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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov školy Cirkevná spojená škola
Adresa školy Švermova 10, 069 01  Snina   
Telefón,fax 057/762 23 61
E- mail cirkzs@stonline.sk 
WWW stránka www.csssnina.sk
Zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva  SR 9/2006 Z.z v znení Metodického usmernenia MŠ SR  
č. 10/2006-R  predkladáme nasledujúcu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok  2011/2012. Správa bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady dňa  10.10.2012.

Cirkevná spojená  škola vznikla na základe  Rozhodnutia  MŠ SR č.  CD-2007-21187/43543-1:916 o zaradení 
Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom – 
Rímskokatolícka  cirkev,  Arcibiskupstvo  Košice  Hlavná  28,  041  83  Košice  -   ZRIAĎOVACIA  LISTINA 
Prot.č.: S-293/2008 pre nový subjekt : 

Cirkevná spojená škola, 
Švermova 10, Snina 
s účinnosťou od l. marca 2008  
IČO : 37796046     DIČ : 2022565765

Súčasťou tohto subjektu sú podľa zriaďovacej listiny sú tieto organizačné zložky:
a)  Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina

 b)  Gymnázium sv.Cyrila  a Metoda , Švermova 10, Snina
Ďalej sú súčasťou školy aj tieto subjekty:

a) Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina
b) Školská jedáleň pri  Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina
c) Školské stredisko záujmovej činnosti pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, 

Švermova 10, Snina

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY

Meno a priezvisko Telefón  mobil e- mail
Riaditeľ RNDr. Jozef Lojan 057-7622361 0908 327 037 lojan@atlas.sk
ZRŠ-gym Ing. Andrea Gičová 057-7622361 0902 554 742 cirkzs@stonline.sk
ZRŠ-ZŠ PaedDr. Ján Marinič 057-7622361 0908 675 452 marinic@in.slovanet.sk
Vedúca ŠJ Mgr. Jana Lukáčová 057-7622361 0910 919 704 - - -
Vedúca nepedag. zam. Anna Aľušiková 057-7622361 0918 058 008 - - -

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY

1) Pedagogická rada školy – všetci pedagogickí zamestnanci
2) Gremiálna rada školy – vedenie školy,  ekonóm, vedúci MZ a PK, vedúca ŠJ
3) Metodické združenie a  predmetové komisie

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov

PK slov. jazyka a literatúry 
a cudzích jazykov

Mgr. Iveta Leferovičová slovenský jazyk a literatúra, anglický 
jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, 
mediálna výchova

PK spoločenskovedných 
predmetov

Mgr. Bibiana Lipová dejepis, zemepis, občianska výchova, 
náboženstvo, národné dejiny, regionálna 
výchova, rodinná výchova
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PK prírodovedných 
predmetov

Ing. Milana Buhajová prírodopis, fyzika, chémia, matematika, 
informatika, technika, Svet práce

PK výtvarnej, hudobnej 
a telesnej výchovy

PaedDr. Miroslava Čopiková výtvarná výchova, hudobná výchova,
telesná výchova

MZ Mgr. Slávka Kapráľová Všetky predmety 1. stupňa ZŠ, dopravná 
výchova

Pozn. : PK – predmetová komisia, MZ – metodické združenie

RADA ŠKOLY

V septembri 2008 bola na škole ustanovená  Rada školy. Jej členovia boli menovaní alebo volení spomedzi 
zamestnancov, žiakov a rodičov žiakov školy. Rada školy má 11 členov, jej činnosť riadi predseda Rady 
školy. V školskom roku 2011 / 2012 sa Rada školy stretla celkovo 3 krát.

p.Katarína Harmaňošová - predsedníčka rady školy, menovaná zriaďovateľom školy
p.Peter Vološin            - zvolený ako zástupca rodičov žiakov školy
Ing. Štefan Janko      - zvolený ako zástupca rodičov žiakov školy
MUDr. Mária Kostelníková   - zvolená ako zástupca rodičov žiakov školy
Mgr. Slávka Kapraľová - zvolená ako zástupca pedagógov  CZŠ)
Ing. Milana Buhajová      - zvolená ako zástupca pedagógov CGym
p.Katarína Durkotová      - zvolená ako zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
sl. Gabriela Harmaňošová - zvolená ako zástupca žiakov osemročného gymnázia
ThLic. Allan Tomáš      - menovaný zriaďovateľom školy
Ing. Ján Čop      - menovaný zriaďovateľom školy
Ing. Igor Kirňak - menovaný zriaďovateľom školy

 § 2 ods.1 písm. a) vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV   -   stav k 30.6.2012

Počet tried: CZŠ – 11 ,   gymnázium – 7
Trieda Spolu ŠVVP Zahraniční 

študenti
I.A 15
I.B 13
II.A 25 1
III.A 17
III.B 16 1
IV.A 23
V.A 25
VI.A 20 1
VII.A 18
VIII.A 18 3
IX.A 28
Spolu ZŠ 218 5 1

Príma 0
Sekunda 18 1
Tercia 0
Kvarta 14 1
1.AG 25 4
Sexta 16
Septima 23
Oktáva 26
Spolu gymnázium 122 0 6

SPOLU 340 5 7
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Školský klub detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda  
Školský klub detí navštevovalo 50 detí z prvého stupňa základnej školy, ktoré boli rozdelené do dvoch 
oddelení v každom po 25 detí. . 

Školská jedáleň pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda
V školskej jedálni sa stravovalo počas školského roka  priemerne 207 žiakov a 30 zamestnancov 
Cirkevnej spojenej školy v Snine. 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda
V školskom stredisku záujmovej činnosti pracovalo počas školského roka  33 krúžkov, ktoré 
navštevovalo 331 členov z radov detí a mládeže. 

§ 2 ods.1 písm. b) vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH   -   stav k 3l.8.2012

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ 
Počas zápisu, ktorý sa konal v dňoch od 15.januára do 15.februára 2011 sa do 1.ročníka základnej školy 
v školskom roku 2012/2013 zapísalo 27 žiakov. K 15.9.2011 nastúpilo do 1.ročníka 24 detí, 3 deti majú 
povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

Počet prijatých uchádzačov do Prímy osemročného gymnázia

V školskom roku  2012/2013  bolo  možné  do  Prímy  Cirkevného  osemročného  gymnázia  prijať  na 
základe  rozhodnutia  Krajského  školského  úradu  v Prešove  maximálne  25  žiakov  z 5.ročníkov 
základných  škôl.  V stanovenom  termíne  nebola  zaevidovaná  žiadna  prihláška  na  tento  typ  štúdia. 
Prijímacie  skúšky  sa  nekonali,  prvý  ročník  8-ročného  gymnázia  sa  v školskom  roku  2012/2013 
neotvára. 

Počet prijatých uchádzačov do 1.ročníka štvoročného gymnázia

V školskom roku  2012/2013  bolo  možné  do  1.ročníka   štvorročného  gymnázia  prijať  na  základe 
rozhodnutia Krajského školského úradu v Prešove maximálne 30 žiakov z 9.ročníkov základných škôl. 
V stanovenom termíne bola  zaevidovaných  47 prihlášok  na  tento typ  štúdia.  Prijímacie  skúšky sa 
nekonali. Do prvého ročníka štvorročného gymnázia sa zapísalo 18 žiakov z 9.ročníka základnej školy. 
K 15.9.2011 navštevuj 1.ročník štvorročného gymnázia 21 žiakov, traja žiaci sa rozhodli prestúpiť z inej 
strednej školy.

Počet prihlásených a prijatých žiakov 9.ročníka na SŠ
Spolu

Počet prihlásených žiakov 9.ročníka na SŠ : 28
Počet žiakov 9.ročníka prijatých na SŠ : 27
Počet žiakov 5.ročníka prihlásených a prijatých
na osemročné gymnázium : 0 

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy 
Škola Prijatí

Žiaci 5.ročníka ZŠ
    Gymnázium 8 ročné 0
Žiaci 9.ročníka ZŠ
    Gymnázium 4 ročné 9
    SOŠ 9
    SPŠ 6
    OA 2
    konzervatórium 1
    Neumiestnení 16 roční žiaci 0
    Žiaci 9.ročníka, ktorí neprospeli 1
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Počet prihlásených a prijatých študentov  Oktávy  na VŠ
Spolu

Počet prihlásených študentov na VŠ : 26
Počet  študentov  prijatých na VŠ                             : 26

Rozmiestnenie  študentov na VŠ
Škola Prijatí

Karlova univerzita v Prahe 1
Zealand institute of Business and Technology 
-Dánsko

1

Katolícka univerzita v Ružomberku 2
Univerzita Pavla Jozefy Šafárika v Košiciach 1
Prešovská univerzita v Prešove 5
Univerzita  Komenského v Bratislave 2
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
Technická univerzita v Košiciach 5
Slovenská technická univerzita v Bratislave 3
Ekonomická univerzita v Bratislave 2

   
§ 2 ods.1 písm. c), d) vyhlášky MŠ SR 9/2006 – 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

Klasifikácia tried

I.stupeň
Trieda

SJL AJ VL M Prír

I.A Všetci žiaci úspešne absolvovali 1.ročník ZŠ
I.B Všetci žiaci úspešne absolvovali 1.ročník ZŠ

 II.A 1,12 1,06 1,10 1,12 1,00
III.A 1,25 1,10 1,00 1,13 1,00
III.B 1,05 1,15 1,00 1,10 1,00
IV.A 1,40 1,32 1,32 1,36 1,16

II.stupeň
Trieda Priemer známok

Nab. SJL AJ Nj D OBN G/Z M Inf B/Pr F CH

V.A 1,00 1,71 1,24 1,43 1,10 1,71 1,67 1,00 1,48 - -
VI.A 1,00 2,25 2,00 1,22 2,06 1,69 2,44 2,50 1,00 1,75 2,31 1,44
VII.A 1,44 2,44 2,17 1,67 2,39 1,56 2,33 2,28 1,00 2,17 2,17 -
VIII.A 1,18 2,61 1,18 2,00 2,43 1,50 2,44 3,04 1,00 2,07 2,14 2,25
IX.A 1,53 2,53 2,47 - 2,42 1,74 1,95 2,47 2,17 2,72 2,83

Osemročné gymnázium

Prospech žiakov
Trieda Prospeli s 

vyznamenaním
Prospeli 

veľmi dobre
prospeli neprospeli Znížená známka 

zo správania
I.A 15 0 0 0 0

Trieda Priemer známok

Nab SJL ANJ NEJ RUJ DEJ OBN MAT INF GEG BIO FYZ CHE

Sekunda 1,00 1,39 1,11 1,00 1,00 1,44 1,00 1,50 1,00 1,56 1,00 1,06 -
Kvarta 1,00 1,62 1,31 1,08 - 1,54 - 1,92 1,00 1,69 1,08 1,31 1,23
1.AG 1,00 1,64 1,71 1,10 1,05 1,43 1,43 1,79 1,00 1,57 1,36 1,43 1,36
Sexta 1,00 2,21 1,43 1,21 1,93 2,43 2,39 2,74 - 2,00 1,87 2,35 1,96

Septima 1,17 2,57 1,74 1,22 1,85 1,48 1,80 1,84 - 1,92 1,56 1,56 1,60
Oktáva 1,00 2,04 1,52 1,17 1,17 1,80 1,64 1,84 - 1,68 1,33 1,72 1,52
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I.B 13 0 0 0 0
II.A 22 0 0 0 0
III.A 17 0 0 0 0
III.B 12 2 2 0 0
IV.A 21 2 0 0 0
V.A 16 7 1 1 2
VI.A 6 12 2 0 0
VII.A 4 8 5 1 1
VIII.A 9 1 8 0 0
IX.A 10 12 5 1 0

Sekunda 15 3 0 0 0
Kvarta 8 5 0 0 0
1.AG 11 9 3 0 0
Sexta 7 7 1 1 0
Septima 11 8 4 0 0
Oktáva 15 5 6 0 0

Výsledky externých meraní
        ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
      Žiaci 9. ročníka sa v marci 2012 zúčastnili celoslovenského testovania. Testovanie 9 – 2012. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Percentil Celoslovenský 
priemer

Testovanie 9 - SJL 28 53,57 % 48,4 % 54,46 %
Testovanie 9 - MAT 28 68,57 % 85,8 % 57,54 %

      GYMNÁZIUM
Žiaci triedy Oktáva absolvovali v marci 2012 externú ( písomnú )časť maturitne skúšky z predmetov 
slovenský jazyk a literatúra,  matematika, anglický jazyk

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Percentil Celoslovenský 
priemer

EČ MS 2012 – SJL 26 62,99 % 67,7 59,10 %

EČ MS 2012 -  MAT 12 62,78 % 83,3 50,80 %

EČ MS 2012 – ANJ B2 26 50,13 % 24,1 55,40 %

V máji 2012 absolvovali žiaci Oktávy internú ( ústnu ) časť maturitnej skúšky :
 

Ústna skúška z predmetu Počet žiakov priemer
Slovenský jazyk a literatúra 26 1,54

Anglický jazyk 26 1,54

Dejepis 7 1,57

Náuka o spoločnosti 15 1,27

Geografia 4 2,25

Matematika 12 1,42

Fyzika 5 1,60

Chémia 4 2,00

Biológia 6 1,17
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 Dochádzka žiakov  základná škola
Celkový počet vymeškaných hodín: 10 276  (minulý šk.rok: 10 926 ) 

Počet vymeškaných ospr. hodín       ...   10 180

Priemer ospr. hodín na žiaka            ...    46,70

Počet vymeškaných neospr. hodín   ...      176         

Priemer neospr. hod. na žiaka          ...      0,8

Dochádzka žiakov  osemročné gymnázium
Celkový počet vymeškaných hodín: 8 070 (minulý šk.rok: 10 395) 

Počet vymeškaných ospr. hodín       ...  8 027

Priemer ospr. hodín na žiaka            ...  65,80

Počet vymeškaných neospr. hodín   ...      43   

Priemer neospr. hod. na žiaka          ...      0,35

Príčiny nepravidelnej dochádzky - vymeškané ospravedlnené hodiny sú najmä z dôvodu ochorenia žiakov. 

Zvýšený počet neospravedlnených hodín bol konzultovaný so sociálnou kuratelou Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, pobočka Snina

§ 2 ods.1 písm. e) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

ZOZNAM  UPLATŇOVANÝCH  UČEBNÝCH  PLÁNOV 

Základná škola

Vyučovanie na základnej škole bolo v uplynulom školskom roku 2011/2012 vykonávané podľa učebných 
plánov odsúhlasených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 398/2001-45 zo dňa 
24.8.2001 s platnosťou od  1.septembra  2001,  variant  s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka 
v týchto ročníkoch: na druhom stupni deviaty ročník.

V 1.  až  4.ročníku  a v 5.  až  8.ročníku  základnej  školy  bolo  vyučovanie  vykonané  podľa  školského 
vzdelávacieho  programu,  vytvoreného  podľa   pravidiel   nového  školského  zákona  MŠ  SR 
č.245/2008.  Školský  vzdelávací  program  bol  vytvorený  v súlade  so  štátnym  vzdelávacím 
programom ISCED 1 pre prvý stupeň ZŠ, ISCED 2 pre druhý stupeň ZŠ.

Gymnázium
• V triede Sekunda a Kvarta bolo uskutočnené vyučovanie na základe školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2. 
• V triede 1.AG bolo uskutočnené vyučovanie na základe školského vzdelávacieho programu, ktorý bol 

vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 3a. 
• V triede Sexta bolo vykonávané vyučovanie podľa alternatívnych učebných plánov pre gymnázia číslo 

študijného odboru 7902 5 s platnosťou od 1.9.2006.

7



Cirkevná spojená škola, Švermova 10 Snina                                                                                                                                                              

• V triedach Septima, Oktáva bolo vykonávané vyučovanie podľa alternatívnych učebných plánov pre 
gymnázia s platnosťou od 1.9.2003.

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Čitateľská gramotnosť

Mediálna výchova

Nemecký jazyk
Ruský  jazyk

ZŠ  4.roč.
ZŠ  5.roč
ZŠ   8.roč

Gym 1.roč.
Gym 1.roč.

1
1
1
1
1

1
1

0,5
1
1

§ 2 ods.1 písm.f) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU

Pracovný pomer – stav k 30.6.2012   ( údaje vo fyzických osobách) 

Pracovný pomer Počet pedagogických 
zamestnancov

Počet nepedagogických 
zamestnancov

Celkom 31 12
             doba neurčitá 28 11
             doba určitá 3 1
             plný úväzok 26 11
             čiastočný úväzok 5 1
             učitelia 29 x
             vychovávatelia 1 x

asistent učiteľa 1 x

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Funkcia nekvalifikovaní kvalifikovaní spolu
učitelia 0 29 29
vychovávatelia 0 1 1
asistent učiteľa 0 1 1
spolu 0 31 31

§ 2 ods.1 písm.g) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických Počet pedag. 
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zamestnancov v šk.r.2011/2012 zamest.

1. kvalifikačná skúška
náhrada 1.kval.skúšky

1

2. kvalifikačná skúška 4
Štúdium školského manažmentu 0
Špecializačné kvalifikačné štúdium 12
Postgraduálne štúdium 0
Priebežné vzdelávanie 18
Rozširujúce štúdium 0

                                       § 2 ods.1 písm. h) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

ÚDAJE O AKTIVITÁCH  A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI  v šk.r.2011/2012

DUCHOVNÁ FORMÁCIA A VÝCHOVA KU KRESŤANSKÝM HODNOTÁM

• Duchovnú formáciu pedagógov mal  na starosti  duchovný otec Mgr.  František Voľanský,  miestny 

kaplán, ktorý viedol mesačné duchovné obnovy pedagógov.  Duchovné cvičenie boli realizované vo 

forme ľudových misií v mesiaci apríl 2012, ktoré sa konali v susednej obci Belá nad Cirochou a ktorých 

sa pedagógovia aktívne zúčastňovali.

• Duchovnú formáciu žiakov zabezpečovali kňazi farnosti Povýšenia sv.Kríža v Snine, vpd. Ján Kulan 

a vdp.František  Voľanský,  ktorí  slúžili  v škole  detské  a mládežnícke  sv.omše,  vysluhovali  sviatosť 

zmierenia a viedli pobožnosti.

• Rehoľná sestra Mgr. Peterová,  organizačne zabezpečovala duchovné obnovy pre starších žiakov, počas 

školského roka absolvovali  dvojdňové duchovné obnovy žiaci Septimy, Sexty, 1.AG a 9.ročníka ZŠ.

• Dňa 1.11.2010  cez občianske združenie Savio sme si adoptovali 4.B triedu v základnej škole sv. 

Vincenta  de  Paul  v Južnom  Sudáne v meste  Mori.  V školskom  roku  2011/2012  sme  vyzbierali 

a odoslali 466,99 €.  

• Medzi ďalšie duchovné aktivity patrí: prvopiatkové spovedanie žiakov a pedagógov, v mesiaci október 

modlitba  sv.  ruženca;  v novembri  návšteva  cintorína  spojená  s modlitbou  za  zosnulých  veriacich, 

v pôstnom období krížové cesty v škole, školské májové pobožnosti v kaplnke školy pred vyučovaním, 

v júni modlitba litánií k najsv.Srdcu Ježišovmu, priebežné návštevy farského kostola za účelom poklony 

pred Sviatosťou Oltárnou, ...

• Detská svätá omša bola v pondelok a mládežnícka svätá omša v stredu. V prikázané sviatky boli sväté 

omše vo farskom kostole za účasti všetkých žiakov a zamestnancov školy.                   

• Spoločne sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša krátkym programom pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Všetci 

žiaci boli obdarovaní  sladkosťami od rodičovského spoločenstva

• Eucharistická poklona v adventnom období pred odchodom na vianočné prázdniny,
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• Žiaci školy sa svojim vystúpením zapojili  do Jasličkovej pobožnosti, v ktorej sme si všetci pripomenuli 

odkaz a hodnotu Vianoc.

• Po zimných prázdninách sme si pripomenuli sviatok Premenenia Pána a pri tej príležitosti nám naši 

kňazi posvätili priestory školy. 

• V máji bolo 1. sv. prijímanie žiakov 3. ročníka a sviatosť birmovania bola udelená žiakom triedy Sexta.

• Uskutočnenie   Akadémie   k  ucteniu   relikvií  sv.  Cyrila a  príprava  liturgie  sv.  omše 

30.04.2012

• Účasť na  Diecéznom stretnutí mládeže s arcibiskupom Bernardom Boberom v Prešove 

pre študentov sexty a septimy

• V dňoch 12.  – 13.10.2011 sa  uskutočnila  duchovná obnova pre študentov 1.  AG   a štyri 

študentky septimy v Centre mladých vo Vysokej nad Uhom pod vedením Pavla Hudáka.

•  Dňa 18.10.2011 o 9.hod. sa naša škola zapojila do akcie: „Milión detí sa modlí ruženec.“ 

Akcia „Detský ruženec“ vznikla v roku 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta.

• Žiaci 4. a 5. ročníka sa 21.10.2011 zúčastnili výstavy darov blahoslaveného Jána Pavla II. 

v Udavskom. Išlo o dary, ktoré dostal na svojich misijných cestách. 
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AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU 
• Od  septembra  do  decembra  2011  boli  žiaci  školy  zapojení  do  celoslovenského  projektu  Červené 

stužky, ktorý organizovalo Gymnázium sv.Františka z Assisy v Žiline. Cez rôzne sprievodné akcie – 

zverejnenie  letákov a plagátov na nástenke v škole  v mesiaci  september  až  december,  dňa 

1.12. v Svetový deň boja proti AIDS nosenie červených stužiek, zorganizovanie prednášky na 

tému AIDS – prednášku pre  našich žiakov viedla  Mgr.  Lenka Lesňáková z Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Humennom.  

• V mesiaci september sme sa zapojili do projektu  Človek v ohrození – Svet v sieti. Úlohou 

žiakov bolo, aby cez sociálnu sieť Facebook prezentovali potrebu vzdelávania sa v dnešnej 

dobe. Poukázali na to, že vzdelanie v súčasnosti nie je samozrejmosťou pre všetky deti celého 

sveta. Veľa detí nechodí do školy z rôznych dôvodov – peniaze, práca, nedostatok škôl a pod. 

Súčasťou tohto projektu bola aj prezentácia filmu, kde hlavnými hrdinami boli Rómske deti  

v Rumunsku, ktoré nechceli prijať biele deti medzi seba za svojich spolužiakov. Tento film 

videli všetci žiaci gymnázia na hodinách náboženstva vďaka sr. Blandíne

• V septembri sme opätovne požiadali občianske združenie Savio o adopciu triedy v Južnom 

Sudáne.  Bol  nám  pridelený  4.  ročník  v  dedinke  Mori.  V rámci  tohto  projektu  sa  dňa 

26.1.2012 uskutočnila v našej škole prednáška pre všetkých žiakov o živote v Južnom Sudáne. 

Prednášku viedla lekárka pani Brtáňová, ktorá v Sudáne pôsobila pol roka.

• V októbri sa uskutočnila akcia „Noc v škole“ pre žiakov sekundy a kvarty. Počas tejto akcie 

sa hrali rôzne športové a spoločenské hry.

• Pre  žiakov  II.  stupňa  ZŠ  a gymnázia  sa  dňa  19.3.2012  konala  prednáška  na  tému: 

„Trestnoprávna zodpovednosť.“ Prednášku viedli policajti PZ v Snine.

• Dňa 19.4.2012 sa pre žiakov II. stupňa ZŠ zorganizovalo športové popoludnie. Cieľom tejto 

akcie  bolo  zašportovať  si,  ale  aj  nadviazať  nové  priateľstvá  a rozvíjať  športového  ducha. 

Súťažilo  sa  v týchto  disciplínach:  skákaní  cez  švihadlo,  hádzanie  kruhmi  na  cieľ,  hod 

granátom, prekážkový beh na slepo a vo futbale. Odmenou pre víťazov bol diplom a sladkosť. 

• Na vyučovacích hodinách nového predmetu mediálna výchova sa žiaci 5. a 8. ročníka spolu 

s vyučujúcim p. uč. Chochrunom venovali prevencii proti negatívnym vplyvom médií.

• Dňa 26.6.2012 sa pre študentov sexty a septimy zrealizovala  beseda spojená s aktivitami a 

s pozeraním filmu „Santova dielňa.“ Besedu viedla pracovníčka ICM Snina p. Piričová. Cieľom 

tejto aktivity bolo oboznámiť mladých ľudí s pracovnými podmienkami mládeže v ázijských 

krajinách a s problematikou detskej práce.
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AKTIVITY ZAMERANÉ ZA ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Pracovníci  regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  v Humenom  zrealizovali  počas  školského  roka  pre 

žiakov našej školy nasledujúce prednášky:

- „Zdravé zuby“  - prednáška pre 3. a 4.ročník ZŠ ako si správne čistiť zúbky  
- „Psí tulák:“ – prednáška pre mladších žiakov o rizikách  kontaktu s cudzím 

a neznámym psom 
- „Hluk“ -       Prednáška bola určená pre žiakov  gymnázia: sekundu a kvartu a mala 

poukázať najme na hlučné počúvanie hudby, ktoré vedie veľakrát aj k úplnej strate 
sluchu.

- „ Týždeň uvedomenia si mozgu“ - Prednáška spojená s aktivitami, ktorá mala rozvíjať 
žiakom tvorivé myslenie. Prednáška bola určená pre žiakov Sekundy, Kvarty, 6.A 
a 7.A.

- „Hygiena“ - Beseda so žiakmi druhého ročníka ZŠ mala poukázať na zdravý životný 
štýl, ktorý je nevyhnutný pre zdravý vývin dieťaťa.  MUDr. Homzová pre 2. ročník

- “ Zdravé pľúca“ - Prednáška bola určená pre žiakov 9.A, Sexta, Septima. Táto 
prednáška mala poukázať na to, čo spôsobuje každodenné fajčenie a to  nielen 
fajčiarom, ale najmä nefajčiarom.   

ENVIROMENTÁLNE AKTIVITY

• V školskom roku 2011/2012 sa žiaci našej školy znova zapojili do týchto projektov:

−zberu použitých opotrebovaných  batérií 

− triedenia papierového a plastového odpadu 

−zberu viečok výrobkov SABI v projekte „ Pomôž svojej škole“

−Korešpondenčnej školy ekológie ( 9 žiakov školy Kvarta – Oktáva )

• 17. októbra 2011  sa žiaci Sexty pod vedením tr. uč. Ing. A. Gičovej zúčastnili  prehliadky čističky 

odpadových vôd v Snine. Počas prehliadky bola žiakom k danej téme podaná odborná prednáška.

• 24.  októbra  2011 sa  10  žiakov Kvarty  zúčastnilo  propagačnej  akcie  Lesoochranárskejho  združenia 

VLK. Na námestí v Snine tým oboznamovali verejnosť so všestrannou činnosťou danej organizácie.

• 19. januára 2012 bola na škole umiestnená putovná výstava „ Krajina, v ktorej žijem „  ktorú si mohli  

prezrieť žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov v rámci triednických hodín .
• V marci sme prácami našich žiakov podporili výstavu „ Vtáčí svet v Poloninách“ organizovanou NP 

Poloniny, Stakčín. 

• Deň ZEME na našej škole - 20. apríla 2012 sa na škole zorganizoval 2.ročník  DŇA ZEME V športovo 

vedomostných disciplínach súťažili žiaci 1. – 4. ročníka na školskom dvore . Organizátormi súťaží boli 

žiaci triedy KVARTA pod vedením RNDr. D. Paraskovej.  Žiaci ročníkov 5.- 9., sekundy - septimy v  

danom čase pod vedením svojich triednych učiteľov čistili vopred vybranú lokalitu v Snine a blízkom 

okolí.
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• Aj v tomto školskom roku sa žiaci 5.A triedy zapojili do vedomostnej súťaže     „ NP v 101 otázkach a 

odpovediach“.  Pod  vedením  PaedDr.  E.  Andrejčíkovej  sa  žiaci  Janko  T.,  Dunajová  A.,  Čop  Š. 

umiestnili na 5. mieste.

• V rámci účelového cvičenia absolvovali žiaci

 8.,9. ročníka - pod vedením Mgr. Gavrona a Mgr. Skysľákovej Vedomostno-náučný chodník v Uliči,

Kvarty, 1.AG, Sexty – pod vedením RNDr. Paraskovej, Mgr. Drábovej a Ing. I. Buraľovej pripravovaný 

náučný chodník k Mergancovmu kameňu  v Uliči, 

6.A – pod vedením Ing. Čopíkovej vychádzku do prírody na Rybníky,

Sekundy,7.A -  pod vedením sestry Blandíny a PaedDr. Mariniča výstup na Sninský kameň.

• 21.6.2012 sa žiaci 6.A, 7.A pod dozorom Mgr. Koveňa a Mgr. Gavrona zúčastnili exkurzie na 

Vodárenskú nádrž Starina a Úpravovňu vody v Stakčíne.

• Aj v tomto školskom roku žiaci KVARTY na Prírodovednom krúžku         ( pod vedením RNDr. D. 

Paraskovej ) plnili aktivity projektu Recyklohry. Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK, 

s.r.o, ktorá sa na území SR v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení zaoberá organizáciou 

oddeleného zberu a spätného odberu elektrozariadení. Po poslednej súťažnej aktivite sme získali spolu 

1963 bodov, ktoré sme v internetovom obchode vymenili za hry a iné pomôcky do ŠD. Za ocenenú 

prácu sme obdržali ďalších 500 bodov. K dnešnému dňu máme ešte 506 bodov. V rámci 10. úlohy s 

názvom „ Pomôžme spolu deťom v Afrike“ sme sa ako aj mnoho iných škôl zriekli získaných bodov a 

tým podporili danú akciu, ktorou sa organizácii podarilo vyzbierať 410 €. Z vyzbieraných vrchnákov z 

PET fliaš žiaci vyrobili logo školy, ktoré bude umiestnené v priestoroch školy.

AKTIVITY  METODICKÉHO ZDRUŽENIA PRE 1.STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

1. Strieborný večer – kultúrny program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším (27.10.)

2. Pripravili sme privítanie detí do prvého ročníka, tzv. imatrikuláciu prvákov (14.10.)

3. Spolupracujeme s MŠ na Ul. Duk. hrdinov a CMŠ sv.  Márie Goretti  (účasť detí  z MŠ na 

kultúrnych podujatiach,  výchovnom koncerte,  ukážky práce s IKT v tretej  triede,  jazda na 

koni, prednáška pre rodičov v CMŠ a v MŠ na UL. Duk. hrdinov na tému školská zrelosť - 

PaedDr. Čopíková).

4. Uskutočnili sme Deň otvorených dverí na 1. stupni pre rodičov našich žiakov a pre rodičov 

budúcich prvákov (15.12.)

5. Uskutočnili sme Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ.

6. Zrealizovali sme Katarínsku zábavu (23.11.) a karneval (2.2.)  pre žiakov 1. stupňa.

7. Zúčastnili sme sa kurzu základného plaveckého výcviku pre 4. ročník
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8. Organizačne sme pripravili a uskutočnili Školu v prírode v Juskovej Voli. Zúčastnilo sa jej 

40 žiakov a tematický bola zameraná na vyučovanie anglického jazyka. 

9. Pre žiakov sme pripravili 1. školský Juniáles a Jánsku noc

10. Zrealizovali sa prednášky o dentálnej hygiene (24.10., 1. ročník) a túlavých psoch (15.11., 

2. a 3. ročník) v spolupráci s Mgr. Drábovou.

11. Prednáška spojená s praktickou ukážkou na tému dopravná výchova – chodec, v spolupráci so 

SPŠ Snina a BECEP

12. Beseda a praktické ukážky práce polície a kynológie spolupráci s OOPZ v Snine  

13. V spolupráci s miestnym Hasičským zborom sme uskutočnili exkurziu spojenú s praktickými 

ukážkami HaZZ v Snine.

14. Zrealizovala sa súťaž zdobenie vianočných perníkov (december, Mgr. Majcherová).

15. V rámci triednických hodín a hodín vlastivedy sme so si žiakmi 3. ročníka prezreli putovnú 

výstavu o Poloninách -  Krajina, v ktorej žijeme, k čomu bude aj odborná prednáška.

16. Pripravili sme výrobky na vianočnú burzu (december). Výťažok z burzy sme venovali deťom 

z Južného Sudánu. 

17. Zrealizovali sme medzitriednu súťaž vo vybíjanej

18. Uskutočnili sme exkurzie do Humenného – múzeum a do Jasovskej jaskyne

19. Pre žiakov sme zrealizovali akciu  Záložka spája školy v rámci Týždňa školských knižníc. 

Vytvorili sme záložky do kníh  pre žiakov z iných škôl na Slovensku a v Česku a oni vytvorili 

záložky pre nás.

20. Zapojili sme sa do celoslovenskej akcie Čitateľský   maratón. 

21. Zúčastnili  sme sa  matematických súťaží Klokan,  Genius Logicus,  Maksík ,  vedomostnej 

súťaže Všetkovedko

22. Zapojili sme sa výtvarnými a literárnymi prácami do výstavy Vtáčí svet v Poloninách

23. Zapojili  sme  sa  do  zberu  starých  batérií,  vrchnákov  z PET  fliaš  a výrobkov  SABI

24. Pripravili a napísali sme vstupné a výstupné testy zo slovenského jazyka a matematiky

25. Nadaným a slabo prospievajúcim žiakom,  ako aj žiakom po dlhodobej PN, sa venujeme 

v rámci krúžkov Učíme sa spolu.
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AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE  SLOVENSKÉHO JAZYKA A     CUDZÍCH JAZYKOV  

1. Zapojili sme sa  do 2. ročníka celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže  Klasici v komikse, 

ktorú organizuje Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch. Jej cieľom je, aby sa žiaci 

a mladí  ľudia  aktívne  oboznámili  so  životom  a tvorbou  slovenských  autorov,  aby  svoje 

poznatky  a túžby  pretransformovali  do  im  zrozumiteľnej  reči  a spracovali  do  výtvarno-

literárnej  podoby – t.  j.  do  komiksu.  Témou  3.  ročníka súťaže bol  Jozef  Cíger  Hronský. 

Komiksy vytvorili žiaci: T. Janko, K. Kofirová, V. Legemzová, M. Pindrochová, V. Nosálová. 

– získali  1.miesto.

2. Zapojili  sme  sa  do  literárnej  súťaže  Gerbócova  literárna  Snina.  Zapojilo  sa  5  žiakov , 

vyhodnotenie bude v novembri 2012. 

3. Žiačky Stanislava Vassová a Dominika Sochaničová zapojili aj do celoslovenskej literárnej 

súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno.

4. Žiačky septimy, Anna Gavronová a Dominika Sochaničová, sa zapojili do 2. ročníka súťaže 

v tvorbe  esejí,  ktorú  organizovala  Bratislavská  medzinárodná  škola  liberálnych  štúdií 

(BISLA). Téma tohto ročníka znela: O čom sa nehovorí – a malo by sa.

5. Zapojili  sme sa do  literárnej súťaže vyhlásenej nadáciou SOCIA,  ktorá je zameraná  na 

podporu dobrých vzťahov medzi deťmi a ich starými rodičmi.  Súťaž je určená žiakom 

druhého stupňa ZŠ a ich starým rodičom. Hlavným cieľom súťaže je, aby deti trávili čas so 

svojimi  starými  rodičmi,  príspevky môžu  vzniknúť  spoločným písaním detí  a ich  starých 

rodičov, prípadne samostatné práce  žiakov na tému „Čo som sa naučil/a od svojich starých 

rodičov“ alebo práce starých rodičov na tému „ Čo som sa naučil/a od svojich vnúčat“.

6. Dňa 31.05. 2012 od 9.00 do 15.00 hod. sme sa zapojili do piateho ročníka Najpočetnejšieho 

detského čitateľského maratónu, ktorý organizuje Linka detskej istoty pre SV UNICEF.  V 

školskej  knižnici  sa  postupne  vystriedalo  takmer  osemdesiat  detí. Každé  dieťa  svojim 

spolužiakom nahlas prečítalo jednu stránku vybratej knihy a podpísalo sa do formulára. Deti 

boli symbolicky odmenené záložkou a podpisom na spoločný diplom.

7. V rámci skvalitňovania vyučovania anglického jazyka  bolo odučených 60 hodín  anglickým 

lektorom  –  native  speakerom  Barnabasom  Nwachukwuom.  Lektor  vyučoval 

v gymnaziálnych triedach aj v triedach základnej školy. 

8. Z projektov zameraných na rozvíjanie anglického jazyka je naša škola zapojená do projektov:

      Your Europe,your say 2012 (organizovaný EU) 

      Euroscola 2012 (organizovaný EU)
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      Youth leadership program with central Europe  

      Youth exchange (mládežnícka výmena - leto 2012).

9. Študentky Sylvia  Vassová (septima),  Kristína  Mišková  (1.AG)  sa  zúčastnili  Letnej  školy 

žurnalistiky,  ktorú organizovala  Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

katedra žurnalistiky - 21. - 24. júna 2012.  

10. V rámci  vyučovania  medialnej  výchovy žiaci  pripravili  školský  časopis  NoVINY, 

spracovávali údaje na školskej internetovej stránke a pripravili si videá zo života študentov 

v škole. 

11. Zorganizovali  sme  pre žiakov gymnázia  návštevu muzikálu Mária Antoinetta v DJZ v 

Prešove (14.10.2011) s cieľom obohatiť kultúrny život študentov

12. V októbri 2011 sa naši žiaci zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku Jack 

and Joe (organizoval Mgr. P. Krajník)

13. Zorganizovali  sme  pre  žiakov gymnázia  návštevu muzikálu  Quo vadis v DJZ v Prešove 

(21.6.2012)

AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE   HUMANITNÝCH  PREDMETOV

1. Zapojili  sme  sa  do Stredoškolskej  odbornej  činnosti  –  SOČ,  za  humanitné  predmety boli 

odoslané tieto práce:

*   Voľný čas a sninská mládež, riešitelia : Anna Pitlaničová a Simona Pčolová (sexta)

 *  Postoj stredoškolskej mládeže k voľbám, riešiteľ : Anna Gavronová (septima)

 *  Návrh učebnice regionálnej výchovy pre žiakov ZŠ, riešiteľ : Mária Gičová (septima)

 *  Drevené kostolíky uličskej doliny, riešiteľ : Nikola Fundáková (septima)

 *  Stručný prehľad umenia v dejinách ľudstva, riešiteľ : Sylvia Vassová (septima)

2. Pre študentov sexty a septimy sa dňa 18.5.2012 konala  prednáška o EÚ a o jej fungovaní. 

Prednášku viedol poslanec európskeho parlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik.

3. Žiaci Sekundy zrealizovali školský projekt „  Spoznať názory a postrehy študentov CSŠ.“ 

Cieľom tohto projektu bolo nielen spoznať zmýšľanie starších študentov, ale hlavne vedieť 

spracovať a zhodnotiť výsledky získané formou dotazníka.

4. V rámci  spoločenskovedného  seminára  sa  žiačky  septimy  Gavronová,  Gičová,  Vassová 

a Suchaničová zúčastnili dňa 13.10. školenia v Prešove na tému: „Rozhoduj o Európe.“
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5. Počas mesiaca október sa uskutočnili  návštevy múzeí v rámci akcie: „Vlakom do múzeí.“ 

Danej akcie sa zúčastnili  tieto triedy – 6.A, 7.A, sekunda a kvarta.  Navštívili  planetárium 

Technického múzea v Košiciach. Trieda 8.A navštívila cez tú istú akciu Slovenské národné 

múzeum v Bratislave, zároveň navštívili budovu Národnej rady Slovenskej republiky.

6. Z predmetu  regionálna  výchova sa  v tomto  školskom  roku  zrealizovali  dve  exkurzie: 

Drevené  kostolíky uličskej  doliny  (žiaci  5.A triedy  navštívili  drevený  kostolík  v Ruskom 

Potoku a v Uličskom Krivom, pozreli si aj zmenšeniny drevených kostolíkov v Uliči), Vodná 

nádrž Starina a čistička odpadových vôd pre žiakov 6.A, 7.A a sekundy

7. Z predmetu geografia sa zrealizovala exkurzia Návšteva planetária v Humennom pre 5.A

8. Z predmetu  dejepis  sa  zrealizovala  exkurzia pre  žiakov  5.A triedy,  navštívili  Technické 

múzeum v     Košiciach, planetárium a      historickú hutnícku expozícia  

9. Z predmetu náboženstvo sa uskutočnila  púť do Ružencovej záhrady  v Nižnej Šebastovej 

a návšteva kláštora Sestier Božského Vykupiteľa  v Raslaviciach (žiaci 3.ročníka, 5 mamičiek 

a 5 študentiek z 1.AG)

10. Z predmetov náboženstvo a dejepis sa zrealizovala exkurzia   v     technickom a baníckom múzeu   

v Košiciach,  nasledovala návšteva Dómu sv. Alžbety a Kňazského Seminára

AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE   PRÍRODOVEDNÝCH   PREDMETOV

1. V jeseni 2011 spustila spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. dlhodobý projekt finančného 

vzdelávania  žiakov  základných  škôl  Moja  família.  Projektom  spoločnosť  OVB  napĺňa 

filozofiu  svojej  spoločenskej  zodpovednosti.  Projekt  Moja  Família  rešpektuje  stratégiu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva financií  

SR  týkajúcu  sa  výučby  finančnej  gramotnosti  (vyjadrenú  najmä  Národným  štandardom 

finančnej gramotnosti) a zároveň odráža moderné trendy v súčasnom vzdelávaním mládeže. 

Projekt Moja Família prispeje k lepšej orientácii žiakov na finančnom trhu, k uvedomeniu si 

hodnoty peňazí a tiež k zvýšeniu ich spotrebiteľského a právneho povedomia.

2. 26.-30. marca pod vedením p. uč. PaedDr. E. Andrejčíkovej sa žiaci 5.A triedy zapojili do 

projektu  Botanikiáda  2012  pod  názvom  „  Farebný  svet  prírody“  .  Projekt  realizovala 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

Ministerstva  školstva  SR,  Metodicko-pedagogickým  centrom  v  Prešove  a  Metodickým 

úsekom SSŠ Mesta Košice. Cieľom projektu bolo hravou formou  informovať o význame 

rastlín, enviromentálnych dopadoch na ochranu a tvorbu životného prostredia.

3. Žiaci  sexty,  septimy  a 1.A  G  pod  vedením učiteľky Ing.  Čopíkovej  Anny  sa  zapojili  do 

riešenia celoslovenského korešpondenčného seminára z biológie a žiaci sexty a septimy do 

celoslovenského  korešpondenčného  seminára  z chémie  pod  vedením  učiteľky  Ing. 

18



Cirkevná spojená škola, Švermova 10 Snina                                                                                                                                                              

Buhajovej.  Ako  jedni  z najúspešnejších  riešiteľov  získali  certifikáty  o prijatí  na  fakultu 

prírodovedných  predmetov  Univerzity  Komenského  v Bratislave  a týždenný  pobyt  na 

celoslovenskom sústredení v Tichom  potoku pri Bardejove.

4. Žiaci 7. ročníka a sekundy sa zapojili do riešenia úloh  celoslovenského korešpondenčného 

seminára  z prírodovedných  predmetov  poriadaného  Prírodovedeckou  fakultou  UK  pod 

vedením  učiteľky  Ing.Čopíkovej.  Ako  jedni  z najúspešnejších  riešiteľov  sa  zúčastnili 

týždňového celoslovenského sústredenia v Bardejovských kúpeľoch. 

5. Študent Sexty, Marek Gič sa cez prvé miesto na krajskej prehliadke SOČ v Starej Ľubovni 

v odbore chémia prebojoval na celoslovenské kolo. V kúpeľnom meste Piešťany sa v dňoch 

25.  –  27.  apríla  2012  konala  celoštátna  prehliadka  SOČ. Prezentáciou práce  Chemické 

testovanie  a     výroba  biomydla   úspešne  reprezentoval  nielen  školu,  ale  aj  Prešovský  kraj. 

Umiestnenie na 5. mieste ako najmladšieho účastníka v odbore chémia a potravinárstvo z 20 

súťažných prác je veľkým úspechom.

Krajského kola SOČ sa z prírodovedných predmetov zúčastnili:

Nezvyčajné úlohy v matematike, riešiteľ : Simona Pčolová (sexta)

Laboratórna príprava a testovanie biomydla, riešiteľ : Marek Gič (sexta)

Vysoký krvný tlak u adolescentov, riešiteľ : Štefánia Pavlíková (septima)

Jód v našej potrave, riešiteľ : Mária Karľová (septima)

BMI žiakov našej školy, riešiteľ : Dominika Kuchtaninová (1. AG)

6. Pre rodičov našich žiakov sme zorganizovali  seminár o bezpečnosti práce s počítačom a 

internetom. Cieľom seminára  je informovať  rodičov o možnostiach ochrany ich detí  pred 

negatívnymi vplyvmi internetu a práce s počítačom, o spôsoboch kontroly a regulovania práce 

dieťaťa s počítačom.

7. Traja žiaci školy sa zapojili do celoslovenskej súťaže SJWP – Stockholm Junior Water 

Prize,  ktorá  je  určená  pre  žiakov  stredných  škôl,  ktorým ponúka  možnosť  zapojiť  sa do 

medzinárodnej  postupovej  súťaže  o  Štokholmskú  cenu  vody  pre  mladých  za  najlepší  

bádateľský projekt z oblasti  problematiky vody.  Súťaž je určená mladým ľuďom vo veku 

od 15 do 20 rokov, ktorých oslovuje téma vody a životného prostredia. Do finále postúpili 

všetky 3 projekty našich žiakov: 

Marek Gič s projektom Biokúpalisko Sninské rybníky, 

Mária Karľová predstavila projekt Voda monitorovaná pstruhmi a mušľami

Matej Pavlisko riešil Účinnosť biologickej čistiarne odpadových vôd v Snine. 

Cirkevná spojená škola – Gymnázium sv.  Cyrila  a Metoda v Snine bola vyhodnotená  ako 

najaktívnejšia škola. Cena Bratislavská vodárenská spoločnosť  pre najaktívnejšiu školu 
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2012 je  finančná  odmena 1  000  EUR,umelecké  dielo  od  akademického  sochára  Viktora 

Oravca a čestné uznanie.

AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE  VÝCHOVNÝCH  PREDMETOV 

• Plavecký výcvik sa konal v krytej plavárni v Humennom. Zúčastnili sa ho žiaci  6.A  .

• Lyžiarsky výcvik sa konal v lyžiarskom stredisku Strednica v Ždiarskej doline v mesiaci február 

2012. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9.roč. ZŠ a žiaci 1.AG gymnázia

• Korčuliarsky kurz sa konal na školskom dvore na prírodnom klzisku pre žiakov 5.A v mesiaci február. 

• Zorganizovanie školskej súťaže Jesenná ikebana 

• Zorganizovanie školskej súťaže Vianočná ikebana

• Zorganizovanie školskej súťaže Veľkonočná ikebana

• Reprezentovanie školy na Dňoch mesta Snina  v septembri 2011, vystúpil  školský folklórny súbor 

Kacarka

ĎALŠIE AKTIVITY POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 

• Centrum  pedagogicko-psychologickej  poradne  realizovalo  u nás  v škole  poradenskú  činnosť 

a individuálne rozhovory so žiakmi 9.ročníka základnej školy a so žiakmi Septimy na tému profesijná 

orientácia – kam po skončení školy? 

• Dňa 16.11.2011 sa uskutočnili oslavy Dňa študentov. Organizátormi tohto ročníka boli žiaci septimy. 

Tak,  ako minulý rok,  tak aj  tohto roku si  každá gymnaziálna  trieda pripravila  vlastný program do 

zábavného programu.

• Dňa 16.11.2011 sa uskutočnil uchaľák pre žiakov 1.AG v Opus Dei pod záštitou sexty.

• Dňa 11.11.2011 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy Oktáva.

• Dňa 2.2.2012 sa uskutočnila polročná diskotéka pre starších žiakov.

• Dňa 4.2.2012 sa konal  II. ročník študentského plesu vo Svadobke v Snine. Organizátormi 

tohtoročného plesu boli študenti septimy – Ferková, Belušáková, Pavlíková, Dzurko a Burda. 

Po dlhých a náročných prípravách nasledovala krásna odmena – skvelý priebeh plesu spojený 

s dobrou hudbou, bohatou tombolou, voľbou kráľa a kráľovnej plesu a výborným menu.
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ÚČASŤ NA RÔZNYCH SÚŤAŽIACH A OLYMPIÁDACH

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry obvodné kolo, kat. C Kamil Dunaj kvarta 1. miesto Mgr. Iveta Leferovičová
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Krajské kolo Gerboová Tatiana 1.AG 4.miesto Mgr. Iveta Leferovičová
dejepisná olympiáda okresné kolo, kat. D Simona Špitaliková VIII.A 1. miesto Mgr. Daniela Lojanová

geograficka olympiada okresné kolo Dunaj Kamil kvarta 1. miesto Mgr. Alexander Koveň

Fyzikálna olympiáda okresné kolo
Kamil Dunaj

kvarta 1. miesto PaedDr.J. Marinič

Súťaž mladých technikov okresné kolo Daniel Marinič 9.A 1. miesto PaedDr. Ján Marinič

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov okresné kolo

Bocková Jana Tatiana, Gičová 
Katarína, Grecková Katarína, Lojanová 
Veronika, Pavlíková Klára, Štofirová 
Alexandra 4. A 1. miesto Mgr. Pavlíková Adriana

Supercyklista mladšie žiačky okresné kolo Štefánia Ondicová 6.A 1.miesto PaedDr. Ján Marinič

Business Master okresné kolo Vladimír Avuk VI.A 1.miesto Mgr. A. Dzurková 

Biblická olympiáda okresné kolo Vassová St, Pitlaničová, Gáborová sexta 1.miesto Mgr. Voľanský

Biologická olympiáda - botanika  okresné kolo Patrícia Gerbocová 6.A., 1.miesto Ing. Čopíková

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) krajské kolo Marek Gič sexta 1.miesto Ing. Buhajová

Duchnovičov Prešov okresné kolo Annamária Gnipová sexta 1.miesto   –––– –––– ––––-

geograficka olympiada okresné kolo Gerbocová Patricia 6. A 2. miesto PaedDr. E. Andrejčiková

Business Master okresné kolo

Vladimír Avuk, Michal Zgabur, 
Roman Vozár, Eduard Gabriel 
Leferovič, Martin Štofira VI.A 2.miesto Mgr. A. Dzurková 

Biologická olympiáda - zoológia okresné kolo Tereza Karapinová sekunda 2.miesto Ing. Čopíková

Technická olympiáda okresné kolo Kamil Dunaj, Daniel Marinič kvarta,IX.A 3. miesto PaedDr. J. Marinič

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov okresné kolo

Gič Jakub, Harmaňošová Jana, 
Jankajová Mária, Pavlík Dávid, Piško 
Dávid 4. A, 3. B 3. miesto Mgr. Pavlíková Adriana
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Olympiáda v nemeckom jazyku kat. 1A, okresné kolo Pavlisko Tomáš VII.A 3.miesto Mgr. M.Drábová

Biblická olympiáda okresné kolo
Minčičová Eva, Gerbocová Patrícia, 
Čop Šimon 6.A., 5.A. 3.miesto PaedDr.Hišemová Viera

Matematická pytagoriáda okresné kolo Gerbocová Patricia 6.A 4. miesto Mgr. Mária Skysľaková

Biologická olympiáda krajské kolo Gerbocová Patrícia 6.A 4. miesto Ing. Anna Čopíková

Biologická olympiáda okresné kolo Čopík Štefan sekunda 4.miesto Ing. Čopíková Anna
Technická olympiáda okresné kolo  Čopík Štefan sekunda 4.miesto  
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) celoslovenské kolo Marek Gič sexta 5.miesto Ing. Buhajová
Geografická olympiáda okresné kolo Anna Gajdulová sekunda 5.miesto Mgr. Alexander Koveň
Kongres mladých bádateľov Mladí vedci Slovenska Marek Gič sexta cena poroty Ing. Buhajová

Stockholm Junior Water Prize celoslovenské kolo

Marek Gič, Mária Karľová, Matej 
Pavlisko

sexta, sept.

Najaktívnejšia 
škola Ing. 
Buhajová Ing. Buhajová

Biologický  korešpondenčný seminár celoslovenské kolo
Marek Gič, Katarína Gáborová

sexta
najúspešnejší 
riešiteľ Ing. Čopíková Anna

Biologický  korešpondenčný seminár celoslovenské kolo
Barbora Pacolová, Vološinová 
Terézia,Kačmarová Mária, 1.AG

najúspešnejší 
riešiteľ Ing. Čopíková Anna

  

 

6.A
Najúspešnejší 
riešitelia

Ing. Čopíková, Ing. Buhajová. 
Mgr. Skysľaková, Mgr. Koveň, 
PaeDr. Marinič. RNDr. 
Lojan,PaeDR. Andrejčíková, 
RNDr. Parasková

Biologická olympiáda okresné kolo
Timea Balážová, Terézia Gíčová,

sekunda
úspešný 
riešiteľ Ing. Čopíková Anna

Biblická olympiáda školské kolo
Dávid Dinič, Pacolová Barbora,Čopík 
Štefan sekunda za účasť Mgr.Peterová
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UMELECKÉ   SUŤAŽE

Šaliansky Maťko okresné kolo, 3. kategória Eva Minčičová VI.A 1. miesto Mgr. Daniela Lojanová
Makovická struna regionálne kolo - sólo spev Simona Pčolová sexta 1. miesto Ing.Čopíková Anna

Najzručnejšia škola obvodné kolo 
Danielová Mária, Demčáková Mária, Veronika 
Guzejová 3. A 1. miesto Ing. Buhajová

Najzručnejšia škola obvodné kolo
Lojanová Veronika, Parasková Simona, 
Harmaňošová Jana 4. A 1. miesto Ing. Buhajová

Vesmír očami detí okresné kolo
Andrej Gerboc ( II.kategória, s postupom na 
celoslov. Kolo) 2.A 1. miesto Mgr. B. Lukáčová

  Harmanska Števka sexta 1.miesto ––––––- –––––––- –––-
Makovická struna regionálne kolo - duo spev Simona Špitaliková, Terézia Fedáková 9.A 1.miesto Ing. Čopíková Anna
Duchnovičov - rectácia rusínskej piesne krajské kolo Annamária Gnipová Sexta 1.miesto  
Spevácka súťaž o Alžbetinu ružu arcidiecézne kolo  Simona Špitaliková, Terézia Fedáková 9.A 2.miesto Ing.Anna Čopíková
Gerbócova literárna Snina celoslovenská súťaž Stanislava Vassová sexta 3. miesto Mgr. Iveta Leferovičová

Najzručnejšia škola dlhobobá súťaž
Minčičová Eva, Gerbocová Patrícia, Vozár 
Roman 6.A 3.miesto Ing. Buhajová

Popoludnie s folklorom Dlhé n/ Cir. okresná prehliadka Tanečná skupina Kacarka 8.A,9.A,1.AG cena poroty Ing.Anna Čopíková
Regionálny festival - Zemplín špiva krajske kolo Terezia Fedáková, Juliána Pavlíkova 9.A cena poroty Ing.Anna Čopíková
Okresná prehliadka ľudových spevov - 
Hé okresné kolo Kacarka - Spevácka skupina viaceré postup na kraj Ing.Anna Čopíková
Gerbócova literárna Snina celoslovenská súťaž Dominika Sochaničová sexta Prémia Mgr. Iveta Leferovičová
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ŠPORTOVÉ   SUŤAŽE

šach okresné kolo Minčičová Katarína 5. A 1. miesto Mgr. Alexander Koveň

Streľba zo vzduchovky okresné kolo, st. žiaci
Michaela Gerbocová, Tibor Nosal, Dávid Dzurko, 
Kristína Harmaňošová 9. A 1. miesto Mgr. Alexander Koveň

Streľba zo vzduchovky okresné kolo, ml. žiaci Julius Ferenc, Jakub Čopík, Miroslava Vašková 7. A, 5. A 1. miesto Mgr. Alexander Koveň
Supercyklista starší žiaci okresné kolo Kamil Dunaj kvarta 1. miesto PaedDr. Ján Marinič
šach Memoriál J. Mochorovčaka Minčičová Katarína ( kat. 4.-5. roč ) 5. A 1. miesto Mgr. Alexander Koveň
šach dlhodobá súťaž - liga Minčičová Katarína 5. A 1. miesto Mgr. Alexander Koveň
Streľba zo vzduchovky krajske kolo, jednotlivci Kristína Harmaňošová 9. A 2. miesto Mgr. Alexander Koveň
šach Memoriál J. Mochorovčaka Koveňová Erika ( kat. 1.-3. roč. ) 3. A 2. miesto Mgr. Alexander Koveň
šach dlhodobá súťaž - liga Koveňová Erika 3. A 2. miesto Mgr. Alexander Koveň

Vybíjaná okresné kolo
5. A: Nosalová P., Andrejčiková J., Pindrochová 
L., Pavlisková M., Vašková M., družstvo 5A 2.miesto Mgr. Alexander Koveň

Volejbal žiačky okres 

Nosalová Valeria,Lazoriková Barbora, Čopiková 
Michaela,Šepelová Zuzana, Patrcia Nosalova 

 Družstvo 2.miesto Mgr. Gavron

Volejbal žiaci  okres 
Dalibor Červenak, Tibor Nosal, Dzurko David, 
Marinič Matúš,   Družstvo 3.miesto Mgr.Gavron

Street Hockey okres 

Patrik Bončik,Matúš Marinič,Vladimír 
Lempel,Šimon Čop,Lukaš Ferenc,Jozef Dzurovej, 
Tomaš Pavlisko,Ondrej Pavlik,Lukaš Vološin 
Marek Guľak  Družstvo 3.miesto Mgr.Gavron

Mix Volejbal okres

Dalibor Červenak,Nosal Tibor,Dzurko 
David,Nosalová Valeria,Lazoriková Barbora, 
Čopiková Michaela  Družstvo 3.miesto Mgr.gavron
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Voľnočasové aktivity

p.č. Názov krúžku Meno učiteľa

1 chemický Buhajová Milana
2 basketbalový Čop Vladimír
3 Kacarka Čopiková Anna
4 učíme sa spolu Čopiková Miroslava
5 literárno-dramatický Čopíková Miroslava
6 cvičenia zo SJL Chochrun Ján
7 stolný tenis Chochrun Ján
8 cykloturisticky Marinič Ján
9 počítačový Marinič Ján
10 futbalový ml.žiaci Jankaj Štefan
11 stolnotenisový Jankaj Štefan
12 učíme sa spolu Kapraľová Slavka
13 Šikovníček Kapraľová Slavka
14 anglický Dzurková Anna
15 strelecký Koveň Alexander
16 vybíjaná Koveň Alexander
17 šachový Koveň Alexander
18 futbalový star.žiaci Krajník Peter
19 cvičenia zo SJL Leferovičová Iveta
20 Mládežnícky parlament Lipová Bibiana
21 čitateľský Lojanová Daniela
22 Deti viery Lojanová Daniela
23 učíme sa spolu Lukáčová Beáta
24 Výtvarný svet Lukáčová Beáta
25 učíme sa spolu Majcherová Jana
26 čitateľský Ontkovičová Adriana
27 učíme sa spolu Ontkovičová Adriana
28 prírodovedný Parasková Denisa
29 Spevácky Piškaninová Štefánia
30 turistický Piškaninová Štefánia
31 Mladý záchranár Pavliková Adriana
32 Konverzácie z RUJ Tomášová Marcela
33 Lego roboty Jozef Lojan

                   § 2 ods.1 písm. i) Vyhlášky MŠ SR 9/2006
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ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH PODMIENKACH

Budovu  školy  si  zriaďovateľ  prenajíma  od  Krajského  školského  úradu  v Prešove.  Zariadenie  pozostáva  

zo  4  pavilónov  a kotolne.   Dva  pavilóny  sú  spolu  s pavilónom telocvične  prepojené  spojovacou  chodbou. 

V týchto pavilónoch je uskutočňovaná výučba. Pavilón, v ktorom je družina a školská jedáleň nie je prepojený 

s hlavnou budovou školy. Po technickej stránke je škola dobre vybavená. Máme dve počítačové učebne, nové 

jazykové laboratóriu,   multimediálnu učebňu,  vynovenú knižnicu,  odbornú učebňu chémie,  učebňu biológie 

a učebňu  fyziky,  k telocvični  patrí  i posilňovňa  a rozsiahly školský areál.   Zbierky  kabinetov  sa  pravidelne 

dopĺňajú a obnovujú. Knižnica bola revitalizovaná a neustále dopĺňa knižničný fond, a tak žiaci majú záujem 

najmä o nové knižné tituly.

 

Začiatkom roka 2012 sme rekonštruovali dlážku a steny  na chodbách a šatniach pri telocvični. V jari 2012 sme 

zrekonštruovali  vstupný  areál  do  školy  a chodník  do  školskej  jedálne,  ktorý  bol  už  v dezolátnom  stave 

a v minulosti   sme  kvôli  nerovnému  povrchu  zaregistrovali  aj  pracovný  úraz.  Počas  letných  prázdnin  sme 

zrekonštruovali podlahy na dolných chodbách v hlavných pavilónoch školy.  

V uplynulom školskom roku bola škola úspešná v týchto projektoch:

- NADÁCIA   VOLKSWAGEN   SLOVAKIA podporila  v  roku  2012  v  rámci  programu Tajomstvá 

labáku aj náš projekt s názvom Čo bude, keď benzín nebude.   Vďaka finančnej podpore 893,- € od 

Nadácie  Volkswagen  Slovakia  sme  mohli  zakúpiť  do  nášho  laboratória  fyziky  učebné  pomôcky 

demonštrujúce alternatívne zdroje energie - solárnu a veternú energiu a takisto aj autíčka na vodíkový 

pohon. Tieto plne funkčné modely áut su poháňané vodíkom získaným z vody pomocou palivového 

článku priamo na hodinách fyziky. 

- Nadácia RENOVABIS, podporila v školskom roku 2011/2012   finančnou čiastkou 4.309,-€ projekt 

 ROZVIAŽME SI JAZYK,  ktorého cieľom je modernizovať v našej  škole jazykové laboratórium. 

 Nové vybavenie  znova skvalitní  vyučovanie  cudzích jazykov v našej  škole.   V rámci  projektu bol 

zakúpený digitálno-analógový systém CombiLab,  ktorý umožňuje  rozvíjanie  konverzácií  v  cudzom 

jazyku  a  nový  nábytok  do  laboratória.  CombiLab  obsahuje  16  žiackých  jednotiek  so  slúchadlami 

prepojených s učiteľskou riadicou jednotkou. Túto jednotku učiteľ ovláda cez počítač. Systém zahŕňa 

veľmi prehľadný a jednoduchý softvér.  Tento projekt podporilo aj naše  Rodičovské združenie sumou 

2.000,- €.

Pretrvávajúce negatíva:

- V telocvični je potrebné zrekonštruovať sociálne zariadenia, drevený obklad.  

-  Je potrebné vbudovať bezbariérový vstup do školy.

- Medzi najakútnejšie nedostatky však patrí teplovodné potrubie vedúce po vonku z kotolne do jednotlivých 

pavilónoch školy.  Už v minulom roku bola riešená havária a nebezpečenstvo poškodenia je z roka na rok 

väčšie. Požiadali sme MŠ SR o finančnú dotáciu na riešenie tejto havarijnej situácie, no zatiaľ bez výsledku. 
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- V škole chýba priestor na uloženie šatní pre žiakov. Momentálne sú  šatne na chodbách vedľa tried, čo 

obmedzuje pohyb žiakov po škole a pôsobí dosť neesteticky.

 - V školskej kuchyni je potrebné pokračovať vo výmene okien a obnove jej prístrojového vybavenia, ktoré je 

zastaralé a niektoré už nefunkčné.

-  Opraviť  a sprevádzkovať  odvodňovací  systém dažďovej  vody.  Dažďová voda v súčasností  steká  rovno 

k stenám budovy školy, čo spôsobuje poškodzovanie základov a stien. 

  Počet tried: 18 Počet kmeňových učební: 18 Počet odbor. učební: 8

  Priestory pre ŠKD tvoria dva kluby so samostatnými miestnosťami. 

      § 2 ods.1 písm. l) Vyhlášky MŠ SR 9/2006
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ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

28



Cirkevná spojená škola, Švermova 10 Snina                                                                                                                                                              

29



Cirkevná spojená škola, Švermova 10 Snina                                                                                                                                                              

§ 2 ods.1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR 9/2006
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KONCEPČNÝ ZÁMER ŠKOLY

Škola si v koncepčnom zámere na školský rok dala za cieľ pokračovať v skvalitňovaní vyučovacieho 

procesu  a to  zapájaním  sa  do  rôznych  projektov,  ktoré  umožňujú  modernizáciu  učebných  pomôcok  na 

vyučovanie,  tvorbu  nových  učebných  plánov a estetizáciu  priestorového  vybavenia  školy.  Naším cieľom je 

uchádzať sa o dotácie z MŠ SR prostredníctvom projektu Premena tradičnej školy na modernú. Získať  finančné 

prostriedky opravu fasády budovy a teplovodného kanála. 

Motivovať  učiteľov  k profesionálnemu o duchovnému rastu.  Podporovať  aktivity  učiteľov  a žiakov, 

ktoré napomáhajú dobrej pracovnej i rodinnej atmosfére na škole. Monitorovať  kvalitu vyučovacieho procesu 

a hľadať možnosti jej zlepšovania využívaním nových moderných učebných prostriedkov a didaktickej techniky. 

Špecifický  charakter  školy  sa  prejavuje  v prostredí,  v previazanosti  učebnej  látky  s evanjeliom 

a vonkajšími  prejavmi viery.  Úlohou školy je  naučiť  deti  samostatne pracovať,  tvorivo myslieť,  vypestovať  

prirodzenú túžbu po nových vedomostiach. Túto úlohu sa nám darí plniť, o čom svedčia aj umiestnenia žiakov 

na súťažiach.   Svoju činnosť zameriavame aj  na mimoškolské aktivity detí  a na zmysluplné  využívanie  ich 

voľného času. Škola ponúka veľké množstvo krúžkov a možností realizácie sa našich žiakov. 

V Snine, 10.10.2012

RNDr. Jozef Lojan
   riaditeľ školy
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