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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2007/2008 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
Kontaktné údaje školy 

 
Názov školy (v súlade so 

zákonom č.245/2008 Z.z.) 
Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7 

Pôvodný názov školy Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7 
Telefónne číslo 055/7274411-13 

Faxové číslo 055/7274430 
Elektronická adresa zastupca@gymopatke.edu.sk 

Internetová adresa www.gymopatke.edu.sk 

Zriaďovateľ 

 
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu 
mieru 1, 042 66 Košice;  Odbor školstva               
 

Riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey Tel. kontakt 
RNDr, Michal Kohut 055/7274414 
Ing.Mgr. Júlia Lukáčová  Zástupcovia riaditeľa 
  

Rada  školy 
Predseda:MUDr.Veronika 
Langerová  

 

 Tajomník:Mária Ivanovová  
 

 
I. POSLANIE A VÍZIA 
  
 Vízia školy: 

   Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7 je štvorročné gymnázium s dlhoročnou tradícou. Pre       
triedy prvého ročníka je spracovaný Školský vzdelávací program Gymnázia v Košiciach, 
Opatovská 7, triedy 2. – 4. ročníka majú tzv. alternatívne zameranie, ktoré umožňuje v 4. 
ročníku žiakom taký výber predmetov, o ktorý prejavujú väčší záujem, resp. z ktorých chcú 
maturovať a ktoré sú pre nich profitujúcimi pri výbere vysokej školy. V štvrtom ročníku majú 
žiaci alternatívneho zamerania 12 vyučovacích hodín povinne stanovených učebnými 
osnovami / SJ a L, cudzie jazyky, TV/, ostatných 18 hodín si volia sami. V každom ročníku 
máme skupinu žiakov s rozšírenou výukou nemeckého jazyka pre získanie jazykového 
diplomu KMK II. stupňa. Táto rozšírená výuka NJ vznikla na základe dohody o kultúrnych 
stykoch medzi SRN a SR a na základe tejto dohody pôsobí u nás nemecký učiteľ, ktorý spolu 
so slovenskými učiteľmi NJ učí v týchto skupinách. Jazykový diplom KMK II. stupňa 
/Sprachdiplom/ je medzinárodne uznávaný certifikát a vyhláškou MŠ SR je získanie tohto 
diplomu uznané za absolvovanie maturitnej skúšky z NJ úrovne B2. 
   Naše gymnázium má hlavne svojou stabilne kvalitnou prípravou na vysokoškolské štúdium 
i vytváraním vhodnej klímy pre štúdium v rámci Košíc dobré meno a zaradilo sa medzi 
tradičné košické gymnázia. Túto pozíciu chceme aj do budúcna obhájiť a naďalej kvalitne 
pripravovať našich žiakov najmä pre vysokoškolské štúdium. Po návrate učiteliek AJ a NJ  
z materskej dovolenky chceme v budúcich školských rokoch v rámci školského 
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vzdelávacieho programu posilniť výuku druhého cudzieho jazyka, plánujeme zaviesť aj 
výuku ruského jazyka. Školský vzdelávací program už v súčasnosti posilnil výuku 
informatiky. Škola sa bude aktívne zapájať do rôznych akcií poriadaných vzdelávacími 
inštitúciami MŠ SR, medzinárodných meraní kvality, projektov a pod. Do budúcnosti sa 
budeme prioritne snažiť o to, aby: 
- naši žiaci získali kvalitné vedomosti a potrebné zručnosti a aby ich vedeli vždy správne 

použiť, 
- sme počas stredoškolského štúdia pripravili z našich žiakov ľudí rozhľadených, 

vytrvalých, schopných kooperovať a pracovať v tíme, 
- sme podporovali talentovaných žiakov, 
- sme formovali pozitívnym smerom životný štýl našich žiakov, rozvíjali ich emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.  
   V spolupráci s rodičmi sa budeme snažiť vychovávať z našich žiakov ľudsky dobrých, 
morálne vyspelých a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu byť tolerantní voči iným. Voči svojmu 
okoliu budú pri správnej miere vlastného sebavedomia a pri uplatňovaní humanistických 
princípov vo svojom konaní dostatočne kritickí. 
   Na základe analýzy prospechu jednotlivých tried a ročníkov zapájania sa žiakov do 
predmetových olympiád, SOČ a rôznych súťaží i skúsenosti, ktoré učitelia našej školy mali 
so žiakmi v šk. r. 2007/2008 v porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi, môžeme 
konštatovať, že 
- talentovaným žiakom sa venovali učitelia väčšinou individuálne, najmä pri príprave na 

rôzne súťaže, predmetové olympiády a pod., ale venovali sa im aj v rámci krúžkovej 
činnosti, 

- vedomosti žiakov prichádzajúcich zo ZŠ sa zhoršujú, zväčšujú sa rozdiely medzi 
najlepšími a najslabšími žiakmi a dlhšiu dobu než v minulosti trvá aklimatizácia na 
stredoškolský systém štúdia, 

- pretrváva veľká ospravedlnená absencia žiakov (ospravedlnená lekárom alebo rodičom), 
u viacerých rodičov je pri ospravedlňovaní neprítomnosti žiaka v škole značná 
benevolencia, 

- za pozitívum treba označiť skutočnosť, že sa výrazne osvedčuje doterajšie alternatívne 
zameranie gymnázia v tom, že veľká časť žiakov 4. ročníka si vyberá také predmety 
a semináre, v ktorých dosahuje veľmi dobré a výborné výsledky, 

- naďalej sa darí našim žiakom dosahovať veľmi dobré výsledky v regionálnych 
a krajských kolách predmetových olympiád a rôznych súťaží..(viď. príloha hodnotiacej 
správy) 

 
Poslanie školy: 
   Naše gymnázium je klasickým štvorročným gymnáziom, jeho školský vzdelávací program 
je zameraný na prípravu žiakov na štúdium na vysokých školách rôzneho typu. Absolventi 
našej školy sú zároveň schopní vykonávať povolanie vyžadujúce si po krátkom odbornom 
zaškolení široké všeobecné vzdelanie. 
   Špecifický záujem našich žiakov o niektorý predmet, resp. oblasť predmetov, sa aj doteraz 
mohol v rámci alternatívneho zamerania štúdia uplatniť v štvrtom ročníku výberom 
voliteľných predmetov. Táto voliteľnosť sa v ŠUP presunie už do tretieho ročníka a bude 
pokračovať aj v štvrtom ročníku. Profilové vlastnosti absolventa nášho gymnázia podrobne 
charakterizujeme v školskom vzdelávacom programe našej školy. 
   Keďže hlavnými „zákazníkmi“ našej školy sú vysoké školy, snažíme sa o úzku spoluprácu 
najmä s vysokými školami na východnom Slovensku. Na základe zmlúv s Prírodovedeckou 
fakultou UPJŠ  a Filozofickou fakultou a Fakultou prírodných a humanitných vied Prešovskej 
univerzity umožňujeme pedagogickú prax študentom týchto vysokých škôl v našom 
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gymnáziu. Výchovná poradkyňa školy p. Palaiová zabezpečuje informovanosť žiakov 
tretieho a štvrtého ročníka o možnostiach vysokoškolského štúdia, kritériách na prijatie na VŠ 
a organizuje besedy s vysokoškolskými pedagógmi. 
   Môžeme konštatovať, že základné poslanie školy – výchova a poskytovanie vzdelávania 
a rozširovanie vedomostí pre 21. storočie sa nám aj v školskom roku 2007/2008 darilo. 
Rezervy vidíme ešte v lepšej motivácii niektorých žiakov získať čo najlepší prospech. Túto 
motiváciu znižuje čoraz jednoduchšie prijímanie na vysoké školy, ktoré súvisí 
s demografickým vývojom a zvyšujúcim sa počtom vysokých škôl. 
 
Zámery: 
   Pedagogický kolektív školy chce, aby naše gymnázium bolo modernou a úspešnou školou 
rešpektujúcou potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov. Tomuto zámeru podriaďujeme 
pedagogické stratégie, ktoré majú viesť k utváraniu a rozvíjaniu  kľúčových kompetencií 
našich študentov. Z pedagogických stratégií uvádzame najmä frontálnu výučbu, samostatnú 
prácu žiakov, prácu v skupinách, projektovú výučbu, ale aj doplňujúce stratégie, akými sú 
exkurzie, krúžková činnosť, predmetové súťaže, zahraničné pobyty žiakov. Týmito 
stratégiami sa snažíme dosahovať spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa, k sociálnym 
komunikačným spôsobilostiam, k spôsobilostiam riešiť problémy, k spôsobilostiam 
pracovným, k spôsobilostiam občianskym, sociálnym a personálnym, k spôsobilostiam 
vnímať a chápať kultúru, k spôsobilostiam uplatňovať základy matematického myslenia 
a základným schopnostiam uplatňovania poznatkov v oblasti vedy a techniky, 
k spôsobilostiam v oblasti informačných a komunikačných technológií. 
   Úzko spolupracujeme s rodičmi. Rodičov novoprijatých žiakov riaditeľstvo školy pozýva 
v 2. polovici júna na tzv. nulté rodičovské združenie. Na tomto stretnutí riaditeľ a zástupcovia 
riaditeľa podrobne vysvetľujú systém štúdia na škole a hovoria o všetkom tom, čo by mali 
rodičia pri vstupe ich detí na našu školu vedieť. S rodičmi komunikujú neskôr hlavne triedni 
učitelia. 4x ročne sa uskutočňujú triedne zasadnutia združenia rodičov, raz za školský rok 
plenárna schôdza ZR. Rodičovská rada (tzv. triedni dôverníci) sa schádza raz mesačne, na jej 
zasadnutiach sa riešia problémy žiakov, zisťujú sa požiadavky a želania rodičov, na týchto 
zasadnutiach sa zúčastňuje riaditeľ školy. 
   Moderné a úspešné gymnázium potrebuje vytvárať aj sociálny komfort pre svojich žiakov 
i pracovníkov. V školskom roku 2007/2008 sme rekonštruovali telocvičňu školy s výmenou 
palubovky a prerobením šatní žiakov, spŕch, WC a ostatných priestorov. Začali sme a počas 
prázdnin aj dokončili opravu a rekonštrukciu žiackych WC v 2. a 3. pavilóne školy. Podarilo 
sa nám zakúpiť nové stoličky do zborovne školy, kancelárií riaditeľne, sekretariátu 
a hospodárky a tiež nové lavice a žiacke stoličky do niektorých tried. 
 
Ciele v školskom roku 2007/2008: 
   1. časť Plánu práce Gymnázia v Košiciach, Opatovská 7 uvádza 14 hlavných cieľov 
v oblasti výchovy a vzdelávania v šk.r. 2007/2008. Plnenie týchto cieľov sme kontrolovali na 
zasadnutiach predmetových komisií, na gremiálnych poradách riaditeľa školy, na 
operatívnych poradách pedagogického zboru i na pedagogických radách. Je možné 
konštatovať, že tieto ciele sme plnili. Takisto sa zrealizovali všetky vopred plánované aktivity 
a akcie PK, v niekoľkých prípadoch došlo k zmene termínu konania akcie. Za úspešné 
považujeme: 
-  prípravu žiakov na maturitné skúšky, priebeh konania externých i interných maturitných 
skúšok, ich veľmi dobrú organizáciu i úspešnosť našich žiakov pri externých i interných 
maturitných skúškach, 
-  prácu s talentovanými žiakmi i zapájanie sa školy do predmetových olympiád a rôznych 
iných školských a telovýchovných súťaží, 
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-  účasť učiteľov školy na rôznych školeniach, 
-  medzinárodnú spoluprácu školy a propagáciu školy na verejnosti  
   Problémy pociťujeme najmä vo veľkej absencii žiakov a napriek vynaloženému veľkému 
úsiliu zo strany pedagógov pri príprave projektov pri ich neúspešnosti vo finálnom výbere. 
    V tomto školskom roku chceme požiadať o nenávratný finančný príspevok z operačného 
programu VZDELÁVANIE v rámci výzvy TVORBA A IMPLEMENTÁCIA ŠKOLSKÝCH 
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV STREDNÝCH ŠKOL.         

 
II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
 
Počet žiakov školy 644 
Z toho dievčat 382 
Počet tried na škole 20 
Počet integrovaných 
žiakov/dievčat 

9/0 

Prerušili štúdium  1 
Vylúčení žiaci zo štúdia - 
Prestúpili z inej školy - 
Prestúpili na inú školu 1 
Zanechali štúdium - 
Iný dôvod zmeny - 
 
 
 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
 1.termín 2.termín 
kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

Zapísaní 
 

Stav k 
15.9.2008 

 79025 170 148 120 218 181 168 168 

         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
Priemerný prospech za školu: 
 

                         1,99 



 - 7 - 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

                      114,98 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

                           2,54 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

                         112,44 

 
 
 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2007/08 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky 

 

% prospievajúcich žiakov 
počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 
  

s vyzna- 
menaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

hodín 
% Počet 

hodín 
% 

1.  47 27,2 61 35,3 60 34,7 - - 108 23,4 1 0,2 
2.  32 15,7 63 30,9 104 51 1 0,5 123,1 26,6 2,5 0,5 
3.  19 16,4 32 27,8 55 47,4 - - 131,6 28,5 4,8 1 
4.  43 28,5 53 35,1 50 33,1 1 0,7 88,4 19,1 2,7 0,6 
Celkom 141 21,9 209 32,5 269 41,8 2 0,3 112,4 24,2 2,54 0,55 
 

 
 

2. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2007/2008 
 

PsV PVD P N Spolu Kód 
odboru 

Názov odboru 
Denní Exter Denní Exter Denní Exter Denní Exter Denní Exter 

79025 Gymnázium     146    146  
            
            
            
            
            
 
 
 
V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam 
uplatňovaných učebných plánov 
 
Vzdelávacie  programy             Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

školy            v školskom roku 2007/2008 

  1. 2. 3. 4. Spolu 
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Študijné odbory 
denné štúdium  

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

79025 Gymnázium 5 173 6 204 4 117 5 151 20 645 

            

            

            

            

            

Celkom           

 
 
 
VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 
ďalšie štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2007/2008 podiel absolventov na trhu práce  
 pokračujú v 

štúdiu 
vojenská 

služba 
zamestnaní 
k 30.9.2008 

nezamestnaní 
k 30.9.2008 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

139 0 6 1 146 

 
 

 
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 
nad 60 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 5 6 9 20 3 43 48,9 
z toho žien: 4 4 7 14 2 31 43 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 
z toho externých 3 
kvalifikovaných 43 

nekvalifikovaných - 
doplňujúcich si kvalifikáciu - 

s 1. kvalifikačnou skúškou 27 
s 2. kvalifikačnou skúškou 2 

Počet všetkých 
učiteľov:  

s vedecko-akademickou hodnosťou - 
Priemerný počet žiakov na učiteľa  

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 
Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  z toho s vysokoškolským vzdelaním - 



 - 9 - 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - vychovávateľov:  
 so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  
 
Nepedagogickí zamestnanci školy + ŠJ 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do 30       nad 60 Spolu Priemerný 

  rokov 31-40 41-50 51-60 rokov všetkých vek 
Počet: - 5 5 5 1 16 48 

z toho žien: - 5 4 5 - 14 46 

 
z toho s vysokoškolským vzdelaním  Počet 

nepedagogických 
zamestnancov:  so stredoškolským vzdelaním 6 

 
 
Odbornosť odučených hodín 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

295 295 100%   

Cudzí jazyk 259 259 100%   
Prírodovedné  406 406 100%   
Odborné       
Spolu  
 

960 960 100%   

 
 
   
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
  
Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  osvedčenie,certifikátu                

Počet       
           
učiteľov         

           
Poznámka 

Ďalšie 
vzdeláv. 

ŠPÚ ĎV učiteľov všeob.-vzdel.predmetov 
v oblasti ukončovania štúdia na 
str.školách 

2  

Ďalšie 
vzdeláv. 

INFOVEK Využitie inf.technológií v práci učiteľa  1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

INFOVEK Základy práce s IKT model    

  Využitie  multimédií vo vzdelávaní 1  
Ďalšie 
vzdeláv. 

INFOVEK Využitie inf.komunikač.technológií 
v práci učiteľa s celoštátnou 
platnosťou 

1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

Vzdelávací 
a technický 

Kurz CO riaditeľov stredných škôl 1  
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ústav civilnej 
ochrany MV 
SR 

Ďalšie 
vzdeláv. 

Vzdelávací 
a technický 
ústav civilnej 
ochrany MV 
SR 

Kurz CO učiteľov stredných škôl 1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

UPJŠ Osvedčenie o absolvovaní 
vzdelávania: 
Klub učiteľov chémie SŠ 

1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

UPJŠ Osvedčenie o absolvovaní 
vzdelávania:Moderné trendy vo 
vyučovaní, Klub učiteľov fyziky SŠ 

1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

MPC Prešov Osvedčenie o absolvovaní 
priebež.vzdelávania,Maturita v NJ 

1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

MPC Prešov Osvedčenie o absolvovaní 
priebež.vzdelávania,Chemický 
experiment na MŠ 

1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

MPC 
Trenčín 

Využitie IKT vo vyučovacích 
predmetoch.Funkčná gramotnosť 
pedagogických zamestnancov 
v inf.technológiách 

1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

Management 
Servis 

Osvedčenie o školení: 
Ochrana osobných údajov 

1  

Ďalšie 
vzdeláv. 

STU 
Bratislava 

Osvedčenie: Seminár pre 
stredoškolských učiteľov 
prírodovedných predmetov 

1  

 
 
 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 
   Škola sa prezentuje na verejnosti zapájaním talentovaných žiakov do predmetových 
olympiád, rôznych súťaží a pod. 
    Konkrétna prezentácia sa prejavila: 

- Pomocou pri organizácii Medzinárodného maratóna mieru (október 2007), žiaci 
našej školy pod vedením 2 učiteľov, za čo sme dostali ďakovný list 

- Zapojenie do projektu „Európsky tanečný festival-štvorylka“, zapojenie 450 
žiakov-najväčšia účasť zo všetkých zúčastnených škôl 

- Zapájanie žiakov do dobročinných aktivít, akými boli „Deň narcisov“, „Modrá 
nezábudka“, „Študentská kvapka krvi“, „Liga proti rakovine“, Svetový deň 
prevencie týrania detí-„Bez modrín“ 

- Informatívne články a inzercia o škole v Korzári (november 2007-január 2008) 
- Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ (2x-v decembri 2007 a vo februári 2008) 
- Účasť riaditeľa školy aj zástupcov gymnázií na konferencii poriadanej TU 

v Košiciach a USS Košice o odbornom vzdelávaní žiakov 
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2007/2008,  
 
   .Školské inšpekčné centrum Košice uskutočnilo kontrolu realizácie externej časti 
a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na našej škole dňa 10. 03. 2008. 
    Správa konštatuje, že v žiadnom bode z kontroly neboli zistené žiadne nedostatky. 
Pochvalne sa vyjadruje o práci školského koordinátora MS RNDr. M.Kohuta, tak isto 
o plnení úloh v priebehu EČ MS predsedníčkou ŠMK a riaditeľom školy. 
    Záver správy: Pripravenosť školy, priebeh a organizácia externej časti MS boli 
realizované v zmysle platných pokynov na veľmi dobrej úrovni. 
  
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,  
 
    V školskom roku 2007/2008 sa zrealizovala oprava a rekonštrukcia telocvične školy, 
ktorá znamenala opatrenia na odvodnenie budovy (kanalizácia, odkvap, strecha), výmenu 
palubovky, nové sprchy, sociálne zariadenia, prerobenie šatní žiakov. Do posilňovne sme 
zakúpili nové posilňovacie zariadenie. 
    V júni 2008 sme začali s opravou a rekonštrukciou žiackych WC  v 2. a 3. pavilóne 
školy. 
    Zlepšili sme sociálny komfort v administratívnej časti budovy školy (zborovňa, 
kancelárie) kúpou nových stoličiek. 
    Zakúpili sa pre časť žiakov nové stoly a stoličky. 
    Zakúpili sme aj nové učebné pomôcky (rádioprehrávače s CD mechanikou, TV 
prijímače, videorekordéry, počítače a iné). 

 
 

  
 
Príloha: Zapojenie žiakov školy do predmetových olympiád a rôznych súťaží, 
     úspechy: 
 
PK SJ a L, estetickej a etickej výchovy 
-Krajské kolo nultého ročníka olympiády zo slovenského jazyka – 1. miesto v kategórii II 
B(Ľ. Simendičová,2.E) 
-Celoslovenské kolo XV.ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany – 2. 
miesto (Z.Ujjobágyová, 4.E) 
- Regionálne kolo  Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto v kategórii poézia (M.Luxová, 2. B) 
PK AJ 
- Olympiáda v AJ – účasť žiakov v školskom kole: 24 
Víťazi kategórii obsadili 2x 3.miesto v okresnom kole (Boszormenyi, 2.C, Prusák, 3. A) 
PK NJ 
- Olympiáda v NJ – účasť žiakov v školskom kole: 36 
Víťazi školského kola obsadili 4x3.miesta na okresnom kole 
PK D, NOS 
-  V spolupráci s KSK a Vsl.múzeom škola zorganizovala 6. ročník súťaže košických 
gymnazistov „KOŠICE VČERA A DNES“, 3-členné družstvo našej školy sa umiestnilo na 
3.mieste 
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PK M,I 
-  Do matematickej súťaže MAKS sa zapojilo 28 žiakov-8 žiakov úspešní riešitelia 
(Štyriaková, Tamášová sa umiestnili na 1.-29.mieste na Slovensku) 
-  Do súťaže Matematický klokan sa zapojilo 64 žiakov-7 žiakov je držiteľom veľkého 
diplomu 
PK F 
-  3 žiaci sa zúčastnili okresného kola súťaže „Čo vieš o hviezdach?“  
-  Žiaci našej školy sa zapojili do projektov EPFOG a Európskej fyzikálnej spoločnosti EPS 
a do medzinárodného výchovno-vzdelávacieho projektu YOUNG ENERGY 
PK Bi,Ch,Geo 
-   Do BiO sa v školskom kole zapojilo    žiakov, 2 žiačky boli úspešnými riešiteľkami 
v krajskom kole BiO (Petíková,4.D, Toporová, 4.A) 
-   Úspešnou riešiteľkou KKCHO bola žiačka (Plachetková, 2.D) 
PK TV 
Žiaci našej školy sa zúčastnili počas školského roka 2007/2008 v 27 rôznych športových 
súťažiach miestneho-celoslovenského charakteru 
 
Najvýraznejšie úspechy: 
-   postup žiakov do krajského kola v halovom futbale chlapcov 
-   2.miesto v krajskom kole florbalu chlapcov, postup do celoslovenského kola 
-   postup 2 žiačok do celoslovenského kola v aerobiku žiačok 
-   3.miesto v krajskom kole futbalu dievčat 
-   úspešní žiaci v krajskom kole atletike stredných škôl: 
     1.miesto v behu na  400 m dievčat (Juhászová), 
     2.miesto v behu na 300 m prekážky chlapci (Kalinák), 
     5.miesto v behu na 100 m dievčatá (Szlafkaiová) 
-   účasť žiačky Halászovej na celoslovenskom kole v plávaní v Poprade    


