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Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy
do postupových predmetových súťaží a olympiád
za 1. polrok školského roka 2017/2018

A/ Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, dejepisu
a výchovných predmetov
V okresnom kolo súťaže Šaliansky Maťko získala Júlia Krunková z I.O čestné uznanie
(pripravovala Mikolajová).

B/ Predmetová komisia anglického a nemeckého jazyka
Školského kola Olympiády v ANJ sa zúčastnilo 35 žiakov (Kováčová, Miheliová,
Krížeková, Zahatňanská).
Okresného kola Olympiády v ANJ sa zúčastnili žiaci:
Krunková I.O (Miheliová)
Artimová IV.O (Miheliová)
Demčák II.FB (Kováčová)
Žulkovská III.FB (Krížeková)
Hriňáková – VIII.O (Suďová).
Všetci súťažiaci boli úspešní riešitelia.
Natália Pituchová II.AO získala 1. miesto v okresnom kole (Suďová) a postúpila do
krajského kola.

C/ Predmetová komisia francúzskeho jazyka
Prebehlo školské kolo Olympiády vo FRJ pre osemročné a klasické gymnázium, víťazi
nás budú reprezentovať v krajskom kole.
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D/ Predmetová komisia francúzskeho jazyka a literatúry
Uskutočnilo sa školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku pre bilingválne
gymnázium, víťaz súťaže postupuje do krajského kola.

E/ Predmetová komisia geografie a občianskej náuky
Školského kola Geografickej olympiády sa zúčastnilo 23 žiakov (Bučková a Vrtišová).
61% žiakov sú úspešní riešitelia, víťazi školského kola budú školu reprezentovať v
okresnom kole 06.02.2018.
Na I. Východoslovenskom turnaji Slovenskej debatnej ligy školu reprezentoval Viktor
Jenčuš z II.FB a umiestnil sa na 1. mieste (Vargová).
Školského kola OĽP sa zúčastnilo 13 žiakov. V krajskom kole Olympiády ľudských
práv bude školu reprezentovať víťaz Viktor Jenčuš (Vargová).

F/ Predmetová komisia matematiky a informatiky
Bolo zorganizované školské kolo Matematickej olympiády (Lukáčová).
Do školského kola Pytagoriády boli zapojení boli všetci žiaci I.O, II.AO, II.BO, III.O, 2
žiačky postúpili do okresného kola.

G/ Predmetová komisia fyziky, chémie a biológie
Prebehli domáce kolá Chemickej olympiády (Lengyelová) a školské kolo Biologickej
olympiády (Riečanová), okresné kolá sú plánované až na mesiac február a marec 2018.
Do súťaže Archimediáda bola zapojená žiačka Ménová z II.BO a postupuje do
okresného kola (Vrtišová).

H/ Predmetová komisia telesnej výchovy
V oblasti športovej činnosti zapojili žiakov do dlhodobých súťaží:
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Podujatie Florbal chlapci organizuje Športová asociácia SŠ (SASŠ), naše družstvo
získalo 1. miesto v základnom kole, 2. miesto v regionálnom kole a 3. miesto v krajskom
kole (Líška).
V plaveckých súťažiach DŠS dievčatá a chlapci školu reprezentovali 5 žiaci bez
umiestnenia (Kužillová).
V športovej streľba SASŠ Veronika Krunková obsadila 1. miesto v okresnom kole, 1.
miesto v krajskom kole a 1. miesto v celoštátnom kole (Líška).
V súťaži Cezpoľný beh dievčat (ZŠ) sa družstvo školy umiestnilo na 2. mieste v
okresnom kole (Líška) a družstvo súťažiace v Cezpoľnom behu dievčat SŠ získalo 4.
miesto v regionálnom kole a 7. miesto v krajskom kole (Líška).
V súťaži Hádzaná dievčat žiačky obsadili 3. miesto v regionálnom kole a postúpili do
krajského kola (Bojčík).

I/ Predmetová komisia ruského jazyka
Školského kola súťaže Ruské slovo v prednese poézie a prózy (Lauffová) sa zúčastnili
žiaci I.RB a II.RB triedy, krajské kolo bude 13.02.2018.
Žiaci I.RB a II.RB triedy sa zúčastnili školského kola Olympiády v RUJ.
Školu budú v krajskom kole reprezentovať žiaci: Tímea Marusinová z I.RB, Eva
Chikurová z II.RB, Milica Petrušová z I.RB a Erik Meľuch z I.RB.

V Košiciach 06.februára 2018
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