Gymnázium - organizačná zložka spojenej
školy

Zástupca riaditeľky pre gymnázium : Mgr. Ján Džunko
Adresa: SNP 3/5, 061 01 Spišská Stará Ves
Tel. číslo: 052/482 2067
e-mail: gssv@mail.t-com.sk
web: www.gsnpssv.edu.sk
Gymnázium ako jediná stredná škola v Zamagurí umožnila mnohým deťom z tohto regiónu
urobiť prvé kroky dospelosti vo svojom rodnom prostredí. Počas svojej existencie vychovala
vyše 1200 absolventov, z ktorých sú dnes mnohí lekármi, učiteľmi, inžiniermi, právnikmi.
Od svojho vzniku 1. septembra 1957 prešla škola viacerými štrukturálnymi i organizačnými
zmenami. V súčasnosti má gymnázium 8 tried, 4 triedy štvorročného štúdia a 3 triedy
osemročného gymnázia, ktoré je zamerané na ekológiu a cudzie jazyky a 1 triedu večernej
formy štúdia.
Cudzie jazyky:
•
•
•

anglický
nemecký
ruský.

Študenti bývajú úspešnými riešiteľmi matematickej, chemickej, fyzikálnej, jazykovej a
geografickej olympiády, v ktorej postúpili až na celoslovenské kolo. Úspešní sú tiež mladí
stolní tenisti a šachisti, ktorí postúpili do krajského kola. Škola je zapojená do niekoľkých
projektov. V rámci projektu Sokrates spolupracuje s partnerskou školou v Grafenau v
Nemecku. Tradične dobré styky udržiava s českým gymnáziom V Žamberku a poľským
lýceom v Kroščenku.
K prioritám školy patrí:
•
•
•
•

príprava žiakov na vysokoškolské štúdium všetkých študijných odborov
ovládanie cudzích jazykov
rozvíjanie zručností pri práci s počítačmi
neustále upevňovanie postavenia školy v regióne

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi od svojho vzniku napĺňa svoje ambície a významnou
mierou prispieva k rozvoju vzdelanostnej úrovne i duchovného bohatstva mladých ľudí v
Zamagurí. Nemalý podiel na tom vždy mala a má obetavosť, zanietenosť a oduševnenie
pedagógov školy viesť svojich žiakov k múdrosti.
Poplatky v školskom roku 2012/2013
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie večernou formou štúdia
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so vzdelávaním večernou formou štúdia
prispieva žiak ročne sumou 60,-- €.
2. Príspevok podľa odseku 1 uhradí žiak do 31. 10. bežného roka v hotovosti do
pokladne školy.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za úhradu vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa 1. finančného pásma
nasledovne:
a) školská jedáleň pri ZŠ:
- stravníci od 6 - 11 rokov – úhrada 0,88 €
- stravníci od 11 - 15 rokov – úhrada 0,95 €
- stravníci od 15-18/19 rokov - úhrada 1,05 €.
2. Školské jedálne poskytujú stravovanie zamestnancom spojenej školy. So súhlasom
zriaďovateľa a príslušného útvaru regionálneho úradu verejného zdravotníctva
poskytujú stravovanie aj iným fyzickým osobám. Uvedení stravníci
prispievajú na plnú úhradu prevádzkových nákladov sumou 1,38 €, na plnú úhradu
na nákup potravín sumou 1,05 €, úhrada celkom 2,43 €.
3. Prevádzková réžia na žiaka a na hlavné jedlo predstavuje 0,05 € na deň.
4. Príspevok podľa odseku 1, 2 a 3 sa uhradí do 23. dňa kalendárneho mesiaca na
nasledujúci kalendárny mesiac v hotovosti do pokladne príslušnej školskej jedálne.

