HISTÓRIA GYMNÁZIA II. ČASŤ (2008 – 2015)

V školskom roku 2008/2009 došlo k zásadnej reforme
slovenského školstva, bol zavedený systém štátnych a
školských vzdelávacích a výchovných programov. V súlade s
legislatívou sme vypracovali pre gymnázium školský
vzdelávací program "Scientia et bonum" pre úrovne
vzdelania ISCED 2 a ISCED 3A, podľa ktorých už od
septembra postupovali študenti prvých tried a prímy. O rok
neskôr bol uvedený do praxe i výchovný program pre školský internát "Nohami na zemi,
srdcom v nebi".
Na začiatku školského roka 2009/2010 došlo k
zmene duchovného správcu školy. Po odchode dp.
Gazdíka do Žilinskej diecézy sa v poradí už štvrtým
duchovným gymnázia stal náš absolvent P. Peter
Šabo, OISS, ktorý prebral vyučovanie náboženstva
i pastoráciu na gymnáziu i na základnej škole.
V tomto školskom roku sa Gymnázium sv. Cyrila a
Metoda v Nitre po prvýkrát zapojilo do projektu
Comenius spolu s gymnáziami vo Walese a Bonne. Po veľkom úspechu divadelnej hry
Pilátova žena v roku 2007 nacvičili študenti pod vedením sr. Márie Marthe, RPM "Príbeh
veľkej lásky" o sv. Alžbete Uhorskej, s ktorým sa prvýkrát GCM dostalo i na javisko
Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Školský rok 2010/2011 sa niesol v znamení 20.
výročia vzniku nášho gymnázia i základnej
školy. V dňoch 2.–4. júna 2011 slúžil ďakovnú
svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam
Judák za prítomnosti celej spojenej školy a
pozvaných hostí. Veľmi nás potešil i pozdrav od
zakladateľa školy otca kardinála Jána
Chryzostoma Korca, ktorému zdravotný stav
neumožnil osobne sa na slávnosti zúčastniť.
Nezabudli sme ani na našich absolventov, ktorí
prijali pozvanie na sobotu 4. júna.
Naša škola sa už od svojho vzniku každoročne zasväcuje Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Tohtoročný 8. december sa však zvlášť hlboko zapísal do sŕdc žiakov i učiteľov školy.
Uskutočnila sa totiž historická vlaková púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne, kde slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup Mons. Dominik Tóth. Pri
tradičnom zasvätení sme ďakovali za všetky dary, pomoc a ochranu Panny Márie počas
celých dvadsať rokov existencie školy.
Rok 2011/2012 dostal opäť prívlastok divadelný. Viac než 150 študentov gymnázia vrátane
niekoľkých žiakov základnej školy zrealizovalo pod vedením skúsených sestier ďalší
divadelný projekt "Juan de Dios" o živote a odkaze sv. Jána z Boha. Svojho zakladateľa si

prišli uctiť i jeho nasledovníci z hospitálskej rehole Milosrdných bratov zo Slovenska i zo
zahraničia.
Nezaháľali sme ani po materiálnej stránke.
Napriek trvalému nedostatku financií sme s Božou
pomocou zrealizovali prístavbu základnej školy
z eurofondov, opravu telocvičných objektov
oboch škôl, nové rozvody plynu a neskôr
generálnu
rekonštrukciu
celej
kotolne,
vytvorenie
multimediálnych
učební
s
interaktívnymi tabuľami a tabletmi, pripojenie
na internet vo všetkých odborných učebniach
gymnázia a mnoho ďalších úprav a rekonštrukcií.
Rok 2013/2014 bol potvrdením kvality nášho gymnázia, ktoré si postupne vybudovalo svoje
pevné miesto v náročnej konkurencii gymnázií v Nitre i na celom Slovensku. K veľmi
dobrým výsledkom našich maturantov v externej časti skúšok pribudlo i komplexné
hodnotenie škôl agentúrou INEKO, kde sme sa trvalo zaradili medzi kvalitné gymnáziá
nielen v meste, regióne, ale i v rámci Slovenska.
Potvrdením kvality sú aj mnohé úspechy našich študentov na súťažiach v rámci kraja,
Slovenska, ba i za hranicami a ocenenie viacerých pedagógov ministrom školstva i komisiou
školstva pri Konferencii biskupov Slovenska. V rokoch 2013 – 2015 sme sa opäť úspešne
zapojili do partnerstiev škôl v rámci projektu Comenius.
V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnil už
piaty veľký divadelný projekt nášho gymnázia,
tentokrát na tému prenasledovania kresťanov
v sovietskom Rusku. Hru pod názvom
"Patrím k vám" zhliadlo na desiatich
predstaveniach v oboch nitrianskych divadlách
do päťtisíc divákov.
V uplynulých rokoch sa stali tradíciou i
spoločné púte pedagógov školy pod vedením
P. Petra Šaba. Spolu sme sa modlili v Ríme, Lurdoch, Paríži a viackrát v Medžugorí.
Školský rok 2014/2015 opäť preveril naše schopnosti. Ministerstvo
školstva inovovalo štátny vzdelávací program, a tak sme
vypracovávali znova štyri nové školské programy (po dva pre
gymnázium i základnú školu). Súčasne sa nám podarilo pripraviť
koncepciu nového študijného odboru – bilingválneho štúdia s
druhým vyučovacím jazykom nemeckým. Po vypracovaní
vzdelávacieho programu a zaradení do siete sme zrealizovali
talentové prijímacie skúšky a od 1. septembra 2015 študuje v tejto
triede prvých 30 záujemcov.

Od 1. septembra 2015 sa naša veľká rodina
spojenej školy rozrástla o ďalšiu zložku –
Materskú školu svätých anjelov strážcov s
kapacitou 45 detí. Naplnili sme tak túžbu mnohých
rodín po ďalšej katolíckej škôlke v Nitre a súčasne
sme pomohli riešiť situáciu s nedostatkom týchto
škôl v našom meste. Slávnostnému požehnaniu
priestorov materskej školy otcom biskupom Mons.
Viliamom Judákom predchádzali rozsiahle
stavebné úpravy prízemia ZŠ, zariadenie priestorov
a nutná byrokracia so zaradením do siete škôl, vrátane školského vzdelávacieho programu – v
tomto roku už šiesteho.
S Božou pomocou sa to všetko podarilo načas
zvládnuť, a tak sme vstúpili do jubilejného 25.
roku Spojenej katolíckej školy v Nitre.

