
Projekty a aktivity 

 

Naše veľké úspechy v posledných rokoch 

RoboRAVE International 2018 v Novom Mexiku – 4. miesto 

RoboRAVE International 2019 v Číne – bez umiestnenia po postupe z prvého 

miesta v SR 

Výroba papiera zo slamy - projekt úspešný na súťaži chemikov v Rakúsku 

Európsky deň jazykov – 1. miesto celoslovenské kolo 

Olympiáda v ruskom jazyku 2019, 2020 – úspešný riešiteľ na celoslovenskej 

úrovni, 4. miesto 

Jazykový kvet, Ruské  slovo 2018,2019, 2020, 2021 – 1 miesto krajské kolo, 1. 

miesto celoslovenské kolá -  recitácia poézie a j prózy, spev v ruskom jazyku, 

Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku – 3. miesto 

Jazykový kvet – recitácia v nemeckom jazyku  2019, 20 – 1. miesto 

celoslovenské kolo 

Matematický klokan – úspešný riešiteľ celoslovenské kolo 

Olympiáda zo slovenského jazyka – celoslovenské umiestnenia 

Olympiáda podnikový hospodár – EU Bratislava -úspešní riešitelia 

celoslovenské kolo, 

RoboRAVE International 2019 v Poľsku – 1.miesto 

Festival vedy a techniky AMAVET 2018, 2019 – celoslovenské ocenenia 

poroty, 

LaBák.net  - AMAVET súťaž 2020 – 1. miesto kat. A 

Okrem toho dosahujú naši študenti prvenstvá v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach 

na krajskej aj celoslovenskej úrovni. 
  

Naše hlavné projekty 

1. Sme tzv. labákovou školou projektu IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. 
storočie -  overujeme a implementujeme novátorské vzdelávacie metódy a materiály do 

vyučovania prírodovedných predmetov, matematiky, informatiky a geografie. 

2. Inovatívne vyučovanie na GCD – projekt, vďaka ktorému máme extra hodiny pre 

prírodovedné predmety a množstvo krúžkov na rozvoj finančnej, čitateľskej, matematickej a 

prírodovednej gramotnosti. 

3. Erasmus+ – aktuálne sme zapojení v projekte pre anglický jazyk a biológiu s témou 

Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte. Je o probiotikách a makrobióme v ľudskom 

organizme, samozrejme po anglicky.  Naši partneri sú: Poľsko, Grécko, Litva, Taliansko, 

Turecko. 

 



           
 

 

4. Ekoalarm  ktorého cieľom je naučiť nás separovať odpad, resp. minimalizovať jeho 

množstvo. Formou online workshopov sa vzdelávame v téme, napr. ako dlho sa odpad v prírode 

rozkladá, alebo čo sa s ním na skládke deje. A separujeme... 

 
  

 Hlavné aktivity   
• Sme DoFáCi – zapájame sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, zameranej  na 

dosahovanie osobných cieľov a na osobný rozvoj. V minulom školskom roku sme dosiahli 

všetky tri úrovne - boli sme zlatí, strieborní aj bronzoví. 

• Klub mladých dobrovoľníkov Fénix – patrí k najobľúbenejším na škole a jeho aktivity sa 

zameriavajú na pomoc druhým.  Medzi jeho aktivity patria aj vlastné dobrovoľnícke akcie, 

vianočný, valentínsky program napríklad pre nemocnice, komunitné centrum. Partneri KMD: 

Detská organizácia Fénix 

Komunitné centrum v Čemernom 

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Liga za duševné zdravie 

Liga proti rakovine 

Slovenský zväz sklerózy multiplex 

Unicef 

Komunitné centrum v Čemernom 

ZŠ pre deti s telesným postihnutím. 

• Aktívna žiacka školská rada je príležitosť na rozvíjanie líderských a organizačných 

schopností  našich žiakov. 

• Spolupracujeme s vysokými školami a SAV. Organizujeme semináre a stretnutia s vedcami... 

• Sme ambasádorskou školou Európskeho parlamentu.  

• Vydávame školský časopis Gymsurfer. 

• Naše krúžky – so zameraním na predmetové olympiády a súťaže, dobrovoľnícke krúžky a 

dobrovoľnícky  klub Fénix, športové krúžky a krúžky pre voľnočasové aktivity. 

• V nekovidovej dobe každoročne organizujeme ples, imatrikulačný večierok, DOD, lyžiarsky, 

turistický, branecký kurz, vzdelávacie exkurzie po Slovensku aj do zahraničia... 

• Máme klubovňu s knižnicou, vlastnú školskú jedáleň a bufet... 
 



  Školská jedáleň 
 

 
  

 

Klubovňa  

 

         



Výlety, exkurzie, uchaľák, lyžiarsky kurz... 

 

 

 


