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Ţ-U-R-ka na GJAR

Obraz školy a jej vývoja by nebol úplný, keby

sme nevyzdvihli kvalitu spolupráce

ţiak – učiteľ – rodič a nespomenuli aj rodičov

ţiakov, ktorí prostredníctvom rady rodičov

významne prispievajú k rozvoju školy.

Predovšetkým morálna podpora pri realizácii

zámerov školy a materiálna podpora

záujmovej činnosti ţiakov vytvárajú

predpoklady pre celkovú úspešnosť školy,

ktorá je zapojená do mnohých projektov.

Škola podporujúca zdravie a Raymanus patria

k tým najstarším. Momentálne sa realizuje

projekt Učíme sa pre ţivot – Moderné

vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť-

ktorého cieľom je pouţitie nových metód a

technológií vo vyučovacom procese. Tento

projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Projekt Comenius je o kooperácii so školami v

rámci EÚ. Vďaka nemu naši študenti navštívili

Taliansko, Turecko, Poľsko, Island,

Portugalsko...

Kvalita ľudského potenciálu učiteľov súvisí so

snahou vytvoriť tie najlepšie podmienky pre

študentov, ktorí sa rozhodli študovať u nás.

Alfred MercierMotto:

Filozofia  GJAR

Gymnázium J. A. Raymana ponúka

4-ročné a 8-ročné gymnaziálne štúdium.

Zavedenie alternatívneho učebného plánu

(AUP) od r. 1994 zatraktívnilo gymnázium

medzi ţiackou i rodičovskou verejnosťou.

Našou snahou je, aby aj Školský vzdelávací

program, ktorý skúšame štvrtý rok, skladbou

povinných (15 hod.) a voliteľných (15 hod.)

predmetov vo 4. ročníku vychádzal v ústrety

individuálnym záujmom ţiakov. Ponúka ţiakom

náročnú a kvalitnú moţnosť prípravy na

zvolené vysokoškolské štúdium.

„Čo sa naučíme s radosťou, nikdy nezabudneme.“

Škola dnes

V súčasnosti pôsobí na škole 46

pedagógov, ktorí učia 634 študentov v

21 triedach. Naše gymnázium patrí

medzi prestíţne školy v prešovskom

regióne vďaka veľkej snahe vedenia a

učiteľského zboru, práci študentov ako

aj vďaka podpore rodičov.

Vysoké percento našich študentov

úspešne zvláda prijímacie skúšky na

vysoké školy rôzneho zamerania.
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Tradície na škole
Od roku 1961

Okrem štúdia a krúţkovej činnosti

škola ponúka GJAR-kovcom veľa

príleţitostí ako sa inteligentne

zabaviť.

Raymanov týţdeň sa koná kaţdý rok v

apríli, keď si pripomíname súčasne

narodenie i úmrtie J.A. Raymana. Farby

dúhy, do ktorých sa tento týţdeň

obliekame, odráţajú jeho osobnosť.

Červená znamená dar.

Oranţová sa spája so šírením úsmevu, 

radosti a dobrého slova.

Ţltá povzbudzuje k načúvaniu.

Zelená reprezentuje zdravie.

Modrá je symbolom krásy.

Indigo personifikuje múdrosť. 

Fialová symbolizuje jednotu.

Benefičný koncert

Je šancou pre študentov, ktorí chcú

ukázať svoj talent. No radi sa ním

pochvália aj sami učitelia.

Imatrikulácia prvákov a rozlúčka so 

štvrtákmi

V septembri vítame nováčikov

špeciálnym GJAR náramkom. V máji sa

slávnostne v priestoroch PKO lúčime s

našimi maturantmi.

Školský ples

Organizuje ho rada študentov a vţdy sa je

na čo tešiť. Ples je výbornou príleţitosťou

krásne sa upraviť, obliecť sa do

slávnostných šiat, spoznávať sa aj ináč

neţ medzi lavicami v triede, a

samozrejme, aj sa zabaviť.

Stuţkové slávnosti sú jednou z

najstarších tradícií na škole. Študentom

posledného ročníka je pripnutá zelená

stuţka, ktorá symbolizuje nádej.

Kontakt s kultúrou – vlastné podujatia

alebo návštevy divadla, koncertov, galérií,

filmových predstavení – sa tiahne celou

históriou školy.

Cieľom školy je vychovávať vzdelaných a

rozhľadených ľudí, ktorí svojimi

vedomosťami a ľudskosťou budú

aktívnymi šíriteľmi duchovných hodnôt a

odkazu J. A. Raymana. Do akej miery sa

to darí splniť, ťaţko objektívne zhodnotiť.

Ak vychádzame z charakteristiky tradície

ako súhrnu zvykov, obyčajov,

spoločenských zvyklostí zdedených a

zachovávaných generáciami, môţeme sa

nazdávať, ţe úspešne. Čo nevidieť, objaví

sa v laviciach školy tretia generácia

členov rodín študujúcich na našom

gymnáziu. Takáto skutočnosť má svoju

výpovednú hodnotu a je aj váţnym

záväzkom do budúcnosti.



Významné úspechy zaznamenali študenti 

školy aj v týchto súťaţiach:

Hviezdoslavov Kubín

Beniakove Chynorany

Rétorika
Ruské slovo

Cascade (Fyzika)

Čo vieš o hviezdach

ZENIT

Junior Internet

Šach – majstrovstvá SR

Modelový Európsky parlament

JUVENES TRANSLATORES

GJAR

Kvalita a perspektíva

edukácie

Predmetové olympiády

Na škole majú dlhodobú tradíciu

predmetové olympiády. Mnohým ţiakom

umoţňujú pochopiť zmysel získaných

vedomostí, odhaliť krásu hľadania

a získavania nových poznatkov, či

spôsobov riešenia problémov.

Olympionici sa naučili robiť viac, neţ je

beţná povinnosť. Vzájomný vzťah

učiteľ - ţiak tak dostáva inú dimenziu.

Ak obraz školy vytvára veľmi dobrá

vedomostná úroveň ţiakov, tak úspechy

v predmetových olympiádach tento

obraz vyšperkovali...

Olympiáda v slovenskom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku

Matematická olympiáda

Olympiáda z informatiky

Biologická olympiáda 

Chemická olympiáda

Fyzikálna olympiáda

Astronomická olympiáda

Dejepisná olympiáda

Geografická olympiáda

Olympiáda ľudských práv
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Ku kvalite edukácie patrí...
Od roku 1961

Pozornosť venujeme aj starostlivosti o fyzické

zdravie a duševnú rovnováhu našich študentov.

Kaţdoročne sa organizuje plavecký výcvik

(2. ročník), lyţiarske kurzy vo Vysokých Tatrách

(1. ročník). Pre študentov 3. ročníka je to Kurz

ochrany človeka a prírody.

Ţiaci majú moţnosť zapojiť sa do medzitriednych

turnajov, ktoré majú uţ tradične ţivú atmosféru.

Veľmi bohatá záujmová činnosť sa rozvíja

v športovej oblasti: basketbal, volejbal, hádzaná.

V rámci stredoškolských hier naše druţstvá

dosiahli popredné umiestnenia napriek tomu, ţe

oporou boli spravidla ţiaci, ktorí nie sú

organizovaní v športových kluboch.

Záujmová činnosť, bez ohľadu na dosiahnuté výsledky, obohacovala všetkých, ktorí 

sa počas štúdia na našej škole do nej zapojili. Mnohým zmysluplne vyplnila voľný čas, 

iným však dala aj impulz k budúcej profesijnej orientácii.

Ţivot školy obohacujú aj tieto aktivity:

Deň otvorených dverí

Onkologický deň

Deň zeme, Deň jabĺk, Deň narcisov

Halloween, Mikuláš na GJAR

vianočné predstavenia a charita

rozlúčka so štvrtákmi

ekologické exkurzie

exkurzia Osvienčim 

DELF – medzinárodný certifikát  z 

francúzskeho jazyka na úrovni B1-B2

Týţdeň frankofónnej kultúry

Drama fest

hodiny japončiny

projekt – Moje mesto, región, Slovensko

divadelné predstavenia

besedy...

Zoznam aktivít pozri na

http://www.gjar-po.sk/skola/vyrocie_gjar/50/?id=2

http://www.gjar-po.sk/skola/vyrocie_gjar/50/?id=3
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Zaloţené v roku 1961

V roku 1997 bola škola presťahovaná do

budovy na Mudroňovej ul. č. 20.

GJAR konečne získalo priestory, ktoré

pozitívne ovplyvnili organizáciu vzdelá-

vacieho procesu. Vznikli tak podmienky na

vytvorenie prostredia, ktoré umoţňuje

študentom aj učiteľom kvalitatívne rásť.

Prebudovávanie a dotváranie odborných

učební sa dialo pod vedením riaditeľa školy

RNDr. M. Krajňáka, PhD. s podporou

zriaďovateľa, sponzorov z radov rodičov a

aktívnou prácou učiteľov. V priebehu

posledných rokov sa priestory školy a

celkové prostredie skvalitnili (rekon-

štrukčné práce - sociálne zariadenia,

strecha, kotolňa, fasáda).

Dnes sa škola pýši mnoţstvom odborných

učební, dvoma telocvičňami, posilňovňou,

kuchyňou, školskou jedálňou, a esteticky

upraveným interiérom a exteriérom.

História 

Naše gymnázium bolo zaloţené v roku

1961. Odvtedy prešlo niekoľkými zmena-

mi. Priamou predchodkyňou súčasného

gymnázia bola SVŠ na ulici Svojdomov

č.1 (Ul. Terasa Ševčenka). V roku 1971

sa SVŠ zmenila na gymnázium.

Od 1. septembra 1994 je škola

nositeľkou čestného názvu Gymnázium

Jána Adama Raymana. Prijatie mena

tejto významnej osobnosti, ktorá svojimi

všestrannými vedeckými činmi prerástla

v 18. storočí región Prešova, má za cieľ

nielen hlásiť sa k významným osob-

nostiam našich dejín, ale aj inšpirovať

a motivovať študentov k vytrvalosti,

náročnosti, zodpovednosti a odvahe –

k vlastnostiam, ktorými sa J. A. Rayman

počas svojho ţivota vyznačoval.

Doposiaľ mala škola týchto riaditeľov:

Sergej Krenický (1961 - 1962)

Anton Repka (1962 - 1972)

PhDr. Viliam Ovád (1972 - 1991)

PhDr. Tatiana Matlovičová (1991 - 1997)

RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. (1997- )


