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GYMNÁZIUM SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO
Zbrojničná 3
KOŠICE 040 01
055/62 227 95
0905 368 276
www.gta.sk
skola@gta.sk
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
Nezisková organizácia
IČO: 17078334
Zriaďovateľ školy: Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava 2
Významná udalosť
V tomto šk. roku si pripomenieme 30 rokov od založenia Gymnázia sv. T. Akvinského. Pri tejto príležitosti
pripravujeme niekoľko sprievodných podujatí určených pre žiakov, absolventov, ale aj vás, rodičov našich žiakov.
V druhom polroku plánujeme tieto podujatia:
o 28.1. – oslava patróna školy sv. Tomáša Akvinského (slávnostná sv. omša a akadémia)
o 6.2. – ples absolventov školy
o Talkshow s absolventmi školy – 4 stretnutia pre žiakov v mesiacoch február až jún
o Potulky areálom školy s Kolcúnom – pre rodičov a priateľov školy
o Talkshow bez šepkára – pre rodičov a priateľov školy
o 26. – 30.4. – projektový týždeň so sv. Tomášom Akvinským
o Jún - Konferencia o mladých
o Jún – slávnostný program 30 rokov GTA
Pri tejto príležitosti ako aj v súvislosti so snahou neustále zlepšovať kvalitu školy sa aj na vás obraciame s tou
prosbou:
Milí rodičia, priatelia, všetci ľudia dobrej vôle, ktorým záleží na vzdelaní!
Určite poznáte príbeh O troch grošoch. Múdry cestár žije z troch drobných mincí. Jednu dáva synovi, z
jednej žije a tretiu dáva tomu, kto ho vychoval.
Aj naša škola potrebuje Vašu drobnú mincu. A ako každá minca aj táto má dve strany - poďakovanie za
odovzdané vedomosti a zároveň podpora kvalitnejšieho vzdelávania s hodnotami. Naši študenti nie sú len
bankou na vedomosti, sú to ľudia, ktorí sa rozvíjajú celostne.

Vaša drobná minca má hodnotu 1 eura. Nastavte si na svojom účte trvalý príkaz na 1 euro mesačne.
Z Vášho jedného eura dokážeme vytvoriť lepšie podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť, podporiť sociálne
slabších študentov, posilniť učebné programy pre nadaných študentov, zabezpečiť lepšiu techniku pre školu a
iné.
Chceme učiť lepšie. Chceme, aby naša škola bola otvorená všetkým, ktorí potrebujú vzdelanie. Preto
potrebujeme aj Vás, aby sme spoločne vytvárali podmienky pre kvalitné vzdelávanie.
Ďakujeme, že ste stále súčasťou našej školy a pomáhate nám budovať ďalšiu vzdelanú generáciu.
Prispieť môžete na účet Fondu T. Akvinského
IBAN číslo účtu: SK5609000000005151615160
ČO ZAŽIJEME
September:
 Jesenné účelové cvičenie pre 8-ročnú formu a 1. a 2. ročník
 !!!! (termín do 11.9.2020) Prihlásenie sa na jazykové kurzy Jazykovej školy sv. T. Akvinského
(Príloha: Jazykova_skola)
 !!!! (termín do 11.9.2020) Prihlásenie sa na krúžky do M-centra (Príloha: M-centrum)
Október:
 Imatrikulácia – uvedenie primánov a prvákov medzi žiakov GTA
November:
 Duchovné cvičenia pre zamestnancov školy (žiaci majú riaditeľské voľno 27.11.)
December:
 Deň otvorených dverí – 5.12.2020
 Triedne rodičovské združenie – 7.12.2020
 Zimný slnovrat – týždeň umenia a kreativity
 GTA ľuďom – 22.12.2020
Január:
 Oslavy patróna školy sv. T. Akvinského – 28.1.2021
 Lyžiarsky kurz 1. ročník – 31.1. – 4.2.2021
Február:
 Deň otvorených dverí – 4.2.2021
 Lyžiarsky kurz sekunda – 11.2. – 17.2.2021
Marec:





Písomné maturitné skúšky
Testovanie T9 – kvarta
Triedne rodičovské združenie – 22.3.2021
Krížová cesta

Apríl:



Exkurzia Taliansko
Projektový týždeň – 26. – 30.4.2021

Máj:






Prijímacie skúšky
Maturitné skúšky
Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník – 17.5. – 21.5.2021
Sociálny projekt pre 2. ročník
SCHOOL CULTURE FEST KOŠICE – prezentácia kultúr a jedál rôznych národov

Jún:



Školské výlety
30. výročie založenia GTA

Júl – august:
 LeTomáš – prímestský tábor pre deti zo základných škôl počas letných prázdnin
 Domengo – letný tábor pre budúcich prvákov

Okrem vzdelávania v rámci predmetov ponúkame žiakom možnosť byť súčasťou:
 Školského senátu, ktorý pre žiakov pripravuje rôzne akcie ako napr. Noc v škole, Slnovrat, Juniáles,...
 Školského zboru Aquinas,
 Kolégia GTA – program na rozvoj intelektu a osobnosti študentov 3. ročníka,
 DofE – medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, vzdelávací program,
 Študentskej spoločnosti – simulovanie podnikania,
 Tomášovej Kroniky – študentský časopis GTA.

PRÁZDNINY
Jesenné prázdniny 29. – 30.10.2020
Riaditeľské voľno 27.11.2020
Vianočné prázdniny 23.12.2020 – 7.1.2021
Polročné prázdniny 1.2.2021
Jarné prázdniny 22. – 26.2.2021
Veľkonočné prázdniny 1. – 6.4.2021
Letné prázdniny 1.7. – 31.8.2021
POPLATKY
Platba ZRPŠ – 20 € za polrok za žiaka; 10 € za polrok za každého ďalšieho súrodenca. Pokyny o platbe budú zaslané
rodičom prostredníctvom EduPage.
Školská jedáleň – Cena stravného lístka je 1,38 € pre 8-ročnú formu a 1,53 € pre 4-ročnú formu. Prihlasovanie sa a
odhlasovanie z obeda je možné len do 13:50 predchádzajúceho dňa!

