
 škola začala svoje pôsobenie  1. 9. 1995  ako prvé 
gréckokatolícke gymnázium na Slovensku

 zriaďovateľom je Gréckokatolícka eparchia Košice

 škola ponúka štvorročné štúdium všeobecného 
zamerania. Pripravuje žiakov na vysokoškolské 
štúdium, pomaturitné a vyššie odborné štúdium

Kto sme



Čo ponúkame

 alternatívu štátnej školy  s výchovným  pôsobením v duchu 
zásad katolíckej  výchovy

 pôsobenie duchovného správcu na škole (duchovné 
aktivity)

 výučbu jazykov  ANJ, NEJ, TAJ  realizovanú  
zahraničnými lektormi pôsobiacimi na škole

 možnosť maturovať z predmetu ekonomika

 veľa zábavy na školských a  mimoškolských  podujatiach  
(duchovné cvičenia, výmenné  študijné  pobyty,  
poznávacie exkurzie ,  športové aktivity, ........)



zohľadňujeme: 

 priemerný prospech dosiahnutý  v posledných ročníkoch 
základnej školy 

 výsledky Testovania 9 pre základné školy z matematiky a 
slovenského jazyka

 výsledky prijímacieho konania  zo slovenského jazyka a 
literatúry a matematiky

 výsledky vedomostných,  športových  a umeleckých súťaží

Prijatie na školu



Prečo si vybrať práve našu 
školu?

 Rodinné prostredie - malá a útulná škola s priateľskýma láskavým 
prístupom, všetci sa navzájom osobne poznajú.

 Individuálny prístup - práca s nadanými žiakmi, pomoc žiakom so 
študijnými problémami , práca so žiakmi so špecifickými 
vývojovými poruchami.

 Výuka cudzích jazykov - prítomnosť zahraničných lektorov.

 Prítomnosť duchovného správcu na škole - sv. liturgie, sv. spoveď, 
osobné rozhovory s  kňazom..., liturgie. 



Prečo si vybrať práve našu 
školu?

 Príprava na VŠ - vysoká úspešnosť žiakov pri prijatí na VŠ.

 Skúsenosti zo zahraničia - výmenné zahraničné pobyty.

 Pridaná hodnota v predmete SJL a literatúra - v rebríčku  gymnázií na 
Slovensku 5. miesto (certifikované merania MŠ SR).

 Člen rodiny cirkevného gymnázia - vzájomná úcta, tolerancia, 
kolektív, rešpekt a dôvera vo vzťahu rodič – žiak - učiteľ.



Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika

Telefónne číslo na školu +421 56 672 53 33

Telefóne číslo na riaditeľstvo +421 904 738 964 

Webová stránka: https://cgymtv.edupage.org/

https://cgymtv.edupage.org/



