3.10. MATERIÁLNE A PRIESTOROVO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Škola sídli v priestoroch chránenej kultúrnej pamiatky od r.1892. Budapeštiansky
architekt Pártos navrhol stavbu v štýle secesie. Budova má tri nadzemné podlažia na
prevažnej časti stavby a jedno podzemné podlažie. Vnútorné nádvorie má riešenú fasádu tak
ako priečelie z hlavnej ulice. Dnes je dvor využívaný ako ihrisko pre študentov Gymnázia.
Prostredie školy je estetické, pôsobí výchovne a neustálou starostlivosťou je
udržiavané. V škole je 23 klasických učební, 3 menšie učebne používané na delené hodiny, 2
fyzikálne laboratória, 1 chemické laboratórium , 1 biologické laboratórium, 3 laboratória na
vyučovanie výpočtovej techniky, 8 interaktívne učebne, aula, 11 kabinetov, knižnica,
študovňa, telocvičňa, jedáleň, bufet a nápojový automat.. Školský dvor je uspôsobený aj na
relaxáciu a športové vyžitie žiakov počas voľných hodín alebo popoludní. V učebniach
výpočtovej techniky je spolu 30 starších počítačov a prostredníctvom projektu SAPERE
AUDE – Odváž sa byť múdrym sme doplnili učebne o 41 nových počítačov a 20 notebookov
pre učiteľov. Počítače sú aj v každom kabinete a zborovni. 21 tried a aula je vybavená
dataprojektorom a notebookom a jedna zostava je prenosná. Vytvorili sme novú počítačovú
učebňu, v ktorej je 21 počítačových zostáv, interaktívna tabuľa, multifunkčné zariadenie,
skener, laminátor, rezačka páková, DVD prehrávač. Do budúcna plánujeme rozšíriť každú
triedu interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a počítačom. Škola vlastní CISCO technológiu.
Pri vstupe do školy je pre potreby žiakov voľne prístupný počítač s internetovým signálom.
Na počítačom podporované laboratórne cvičenia z fyziky, chémie a biológie slúžia 2 COACH
Lab II so senzormi.
Spoločenskú miestnosť - aulu - využívame na besedy, združenia rodičov, školské
prednášky a iné podujatia.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a
vymieňať za modernejšie. Pri dopĺňaní pomôcok výdatne pomáha OZ Priatelia Šrobárky.
Škola má k dispozícii 2 školské dvory, ktoré sú využívané hlavne na vyučovanie
telesnej výchovy, ale aj na školské slávnosti a vystúpenia študentov. Sú udržiavané a vo
vyhovujúcom stave, i keď plánujeme renovovať ich povrch. Škola podala projekt na zásadnú
rekonštrukciu telocvične a jej priľahlých priestorov/šatne, sprchy a náraďovňa/. V škole je
dobre vybavená posilňovňa.

