiem nielen pracuje pre klientov z Nemecka, ale aj 
firmy ako také, majú pôvod v Nemecku. Na školách často študenti preferujú́ anglický 
jazyk, a nemčina sa zatláča do úzadia. Tento projekt pomôže vzbudiť̌ záujem  
o nemecký jazyk u našich študentov v spojení ́s nadobúdaním IT zručností. Do tohto 
projektu budú začlenení aj študenti, ktorí by si takúto aktivitu finančne určite nemohli 
dovoliť, či už preto, že pochádzajú s finančne slabšie zabezpečenej rodiny,  
alebo sa ich rodina dostala do finančných ťažkostí pre pandémiu COVID-19. Všetci naši 
študenti týmto pobytom získajú novú motiváciu a impulz pracovať na svojich 
jazykových a digitálnych zručnostiach, čo im môže iba pomôcť pri uplatňovaní  
sa na trhu práce v budúcnosti. 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 2019 

Druh inšpekcie: tematická 

V šk. roku 2021/2022 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia. 

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-
technických podmienkach školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

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. 
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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. 
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. 
Bufet je vybavený automatmi na nápoje, pochutiny, rýchlovarnou kanvicou 
a mikrovlnkami na zohrievanie jedla. 
Areál školy dopĺňa moderná multišportová hala, ktorá slúži na vyučovanie TSV,  
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.  

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské 
zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má 
škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Silné stránky 
- online škola zabezpečuje aktuálne a interaktívne učebné materiály, šité na 

mieru podľa potrieb študentov a pedagóga, dostupné online, z domu či priamo 
v škole. Učitelia nediktujú poznámky a ušetrený čas venujú argumentačným 
druhom výuky, ktorá učí študentov kriticky myslieť, 

- intenzívna spolupráca a efektívna komunikácia žiak-škola-rodič, 
- škola bez šikany, kde učitelia vnímavo pracujú so žiakmi na jej prevencii a 

učia ich k tolerancii, 
- malá škola s intenzívnym študentským životom – debatný klub, športové 

kluby, študentská rada, DofE, dobrovoľníctvo, časopis, 
- moderné vybavenie v každej triede nie len pre študentov, ale aj pre učiteľov, 
- nízke počty žiakov v triedach dávajú priestor na individuálny prístup, 
- delenie v triedach na základe vstupných testov v každom ročníku,  
- budovanie komunikačných zručností študentov zvyšuje uplatniteľnosť 

absolventov na trhu práce, 
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- systém hodnotenia na základe polročných a koncoročných testov pripravuje 
na systém fungovania vysokých škôl, 

- intenzívne spolupráce s firmami prinášajú študentom praktické informácie 
z reálneho sveta, 

- spolupráce s firmami a debaty zabezpečujú cenný networking – študenti 
získajú kontakty, ktoré neskôr zužitkujú /absolventi pracujúci aj po skončení 
školy vo firmách, s ktorými máme spolupráce/. 

Slabé stránky 
- malý počet študentov znižuje účasť na spektre rôznych súťaží, čo má za 

následok nižšie hodnotenia zo strany RÚŠS, INEKO, 
- filozofia školy ako aj kapacita budovy limituje zvyšovanie celkového počtu 

žiakov školy, 
- nedostatok kvalitných pedagógov na trhu práce limituje rast školy. 

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami      

ŠVVP na SŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 17  

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom 
roku, v ktorom sa správa vypracúva   

Prijatí žiaci 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 68 / 37 dievčat 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / 0 dievčat 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 41 / 29 dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 41 / 29 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 43 / 31 dievčat 

 

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných 
odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a 
vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj 
informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné 
vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho 
vzdelávania 
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Odbory 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

1.A 7902 J gymnázium experiment 

1.B 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

2.A 7902 J gymnázium experiment 

2.B 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

3.A 7902 J gymnázium experiment 

3.B 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

4.A 7902 J gymnázium experiment 

4.B 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

5.B 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda AJG ENL ANJ APE API BIO CAG DEJ  HIS EKN ECO EKO ENV ETV EDJ 

1.A 1,94 1,17       2 2,06 2,1 1,33        A  A   

1.B 1,48 1,44       1,4 1,28   1,04        A  A   

2.A 1,58 1,9     1,33 1,84   1,56 2,5        A  A   

2.B 1,33 1,38       1,57     1,81        A  A   

3.A 2,06       1,13 1,44   1,63 2,63 2,19           

3.B 1,46         1,42     1,77 1,96           

4.A 1,82 1,75     1,33 2,13     1,5 2,06 2,13         

4.B 1,36 1,32       1,77     1,09 1,64 1,59         

5.B 1           1,05       1,59         

 

Trieda FIG FYZ GEO GEA CHE IMA INF KMA KOM KAJ KOŽAZ LIS LPE MAK MAT 

1.A   2,25 2,19   1,88   1,69 1,17      A    A   1,81 

1.B   1,88 1,72   1,36   1,48 1,12      A    A   1,6 

2.A   2,21 2,11   2,11   1,42        A   A   2,47 

2.B   1,76 1,38   1,29   1,05        A    A   2,29 

3.A   1,81 1,81 1,06 1,75   1,56 1,25 1,63 1  A   A  1,63 2,44 

3.B   1,58 1,42 1,12 1,46   1,46 1,04 1,35    A    A   2,19 

4.A       1,41 2,13   2,33   1,13 2,33  A     2,11 2,59 

4.B       1,14 1,5       1,14    A       2,14 

5.B       1,5       1 1,09             
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Trieda NBV NEJ NVS OBN OBN OAL PPR PRW PRG RAK  RUJ SAP SEB SED SEK 

1.A   1,6               1,63           

1.B   1,6               1,2           

2.A   1,6             1 1,79           

2.B   1,38               1,29           

3.A   1,89   1,69   1,63     1   1,71         

3.B   1,63   1,23   1,31         1,57         

4.A   1,33   1,65   1     2   2,13       4 

4.B   1   1,23   1         1,18         

5.B       1,18       1       1   1,09 1 

 

Trieda ECS SZE SEG SEN SEM SNJ SEY ESI SJL Spr ŠPJ TSV THF UCV UKL 

1.A                 2 1 1,45 1       

1.B                 1,52 1 1 1       

2.A       1,3         2,21 1 1,71 1,06       

2.B       1,05         2,05 1 1,15 1       

3.A       1,63         2,31 1   1       

3.B       1,46         2,23 1   1       

4.A     1,83 2,33   1 3 2,59 2,47 1   1       

4.B               2 1,59 1   1       

5.B 1,55   1,13   1,45 1 1,53     1   1       

 

Trieda UKL-VB MYP 

1.A     

1.B     

2.A     

2.B     

3.A     

3.B     

4.A     

4.B     

5.B     

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
Správanie 

2 
Správanie 

3 
Správanie 

4 

1.A 16 8 2 5 1 0 0 0 0 

1.B 25 19 3 3 0 0 0 0 0 

2.A 19 7 6 5 1 0 0 0 0 

2.B 21 9 7 5 0 0 0 0 0 

3.A 18 5 6 5 0 2 0 0 0 

3.B 28 15 6 5 0 2 0 0 0 

4.A 17 2 9 6 0 0 0 0 0 
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4.B 22 10 10 2 0 0 0 0 0 

5.B 22 17 4 1 0 0 0 0 0 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa 
osobitného predpisu            

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne finančné prostriedky: 456 905,00 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

Celková výška príspevkov predstavuje 135 565,00 € 

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

Prijaté finančné prostriedky vo výške 3 203,00 € boli použité na úhradu miezd 
a odvodov pedagogických zamestnancov za vedenie krúžkov.  

Záver 

Vypracoval: Martina Miškovová, MA, riaditeľka školy 

V Košiciach, 13. októbra 2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 21.10.2022 


