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Názov iŠVP 

Inovovaný štátny vzdelávací program ISCED 2 
- nižšie sekundárne vzdelávanie 
 
Inovovaný štátny vzdelávací program ISCED 3 
- vyššie sekundárne vzdelávanie 

Názov iŠkVP Inovovaný Školský vzdelávací program HUMAN 

Stupne vzdelania 
 

ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 
ISCED 3 – vyššie sekundárne vzdelávanie 

Kód a názov študijného odboru 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

a) s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov 

b) s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov 

MŠ VV a Š SR Rozhodnutím zo dňa 09.12.2014 zaradilo do siete 

škôl SR študijný odbor 7902 J gymnázium, s vyučovacím jazykom 

slovenským pre Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice, 

ako organizačnej zložky Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, 

Košice s termínom začatia činnosti od 1.septembra 2015. 

Dĺžka štúdia osemročná 

Vyučovací jazyk slovenský   

Študijná forma denná 

Druh školy súkromná 

Predkladateľka Mgr. Eva Bednáriková 

Názov školy Súkromná spojená škola 

Adresa školy Starozagorská 8, 040 23 Košice 

Riaditeľka školy Mgr. Eva Bednáriková 

Koordinátori pre tvorbu ŠkVP 

Mgr. Eva Bednáriková 

- školský rok 2015/2016 (ISCED 2) 

- školský rok 2016/2017 (ISCED 2) 

- školský rok 2017/2018 (ISCED 2) 

- školský rok 2018/2019 (ISCED 2) 
Mgr. Kornélia Vojtaníková 

- školský rok 2015/2016 (ISCED 2) 

- školský rok 2018/2019 (ISCED 2) 
Mgr. Peter Protivňak 

- školský rok 2016/2017 (ISCED 2) 

Zriaďovateľka Mgr. Eva Bednáriková 

Adresa Ružínska 5, 040 11 Košice 

Kontakty 
0903 743 137 
bednarikova.eva@gmail.com 
www.schoolhuman.eu 

 Dátum schválenia 27. augusta 2015 

 Platnosť dokumentu  od 1. septembra 2018 
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Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 
vzdelaní 
 

ISCED 2: nižšie sekundárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním štvrtého ročníka 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie 
s doložkou. 
ISCED 3: vyššie sekundárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania. Úplné stredné vzdelanie je ukončené maturitnou skúškou. 

 

Prehľad o stupni vzdelania, dĺžke štúdia 

 

Dĺžka štúdia 
 
 
 

Nižšie sekundárne vzdelanie 
Vyššie sekundárne vzdelanie 

4 roky 
4 roky 

Vek žiaka 12-19 rokov 

Povinná školská dochádzka 10 rokov 

Forma štúdia denná, individuálna, 
osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky 

Nevyhnutné vstupné požiadavky  
na štúdium 

Úspešné absolvovanie piateho ročníka základnej školy a úspešné 
zvládnutie prijímacej skúšky 

Spôsob ukončenia štúdia ISCED 2: nižšie stredné vzdelanie alebo sekundárne vzdelanie 
získa žiak úspešným absolvovaním štvrtého ročníka vzdelávacieho 
programu 
ISCED 3: vyššie stredné vzdelanie alebo sekundárne vzdelanie 
získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 
vzdelávacieho programu 

 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní 

Stupeň vzdelania doklad 

ISCED 2:  
Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vysvedčenie s doložkou 

ISCED 3 
Úplné stredné všeobecné vzdelanie 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Podmienky prijatia Súhlas s podmienkami štúdia v Súkromnej spojenej škole – organizačná 
zložka Súkromné gymnázium v zmysle Zmluvy o štúdiu žiaka 
Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. 

 
                                   
 

      Mgr. Eva Bednáriková 
                                        riaditeľka školy 
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1.1 Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 
Osemročné gymnaziálne štúdium je určené pre  žiakov, ktorí ukončili 5.ročník základnej školy. 

V priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania sú vytvárané predpoklady pre postupné získavanie vysokej úrovne 

všeobecných znalostí a primeranej miery schopností žiaka. Značný dôraz je kladený na rozvoj osobnosti žiaka, a to 

hlavne na rozvoj jeho kreativity, kombinačných schopností, samostatnosti a sebadôvery, čo spolu so znalosťami 

materinského a cudzieho jazyka vytvára pevný základ pre ďalší rozvoj komunikačných schopností, ako jeden zo 

základných predpokladov uplatnenia vo vedomostnej spoločnosti. Počas vyššieho sekundárneho vzdelávania je žiak 

intenzívne pripravovaný na zvládnutie maturitnej skúšky. Po absolvovaní všeobecnej formy osemročného gymnázia 

bude žiak (podľa vlastných schopností a úsilia) vedieť komunikovať v anglickom jazyku na úrovni B2 a bude mať 

rozšírené znalosti a zručnosti v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch. Naším cieľom je teda pripraviť 

žiaka na štúdium na vysokej škole v zahraničí a na Slovensku – prírodovedného, ekonomického, technického                  

a humanitného zamerania. 

 
1.2 Charakteristika žiakov 

 

Škola bola zriadená pre žiakov - absolventov 5.ročníka košických základných škôl prijatých na základe 

prijímacích skúšok aj  z iných košických základných škôl. 

V rámci gymnaziálneho štúdia stredná škola poskytuje možnosť začleniť intelektovo nadaných žiakov, ktorým 

poskytne starostlivosť podľa vypracovaného Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu v spolupráci 

s odbornými inštitúciami (Centrom PPP a P, Zuzkin park 10 v Košiciach a Centrom ŠPPP, Bocatiova 1 v Košiciach) 

a výchovným poradcom školy. 

 

1.3 Organizácia prijímacieho konania 
 

Do prvého ročníka osemročnej formy štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie             

a úspešne ukončil 5. ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho 

konania. 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej 

skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v základnej škole. Zároveň určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie  skúšky a ostatné podmienky prijatia 

na štúdium. Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez 

prijímacej skúšky alebo jej časti. Kritériá pre prijímacie  konanie a prijatie budú zverejnené na web stránke školy 

a na vývesnej tabuli školy do 1. februára príslušného školského roku. 

Absolventi súkromnej základnej školy, ktorí boli cieľavedome pripravovaní na gymnaziálne štúdium a monitorovaní 

pravidelne v oblasti vedomostnej úrovne, emocionálnej inteligencie a všeobecného nadania môžu byť v rámci možností 

prijímaní bez prijímacej skúšky. Pre žiakov 5. ročníka sa realizujú simulované prijímacie skúšky podľa záujmu zákonných 

zástupcov žiakov. 

V kritériách budú tiež špecifikované podmienky prijímania absolventov zahraničných škôl, prichádzajúcich 

na Slovensko, intelektovo nadaných žiakov, cudzincov  a žiakov pochádzajúcich z bilingválnych rodín. 

Pri tvorbe kritérií sa vychádza z vedomostí, zručností, schopností získaných v jednotlivých vzdelávacích oblastiach 

učebného plánu primárneho vzdelávania a medzipredmetových vzťahov. Kritériá sú zamerané predovšekým na zistenie 

úrovne kritického, analytického a tvorivého myslenia žiakov, na jeho schopnosť prepojiť teóriu s praxou a  

uplatňovanie  princípu  spolupráce, vzájomného porozumenia a tolerancie, humanizmu a demokratickosti vo vzťahoch. 

Riaditeľ školy prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe schváleného 

plánu výkonov pre daný školský rok. Po prijatí zákonný zástupca školy so školou podpíše  na jeden rok  Zmluvu o 

štúdiu žiaka/žiačky,  ktorá sa   v prípade splnenia podmienok určených školou a záujmu rodičov pokračovať v štúdiu 

každoročne na konci školského roku obnovuje. 

 
1. Všeobecná charakteristika školy 
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1.4 Projekty a medzinárodná spolupráca 
 
Štúdium na gymnáziu s osemročnou formou štúdia v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti je zamerané predovšetkým na 

rozvoj osobnostných kvalít žiakov v oblasti intelektuálnej a emocionálnej inteligencie. Prispeje k tomu aj množstvo 

efektívne zvolených projektových aktivít a školských programov, ktoré sa pravidelne organizujú pre žiakov vo vyučovacom 

i mimo vyučovacom čase. Silnou stránkou školy je vlastný program Globálnej výchovy ako aj činnosť Európskeho klubu 

(zaregistrovaného v centre pre Európske kluby) prioritne zameraného šírením proeurópskej kultúry. 

Absolventi prihlásení zo súkromnej základnej školy v rámci primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania absolvovali 

v predchádzajúcich rokoch projektové aktivity a programy. 

V uvedených projektových aktivitách škola kontinuálne pokračuje aj v rámci sekundárneho vzdelávania v obidvoch 

vetvách (rozšírené vyučovanie cudzích jazykov alebo prírodovedných predmetov podľa záujmu žiakov) študijného 

odboru s osemročnou dĺžkou vzdelávania v študijnom zameraní 79 02 J gymnázium . 

 
Projektové aktivity a programy školy zamerané na 

a) inováciu vyučovacích postupov 

b) jazykové medzinárodné teleprojekty zamerané na podporu jazykového vzdelávania, integrácie cudzích jazykov  

do mimoškolských aktivít a interakciu žiakov s rovesníkmi 

c) rozvojové projekty zamerané na modernizáciu výučby cudzích jazykov zavádzaním informačných a komunikačných 

technológií do vyučovacieho procesu 

d) rozvojové projekty zamerané na podporu vzdelávania v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch 

e) metodické a koncepčné projekty zamerané na rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov 

f) projekty medzinárodnej spolupráce s partnerskými školami v zahraničí a iné. 
 

Prehľad zapojenosti školy do programov a projektov 

Škola sa aktívne zapájala i zapája do projektov a programov na národnej i medzinárodnej úrovni. 

 

Sú to predovšetkým: 

a) školské a krátkodobé projekty zamerané na 

 inováciu vyučovacích postupov zavedením projektového vyučovania, spoločenské a zážitkové aktivity 

- ENO Tree planting day 

- Detský čin roka 

- Zdravý životný štýl 

- Deň záchrany života 

- Nakresli si svoje práva 

- Záložka do knihy spája školy 

- KOMPARO – celoslovenské testovanie žiakov 8.ročníka ZŠ a tercie OG 

- Červené stužky 

- Hodina deťom 

- Biela pastelka 

- Týždeň modrého gombíka 

- Deň narcisov 

- Život a peniaze – projekt na rozvoj finančnej gramotnosti 

 

b) metodické aj koncepčné projekty a inovačné  programy zamerané na 

 rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov 

- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety (UIPŠ, Bratislava) 

- Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (NÚCEM, 

Bratislava) 

- Projekt Digiškola Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (sekcia informatiky, 

MŠVV a Š SR) 
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- Projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“ (DP MPC Košice) 

- Projekt „Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSF a K FF 

UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiS a C)“ 

- Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí“ (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)   

- Inovácia metód a didaktických prístupov v environmentálnej výchove a vzdelávaní (Modernizácia metód 

a postupov v ENV v podmienkach SZŠ a SG v nadväznosti na ŠkVP a inovovaný ŠkVP. 

- Deti a architektúra 2016 (OZ Euroarch) 

- Program Strom života (Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, 

nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie) 

- Program Škola priateľská k deťom (v spolupráci s organizáciou UNICEF) 

- Projekt PIAAC – medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých 

- Projekt Maxitest – tvorba testových úloh z jednotlivých vyučovacích predmetov 

 

c) jazykové medzinárodné teleprojekty zamerané na 

 podporu jazykového vzdelávania, integrácie cudzích jazykov do mimoškolských aktivít a interakciu detí 

s rovesníkmi 

- Christmas Celebrations Around The World Exchange 

- Christmas Calendar 

- projektové vyučovanie formou spolupráce s rovesníkmi z rôznych krajín sveta ako člena medzinárodných sietí 

eTwinning, myEurope, iEARN a Global SchoolNET 

- projektovú spoluprácu s podporou British Council Bratislava a partnerskou školou v Anglicku (zrealizovaný 

projekt Basic Principles Of Healthy Life Support, ktorého súčasťou boli aj výmenné návštevy učiteľov a žiakov 

v Anglicku a na Slovensku) 

 

 rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov v oblasti cudzích jazykov 

- Projekt experimentálneho overovania metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) zameraný 

na integrovanie AJ do prírodovedných a výchovných predmetov 

- Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Projekt experimentálneho overovania pod odbornou 

garanciou ŠPÚ, Bratislava) 

- Projekt Erasmus+ We love CLIL (rozvoj komunikačných zručností pedagógov v ANJ, rozvoj metodológie 

CLIL a IKT zručností)  

- Projekt English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka (organizovaný DP MPC 

Košice) 

- eTwinning (zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za 

účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl) 

- Projekt English GO (podporovaný MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC) 

 

d) školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 

Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice je od 1.septembra 2013 nástupnícka organizácia existujúceho právneho 

subjektu Súkromné gymnázium a kontinuálne pokračuje v jeho tradíciách. 
 

Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca sú zamerané na – dlhodobé projekty v spolupráci s inými školami doma a v 

zahraničí, výmenné študijné pobyty, protidrogové programy, ekologické programy, program Globálnej výchovy, aktivity 

Európskeho klubu, projekty v rámci EÚ, športové projekty, projekty IKT, stretnutia s významnými osobnosťami a pod. 

Škola má víziu zapojenia sa aj do národných aj medzinárodných projektov a súťaží zameraných na prírodovedné predmety 

(ThinkQuest, The Power of Math) a spolupracovať s metodicko-pedagogickými centrami a centrom Junior Achievement 

na aktivitách rozvíjajúcich finančnú gramotnosť a ekonomické zručnosti. 
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1.5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 
• Spolupráca s rodičmi 

Našou snahou je vytvoriť prostredie dôvery a spolupráce s rodičmi a inými subjektmi. Sme otvorení odporúčaniam 

a námetom zo strany zainteresovaných do diania školy zamerané na zlepšovanie spolupráce. Spolupráca s rodičmi má pre 

školu mimoriadny význam a v podmienkach školy sa realizuje podľa plánu.  

Rodičov žiakov školy vo vzťahu k škole reprezentuje Rodičovská rada zložená z volených zástupcov rodičov, ktorá úzko 

spolupracuje s vedením školy a podieľa sa na organizovaní  mimovyučovacích aktivít zahrnutých v Pláne práce školy. 

 

   Formy spolupráce s rodičmi: 

- zasadnutia Rodičovskej rady 

- konzultačné hodiny pre rodičov 

- zasadnutia Rady školy 

- Informačné dni o škole 

- Informačné dni o učebných výkonoch žiakov 

- Rodinná športová olympiáda 

- Dni  otvorených vyučovacích hodín 

- Tvorivé dielne 

- Besedy v rámci významných dní  a mesiacov 

- Besedy vnúčat so starými rodičmi 

- Prezentácie  ročníkových  prác  pred rodičmi 

- Besedy s rodičmi cudzincov 

- Vystúpenie žiakov pre rodičov v cudzích jazykoch 

- Stretnutia vnúčat a starých rodičov 

- Spoločensko-kultúrne aktivity školy – akadémie, triedne besiedky ku dňu matiek, tvorivé dielne v rámci SŠKŽ. 

 

Pri tvorbe záujmového vzdelávania žiakov spolupracujeme so zahraničnými lektormi, s jazykovými školami, s odborníkmi 

z centier v oblasti prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej. 

 

 Spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva 

V škole sú vytvorené podmienky pre začlenených žiakov s intelektovým nadaním. Pedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú  

s týmito žiakmi, úzko spolupracujú s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a Centrom 

špeciálno- pedagogického poradenstva v Košiciach pri tvorbe IVVP a ďalšej dokumentácie vyplývajúcej z právnych 

predpisov. 

 

 Spolupráca s Miestnym úradom – sídlisko KVP 

MÚ – sídlisko KVP podporuje školu formou prezentácií žiakov školy v oblasti spoločensko –kultúrnych akcií (Vianoce na 

KVP, Deň detí na KVP) a športových akcií.   

 

  Spolupráca s občianskym združením HUMAN 

OZ HUMAN vzniklo v roku 2008 ako dobrovoľná nezisková organizácia rodičov a dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní 

venovať sa žiakom školy vo svojom voľnom čase a organizovať pre nich športové a spoločenské aktivity, finančne 

podporovať školu v oblasti medzinárodnej spolupráce a ocenení úspešných žiakov. Stanovy OZ sú zverejnené na 

http://schoolhuman.eu/zs/verejnost/ozhuman.php. 

 

● Spolupráca s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity 

Škola spolupracuje s PdF PU v Prešove v oblasti personálnej politiky školy a pedagogickej prípravy budúcich učiteľov 

formou praxe študentov fakulty a vzdelávania učiteľov školy s cieľom skvalitnenia vyučovania cudzích jazykov  

a uplatňovania  metódy CLIL. 

 

 

http://schoolhuman.eu/zs/verejnost/ozhuman.php.
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 Spolupráca so Štátnym pedagogickým ústavom 

V školskom roku 2017/2018 škola pokračovala v spolupráci  v rámci experimentálneho overovania projektu Metodika 

CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu. 

 

● Spolupráca s Filozofickou fakultou a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach 
Spolupráca sa realizuje formou Zmluvy o spolupráci, v súlade s ktorou študenti Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty 
vykonávajú jednak súvislú pedagogickú prax v súkromnej základnej škole a zároveň sa skupiny študentov zúčastňujú 
vyučovacích hodín s cieľom pozorovať alternatívne prvky vo vyučovaní. Získané informácie spracúvajú formou 
seminárnych prác. 

 
● Spolupráca s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity (Inštitút amerikanistiky a anglistiky) 

Spolupráca so vzdelávacou inštitúciou formou Zmluvy o spolupráci od 01.04.2015 v nasledovných oblastiach: 

 

a) realizácia asistentskej praxe na hodinách anglického jazyka v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní, 

b) rozvoj profesijných kompetencií študentov a aplikácia teoretických poznatkov do praxe, 

c) ďalšie vzdelávanie učiteľov základnej školy a vo výskumných oblastiach zadefinovaných obidvoma stranami, 

d) v pilotnom overovaní nových prístupov k vyučovaniu najmä v oblasti integrácie obsahu a jazyka a bilingválneho 

vzdelávania, 

e) vzájomné odborné konzultácie a didaktická pomoc v oblasti vyučovania anglického jazyka a pri implementácii 

nových prístupov k vyučovaniu. 

 

 Spolupráca s Paneurópskou vysokou školou v Bratislave 

 Spolupráca s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach 

 

● Spolupráca s mestskou pobočkou Knižnice pre deti a mládež v budove ZŠ Starozagorská 8, Košice 

Spolupráca s knižnicou sa realizuje v oblasti organizovania besied s knihovníčkou knižnice, so spisovateľmi a vyučovacích 

hodín  a  mimoškolských aktivít v rámci SŠKŽ v  knižnici.  

 

• Spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní (NÚCEM) 

Spolupráca v projektoch zvyšujúcich kvalitu vzdelávania v jednotlivých predmetoch a zisťovania kompetencií učiteľov.  

 

● Spolupráca s Vojenskou leteckou nemocnicou v Košiciach 

Spolupráca bola realizovaná formou 

a) Zmluvy o poskytovaní zdravotnej pracovnej služby 

b) spracovania Prevádzkového poriadku multimediálnej učebne fyziky - chémie 

 

● Spolupráca so vzdelávacou agentúrou SAAIC, Bratislava 

a) Pravidelné hosťovanie pedagogických zamestnancov školy v septembri na konferenciách organizovaných 

vzdelávacou agentúrou pri príležitosti ocenení škôl v rámci SR 

b) Spolupráca v rámci  jazykového projektu ERASMUS. 

 

Ďalšie inštitúcie, s ktorými škola spolupracuje pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu: 

- SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice 

- CVČ DOMINO, Popradská 86, Košice 

- Štátne divadlo, Košice 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

- Liga proti rakovine 

- Slovenský Červený kríž 

- Ekocentrum SOSNA 

- UNICEF 
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Súkromné gymnázium, Starozagorská 8 v Košiciach vykonáva svoju činnosť ako škola, ktorá poskytuje absolventom 

primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania základných škôl od 01.09.2011 vzdelávanie s osemročnou dĺžkou 

štúdia v študijnom zameraní 79 02 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium. Od 01.09.2015 majú možnosť 

absolventi primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania po úspešnom absolvovaní 5.ročníka základnej školy 

vzdelávať sa  v študijnom odbore s osemročnou dĺžkou vzdelávania v študijnom zameraní 79 02 J gymnázium. 

Podľa záujmu rodičovskej verejnosti je  možné  od  školského  roku  2016/2017 vzdelávanie realizovať podľa 

ŠkVP, ktorý je zameraný na: 

a) cudzie jazyky 

b) prírodovedné predmety 

 

Zameranie školy v rámci 

 

a) vzdelávania so všeobecným zameraním (posilnená výučba cudzích jazykov) 

 

- začať výučbu druhého povinného cudzieho jazyka a pokračovať v dosiahnutej úrovni cudzojazyčných spôsobilostí 

získaných v rámci primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania a pripraviť absolventov  tak, aby ústne a písomne 

komunikovali v slovenskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch (prvý povinný anglický jazyk, druhé povinné jazyky na 

základe výberu - nemecký jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk alebo francúzsky jazyk), v bežnom živote i odbornej praxi 

s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí vo všetkých predmetoch študijného programu pri ďalšom štúdiu v SR 

a v zahraničí, 

 

b) vzdelávania so všeobecným zameraním (posilnená výučba prírodovedných predmetov) 

 

- od 1. ročníka osemročného gymnázia posilniť vyučovanie prírodovedných a spoločenskovedných predmetov 

(biológia, matematika, informatika, geografia, dejepis) 

 

Zmyslom Cieľom gymnaziálneho štúdia je okrem iného vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, 

spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom 

živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie progresívnych vzdelávacích postupov, 

inovačných organizačných foriem, stratégií a metód, ktoré podporujú poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie 

a samostatnosť žiakov. 

 

Inovovaný Školský vzdelávací program má názov HUMAN: 
 
H –  humanism (humánnosť)  

U –  unity (uvedomelosť) 

M – moral (múdrosť) 

A – attainment(dosahovanie cieľov) 

  N – non-traditionalism (netradičnosť) 

 

Program HUMAN je postavený na tvorivo – humánnej výchove a vzdelávaní žiakov. 
 
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania školy vychádzajú zo školského zákona a inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu. Inovovaný Školský vzdelávací program je zostavený s cieľom zabezpečiť výučbu žiakov v študijnom 

zameraní 79 02 J gymnázium s dôrazom na vedomostnú úroveň  a intelektové  predpoklady  prijatých žiakov, ich 

potreby a záujmy a v nadväznosti na materiálno – technické podmienky školy, jej personálne zabezpečenie. Zdôrazňuje 

 
2. Charakteristika inovovaného Školského vzdelávacieho programu 
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sa v ňom princíp komplexnosti celkového obsahu vzdelávania a medzipredmetových vzťahov. Integruje 

prierezové témy, ktoré sa prelínajú ako povinná súčasť vzdelávania jednotlivými predmetmi. Podporuje profesijnú 

zodpovednosť pedagógov za výsledky  školy  a dosahovanie stanovených cieľov. Inovovaný Školský vzdelávací 

program sa každoročne aktualizuje a reviduje v nadväznosti na zmeny v legislatíve, v personálnej oblasti, v počte tried       

a žiakov, na skúsenosti  s jeho uplatňovaním, na potreby žiakov, návrhy a požiadavky rodičovskej verejnosti. 

Prílohou inovovaného Školského vzdelávacieho programu sú dokumenty vypracované pre štúdium v prvom 

ročníku osemročnej formy štúdia  a rámcové učebné plány pre všetky ročníky osemročnej formy štúdia. Pre 

vyššie ročníky sa inovovaný Školský vzdelávací program každoročne bude dopĺňať a najmenej 6 mesiacov 

pred otvorením ďalšieho ročníka je predložený Rade školy na schválenie. 

 
Inovovaný Školský vzdelávací program pre absolventov základných škôl v študijnom odbore so všeobecným 

zameraním  bude   zohľadňovať: 

a) rozšírené  vyučovanie  cudzích jazykov 

- kvalitatívne zvýšenú úroveň vyučovania cudzích jazykov už od 1. ročníka a rozvíjania jazykových zručností od 

raného veku /čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie, dramatizácie textov, pravidelné počúvanie piesní a dialógov, 

zážitkové hrové aktivity/, 

- každoročné organizovanie 30 hodinového týždenného intenzívneho kurzu a Školy v prírode                             

pod vedením zahraničných lektorov 

 

b) rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov 

- zvýšenú úroveň vyučovania prírodovedných a spoločenskovedných predmetov posilnením hodinovej dotácie   

v predmetoch biológia, matematika, informatika, dejepis, geografia 

- každoročné organizovanie 30 hodinového týždenného intenzívneho kurzu a Školy v prírode pod vedením 

zahraničných lektorov 

 

Všeobecné osemročné vzdelávanie nadväzuje na dosiahnutú úroveň spôsobilostí získaných v rámci primárneho 

vzdelávania žiakov a nižšieho sekundárneho vzdelávania s cieľom upevňovať a rozvíjať už nadobudnuté jazykové  

a predmetové zručnosti. Absolventi školy získajú možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách  

a vysokých školách technického a prírodovedného zamerania v Slovenskej republike aj v zahraničí. 

Inovovaný Školský vzdelávací program je otvorený dokument, ktorý je podľa potrieb školy a na základe 

skúseností s jeho aplikáciou vo výchovno-vzdelávacom procese aktualizovaný a upravený. 

 

2.1 Pedagogický princíp školy  
   

  Poslanie školy: 

Základným poslaním školy je poskytnúť žiakom kvalitné úplné stredné všeobecné (vyššie sekundárne) vzdelanie 

ukončené maturitnou skúškou. 

 

Uznávané hodnoty školy: 

 Sloboda 

 Ľudskosť 

 Vzdelanie 

Vzájomne sa podmieňujú. Každá z nich predstavuje určitý súbor práv a povinností. 

 

Sloboda pre nás znamená, že: 

 Každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky. 

 Každý má právo na vlastný názor a jeho prejavenie v primeranej podobe. 

 Nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých. 

 Každý musí rešpektovať ostatných ľudí, správať sa k nim úctivo. 

 Každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel školy. 

 Všetci sme povinní rešpektovať pravidlá stanovené školou. 
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Vzdelanie pre nás znamená, že: 

 Každý má právo zvoliť si vlastnú vzdelávaciu cestu podľa možností školy. 

 Žiak spoluzodpovedá za vlastné vzdelávanie, pristupuje k nemu aktívne. 

 Každý má právo na kvalitný vzdelávací proces. 

Ľudskosť pre nás znamená, že: 

 Máme úctu ku všetkým formám života ( človeku i prírode). 

 Každý má právo byť akceptovaný, nezáleží na rase, náboženstve, pohlaví, pôvode. 

 Každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať. 

 Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie v škole. 

 Každý má právo cítiť sa v škole bezpečne. 

 

Vízia školy: 

 pre žiaka je základným pilierom osobného rastu 

 pre rodiča partnerom pri výchove detí 

 pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie 

 pre región a mesto je  centrom celoživotného vzdelávania, športu, kultúry, spoločenského života    v mieste 

svojho sídla. 

 
2.2 Zameranie školy 

 
Priority výchovno – vzdelávacieho procesu, ktoré inovovaný Školský vzdelávací program podporuje a rozvíja : 

 

 Používať efektívne metódy výučby –  inovatívne a aktivizujúce metódy vyučovania, formy vyučovania s ohľadom 

na rôzne štýly učenia sa žiaka. Používať vyučovacie metódy a techniky na rozvoj osobnosti, kooperácie, kreativity 

a posilnenie spontánnej činnosti žiaka, diferencovať úrovne cieľov jazykového vzdelávania v zmysle taxonómie, 

zohľadniť individuálne osobitosti žiakov, využívať diferencovaný prístup k žiakom ako prostriedok k vyššej 

efektivite vyučovacieho procesu. 

 

 Podporiť aktívnu znalosť cudzích jazykov zavedením výučby anglického jazyka už od 1. ročníka a druhého 

povinného cudzieho jazyka od 6. ročníka. Umožniť rozvíjať a zdokonaľovať už osvojené jazykové zručnosti v oblasti 

komunikácie v rámci aktivít v záujmových útvaroch. 

 

 Vytvárať partnerské prostredie pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu. 

 

 Tvoriť a rozvíjať v žiakoch jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, rozvíjať európske 

povedomie a občianstvo. 

 

 Poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby 

sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie. 

 

 Podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania 

vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov. 

 

 Rozvíjať osobnosť žiaka, podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilosti žiaka, 

najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť. 

Viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí. 

 

 Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

 

 Umožniť žiakom získať kvalitnú počítačovú gramotnosť – informačnú a digitálnu gramotnosť 

žiakov/gramotnosť v IKT, zvýšiť ochranu žiakov pri používaní internetu, viesť žiakov k bezpečnému 

správaniu sa v kybernetickom priestore.  
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  Využívať informačné technológie nielen v čase školského vyučovania, ale i mimo vyučovania v rámci činnosti 

školského klubu detí a záujmového vzdelávania. 

 

 Umožniť žiakom získať kvalitnú finančnú gramotnosť -  schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti 

na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi 

efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. 

 

 Umožniť žiakom získať kvalitnú čitateľskú gramotnosť – formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre. 

Zvyšovať jazykovú kultúru žiakov na všetkých vyučovacích hodinách. 

 

 Vytvárať kvalitné tímy v triede, vytvárať pozitívnu klímu v triede, predchádzať všetkým formám diskriminácie a 

segregácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, odstraňovať prípadné 

negatívne javy spolunažívania. 

 

 Podporiť rozvoj žiaka vo vzťahu k rôznym jazykom a ich kultúr, čím sa zároveň pomáha k rozšíreniu 

viacjazyčnosti a jej významovej podstaty. Viacjazyčnosť predstavuje znalosť viacerých jazykov s tým, že jednotlivec 

má takú znalosť jazyka, ktorá je rozšírená aj o porozumenie plurality kultúr. Viacjazyčnosť je aj podstatou 

osobnosti, pretože jazyky sa stávajú kultúrnou identitou každého človeka. 

 

 Vytvárať v škole priaznivé multikultúrne prostredie, naučiť žiakov porozumieť iným kultúram. 

 

 Vzdelávať žiakov – cudzincov a žiakov prichádzajúcich z cudzojazyčného prostredia. Organizovať pre  žiakov – 

cudzincov základné a rozširujúce kurzy  slovenského   jazyka. 

 

 Viesť žiakov k uvedomeniu si globálnej previazanosti udalostí, vývoja a problémov na miestnej, regionálnej, 

národnej a medzinárodnej úrovni. Zvýšiť povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. 

 

 Rozvíjať skvalitnenie procesu integrácie detí cudzincov do spoločnosti 

 

 Realizovať preventívne programy na prevenciu sociálno-patologických javov a rozvíjanie sociálnych spôsobilosti, 

realizovať preventívne programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia, realizovať 

preventívne programy podporujúce výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

 

 Zvýšiť povedomie žiakov v oblasti zameranej na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, 

označovanie potravín, podpora využívania regionálnych potravinových produktov. 

 

 Rozvíjať zdravý životný štýl žiakov organizovaním športových aktivít v rámci záujmových útvarov. Zavádzanie 

netradičných športov v mimoškolskej činnosti s cieľom oslovenia čo najväčšieho počtu žiakov. 

 

  Rozširovať vedomosti základného učiva o nové a hlbšie poznatky vo všetkých vzdelávacích oblastiach v rámci 

starostlivosti o    intelektovo nadaných žiakov. 

 

 Vytvárať individuálne a podporné programy pre zvládnutie učiva v celom rozsahu žiakmi so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami integrovaným do tried základnej školy. 

 

2.3 Profil absolventa 
 
Profil absolventa školského vzdelávacieho programu HUMAN budú tvoriť 2 zložky : 

1. Všeobecná zložka profilu absolventa 
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2. Špecifická zložka profilu absolventa 

Všeobecnú zložku profilu absolventa tvoria kľúčové spôsobilosti, ktoré žiaci nadobudnú počas štúdia (výchovou           

a vzdelávaním) na tejto škole. 

Špecifickú zložku profilu absolventa tvoria spôsobilosti, ktoré získava žiak štúdiom voliteľných predmetov, špecifickým 

zameraním a vlastnými aktivitami (zameraním). 

Profil absolventa je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Jeho špecifická zložka je konkretizovaná predmetovými 

komisiami. Profil absolventa má charakter ideálu a profil konkrétneho absolventa je podielovým vyjadrením jeho 

naplnenia. 

Profil absolventa by mal byť známy uchádzačovi o štúdium. Počas štúdia sa bude meniť minimálne, a to len v špecifickej 

zložke . 

Všeobecná zložka profilu absolventa gymnázia určuje ideál, ku ktorému smeruje základná výchova obsiahnutá v celom 

komplexe školského vzdelávacieho programu, predstavujúceho spoločný základ určený všetkým žiakom. 

 

Absolvent školy s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia je pripravený na: 

- aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe, 

- vnímanie a rešpektovanie ľudských práv v kontexte kultúrneho a svetonázorového prostredia, 

- vnímanie a hodnotenie potrieb a možností jedincov v spoločnosti v rámci všeobecne uznaných úrovní 

spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti, 

- hodnotenie javov a rozhodovanie sa, rešpektujúc ekologické zásady, globalizáciu sveta, 

- celoživotné vzdelávanie, 

- kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a jednom cudzom jazyku, a to písomne i ústne, 

- vecné vnímanie a aktívne pristupovanie k problémom, 

- tímovú prácu, 

- telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu takéhoto života. 

Absolvent školy s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia: 

- je schopný abstrakcie i v náročnejších spoločenských a prírodných faktoch, 

- pracuje logicky a kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie , 

- je schopný aplikovať osvojené abstraktné modely v reálnych situáciách , 

- pozná základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskej, 

- kultúry a riadi sa nimi pri hodnotení spoločenských javov, 

- pozná základné zákonitosti prírody a používa ich pri riešení reálnych situácií, 

- pozná svetové i národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku , 

- má hlboké vedomosti z histórie školy a regiónu. 

 

ŠPECIFICKÁ ZLOŽKA ABSOLVENTA GYMNÁZIA 

Špecifická zložka profilu absolventa dopĺňa ideál, ktorý by mohol dosiahnuť študent pri svojej konkrétnej voľbe 

vzdelávacej cesty. Obsah a formy, ktoré sú v tejto vzdelávacej ceste obsiahnuté budeme nazývať 

„osobná vzdelávacia oblasť“. 

 

Absolvent školy vo svojej osobnej vzdelávacej oblasti: 

 

A. JE PRIPRAVENÝ NA ZVLÁDNUTIE VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA 

1. má základnú výbavu spôsobilosti, vedomostí a metód k úspešnému zvládnutiu  vysokoškolského štúdia, 

2. má motiváciu a ciele študovať vybraný odbor, 

3. má potrebný základ na samostatnú prípravu na prijímacie skúšky s pomocou dostupnej literatúry, prípadne 
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ponúknutých konzultácií. 

B. SAMOSTATNE PRACUJE S ODBORNOU LITERATÚROU 

1. vie čítať s porozumením odborný text primeranej náročnosti, 

2. vie urobiť rešerš, poznámky, oponentúru, 

3. používa pravidlá pre použitie cudzích zdrojov vo vlastnej práci. 

 

C. PRIMERANE PRESNE SA ÚSTNE AJ PÍSOMNE VYJADRUJE 

D. APLIKUJE POZNATKY Z EKONÓMIE A PRÁVA 

E. POUŽÍVA MATEMATICKÉ MODELY A NÁSTROJE 

F. POUŽÍVA POZNATKY ZÍSKANÉ VO VŠETKÝCH PREDMETOCH 

G. BEŽNE POUŽÍVA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 

 

PROFIL ABSOLVENTA GYMNÁZIA PODĽA INOVOVANÉHO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

 

 Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích     

štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania              

a sebavzdelávania na tomto stupni. Absolvent:  

 má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené 

vzdelávacími štandardami;  

 efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch; 

 má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom 

štúdiu/pracovnom zaradení;  

 ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie;  

 vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;  

 uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné 

vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;  

 akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;  

 je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti       

v národnom a globálnom kontexte;  

 uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;  

 zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie 

na Zemi. 

 

Podľa uvedeného má žiak na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové spôsobilosti : 

a) k celoživotnému učeniu sa 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a       

 informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti, 

b) komunikačné spôsobilosti 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, jeho 

ústny a písomný prejav je adekvátny situácii a účelu uplatnenia, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, 

založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti, 
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c) riešiť problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych aj inovatívnych postupov, formuluje 

argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

- dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty, 

d) občianske 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného a kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje 

princípy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva    k naplneniu 

práv iných, 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

- zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne 

podporuje udržateľnosť  kvality životného prostredia, 

e) sociálne a personálne 

- reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami     

a potrebami, 

- efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny     

v interpersonálnych vzťahoch, 

f) pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky  a aktívne 

pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

g) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov 

výtvarného a hudobného umenia, 

- dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr, 

h) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy                                

a techniky 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, 

diagramy, grafy, tabuľky), 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť prírodovedne podložené úsudky a vie 

použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

ch) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- kriticky používa technológie informačnej spoločnosti pri vyučovaní a učení sa, vo voľnom čase a na komunikáciu 

(používa počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na 
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komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu), rozumie a používa primerane 

zložité postupy a algoritmy, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a inej digitálnej komunikácie 

i) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- schopnosť inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, 

- vie plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom 

živote. 

 

2.4 Dosiahnutý stupeň vzdelania 

 
- stupeň vzdelania ISCED 2A – nižšie sekundárne vzdelanie (nižšie ročníky osemročného gymnázia) 

 

- stupeň vzdelania ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelanie (vyššie ročníky osemročného gymnázia) 

 

Vyššie sekundárne vzdelanie - úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním 

posledného ročníka osemročného programu vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou 

maturitnou skúškou. Absolventi tohto typu vzdelávania môžu pokračovať  v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni 

(vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného vzdelávania v SR a v zahraničí. 

 
2.5 Organizácia maturitnej skúšky 

 
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových 

požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu, na ktoré sa 

pripravujú. 

Maturitná skúška bude organizovaná v súlade s platnou legislatívou a pokynmi Národného ústavu certifikovaných meraní 

vzdelávania podľa schváleného harmonogramu. Vzhľadom na pripravované zmeny v oblasti gymnaziálneho 

vzdelávania a následne i v legislatíve, budeme špecifikovať organizáciu maturitnej skúšky tak, aby žiaci vedeli 

o tom, ako budú vykonávať maturitnú skúšku najmenej 3 roky pred jej konaním. 

 

Škola si nekladie za cieľ konkrétne zameranie vzhľadom k tomu, že žiak vo veku, keď plní povinnú školskú dochádzku, 

nie je ešte vo väčšine prípadov vyhranený vo svojej profilácii. Jej prioritou je spokojný žiak, ktorému inovovaný Školský 

vzdelávací program ponúkne individuálny prístup a možnosť postupne sa vyprofilovať pomocou širokej ponuky 

voliteľných predmetov, na ktorú bude klásť škola veľký dôraz. 

 
2.6 Pedagogický prístup 

 
V oblasti pedagogického prístupu kladieme  dôraz,  aby  sa  žiak  našej  formy  gymnaziálneho štúdia učil aktívne, 

poznával svet komplexne, a to nielen rozumom, ale aj srdcom. 

Priority osemročnej formy vzdelávania so všeobecným zameraním vo výchovno-vzdelávacom procese sú 

nasledovné: 

- umožniť žiakom získať dostatočné teoretické znalosti, kompetencie využiteľné v praxi vo všetkých       

všeobecnovzdelávacích predmetoch, značné odborné poznatky vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch, 

- motivovať k učeniu, viesť k návykom celoživotného vzdelávania, 

- klásť dôraz na princípy humanistickej pedagogiky, 

- v spolupráci s rodičmi vychovať zo žiakov pracovitých, zodpovedných, intelektuálne i morálne vyspelých ľudí        

a formovať u nich zdravý životný štýl, sociálne cítenie a smerovania k skutočným hodnotám, 

- dôraz klásť na vytvorenie zdravej sociálnej klímy v každej triede, na vzájomné rešpektovanie ľudských práv  

medzi žiakmi, na rozvíjanie sebapoznania žiakov, 

- zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú 

schopní na základe odporúčania Centier PPP a P zvládnuť stredoškolské osemročné štúdium  a zároveň, aby mali   

rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 
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2.7 Pedagogické stratégie 
 

Výchovnovzdelávací proces sa zameriava na to, aby metódy a formy práce rozvíjali kľúčové spôsobilosti žiaka   

v súlade s profiláciou školy, a to: 
 

a) sociálne komunikačné spôsobilosti 

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu 

- vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími 

ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie  a dokáže na 

ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, 

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej    komunikácie, 

- v cudzích jazykoch je schopný  na primeranej  úrovni  porozumieť  hovorenému  textu, uplatniť sa  v osobnej 

konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií, 

b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- žiak používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných 

situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového 

myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov, 

c) spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

- žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie, písanie na počítači a vie vytvoriť 

      jednoduché prezentácie v PowerPointe, 

- dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov, 

d) spôsobilosť učiť sa učiť sa 

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky 

    a študijné návyky, 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných  činnostiach, 

- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje 

     rozvojové možnosti, 

e) spôsobilosť riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, 

premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností  z danej oblasti, 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje 

správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom, 

f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

- vytvára si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a seba rozvoj, 

- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 

- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné 

zdravie, 
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- kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a seba zničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky 

svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 

- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je zodpovedný           

a dodržiava dohody, 

- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva 

k spoločnej práci, 

- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých medziľudských 

vzťahov, 

g) spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných 

vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho 

vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj, 

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým funkciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
 

Vo výchovno-vzdelávacom procese preto plánujeme: 

- uskutočňovať plánované zmeny vo výchove a vzdelávaní podčiarkujúce profiláciu školy zameranú na 

samostatnosť, tvorivosť a kritické myslenie žiakov, 

- akceptovať potreby žiakov, 

- uprednostňovať individuálny prístup, 

- podporovať výučbu pomocou IKT, 

- využívať moderné metódy výučby, 

- hodnotenie a klasifikáciu žiakov využívať na vytváranie interakcie učiteľ – žiak s cieľom pozitívnej motivácie 

žiakov v kontexte humanizácie výchovy a vzdelávania, 

- pri hodnotení žiakov využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite výstupov žiakov, predovšetkým 

formatívne hodnotenie, 

- viesť žiakov k zodpovednosti za výsledky svojej práce a k potrebe sebahodnotenia, 

- účelne spolupracovať so školskou psychologičkou a s výchovným poradcom školy, 

- zabezpečovať efektívnu činnosť koordinátora environmentálnej výchovy a koordinátora prevencie, 

- prostredníctvom predmetu psychosociálny tréning viesť žiakov k motivácii učiť sa a k osvojeniu efektívneho 

učebného štýlu (vedieť, ako sa učiť rýchlo, ľahko, s dlhodobým efektom zapamätania si vedomostí)                   

a k poznaniu svojich silných a slabých stránok, 

- podporovať využívanie moderných vyučovacích metód a didaktickej techniky. 

 
2.8 Charakteristika vzdelávacích oblastí inovovaného Školského vzdelávacieho programu  
                              (podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu) 

 

Jazyk a komunikácia  ISCED 2, ISCED 3 
Matematika a práca s informáciami                                              ISCED 2, ISCED 3 
Príroda a spoločnosť                                              ISCED 2, ISCED 3 
Človek a príroda                                              ISCED 2, ISCED 3 
Človek a spoločnosť                                              ISCED 2, ISCED 3 
Človek a hodnoty                                              ISCED 2, ISCED 3 
Človek a svet práce                                              ISCED 2, ISCED 3 



 
 

19  

Umenie a kultúra                                              ISCED 2, ISCED 3 
Zdravie a pohyb                                              ISCED 2, ISCED 3 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

 

Obsah  vzdelávacej oblasti  Jazyk a komunikácia sa realizuje  vo vzdelávacích  predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 

anglický jazyk a cudzí jazyk (nemecký jazyk, španielsky jazyk, ruký jazyk, francúzsky jazyk). 

Zdôrazňuje chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo 

premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú istým teoretickým                     

i praktickým  východiskom  ich  ďalšieho  rozvíjania  v ostatných  vyučovacích   predmetoch s ohľadom na ich špecifické 

potreby. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 

gramotnosť, schopnosť argumentovať. 

Obsah predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov 

zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Dôraz sa kladie na čítanie, a to nielen 

na zvládnutie techniky čítania, ale aj pochopenie obsahu – vnímanie čítania s porozumením. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce              

a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie                                              

a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Predmet slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a to jazyková a literárna. 

Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj 

v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci dospieť          

k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Základom literárnej zložky je postupné 

rozvíjanie čitateľských kompetencií od analytického čítania až po schopnosť pracovať s významom literárneho textu na 

vyššej individuálnej úrovni spracovania (syntetické a hodnotiace čítanie). Vnútorné delenie predmetu slovenský jazyk        

a literatúra je v plnej kompetencii učiteľa a príslušnej predmetovej komisie, rovnako ako aj osnovanie učiva počas štúdia.  

JAZYKOVÁ ZLOŽKA PRE 1. – 4. ROČNÍK  

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk          

je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza        

a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. 

LITERÁRNA ZLOŽKA (1. – 4. ROČNÍK)  

Cieľom vyučovania literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov. Základným 

princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako všestranného osvojovania umeleckého textu. Dôraz sa kladie na 

postupné rozvíjanie čitateľa od naivnej úrovne (charakteristickej hlavne pre 1. stupeň ZŠ) cez schopnosť analyzovať 

sémantiku umeleckého textu (analytické čítanie), porozumieť jej a prenikať do znakovej podstaty textu. Tento princíp 

usporiadania obsahu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt                 

a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu a hodnotenie. Základnou úlohou literárnej výchovy       

v 1. – 4. ročníku gymnázia s osemročným vzdelávacím programom je postupný prechod jednotlivými fázami čítania:  

 čítanie so simultánnym porozumením;  

 analýza štruktúry textu a identifikácia jeho významu;  

 hodnotenie textu. 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA PRE 5. – 8. ROČNÍK  

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk         

je vnímaný ako zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka a v tomto chápaní predstavuje základ celého učebného 

procesu. Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, 

ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii a zodpovedajú vekovým a vzdelanostným možnostiam žiakov. 

LITERÁRNA ZLOŽKA Cieľom literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov 

zamerané na špecifické poznávanie sveta, porozumenie medziľudských vzťahov a rozvíjanie estetického cítenia. 

Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako nástroja na všestranné osvojovanie umeleckého textu. 

Dôraz sa kladie na postupné rozvíjanie čitateľa od schopnosti analyzovať sémantiku umeleckého textu (analytické 

čítanie), porozumieť jej a prenikať do znakovej podstaty textu, až po schopnosť pracovať s jeho významom na vyššej 

individuálnej úrovni spracovania, t. j. syntetizovať ho, interpretovať a hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, 
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hodnotiace čítanie). Tento princíp usporiadania obsahu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru 

vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu a hodnotenie. Základnou 

úlohou literárnej výchovy na gymnáziách je postupný prechod jednotlivými fázami čítania:  

 čítanie s porozumením: analýza, syntéza a interpretácia,  

 metainterpretácia diela, individuálne hodnotenie literárnych diel. 

 

Anglický jazyk 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím predmetom 

slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. 

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, 

spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, 

efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho 

referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory 

ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

Výučba anglického jazyka smeruje od úrovne A2 až k dosiahnutiu komunikačnej úrovne B2 podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).  na konci úplného stredného vzdelávania. Vzhľadom na profiláciu 

školy, navýšenie počtu vyučovacích hodín a implementáciu CLIL do vyučovacieho procesu je na konci úplného 

stredného vzdelávania v odbore s posilnenou výučbou cudzích jazykov snahou dosiahnuť komunikačnú úroveň C1 

u žiakov, ktorí si vyberú voliteľné predmety z anglického jazyka. 

 

Označenie A2 je používateľ základného jazyka.  

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú 

(napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). 

Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu 

informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, 

bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26). 

 

Označenie úrovne B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka.  

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni B1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie hlavným bodom, ak sa používa jasná štandardná reč a keď ide o známe veci týkajúce sa práce, školy, 

voľného času a pod. Dokáže zvládnuť väčšinu situácií, ktoré zažijete na cestách v anglicky hovoriacich 

krajinách. Dokáže sa jednoducho a v súvislostiach vyjadrovať o známych témach a oblastiach záujmu 

a hovoriť o zážitkoch a udalostiach, popísať svoje sny, túžby a ciele a krátko vysvetliť alebo zdôvodniť svoje 

plány a názory. 

 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni B2 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo 

svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú 

konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo 

zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym 

témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností (SERR, 2013, s. 26). 

 

Druhý cudzí jazyk (nemecký, ruský, francúzsky, španielsky) 

Vyučovacie predmety prvý a druhý cudzí jazyk patria medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím 

predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvárajú vzdelávaciu oblasť Jazyk   

a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom 

štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie 

osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa 

Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty 

a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb 

jednotlivca. Vzhľadom na profiláciu školy a navýšenie počtu vyučovacích hodín je na konci úplného stredného 
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vzdelávania v odbore s posilnenou výučbou cudzích jazykov snahou dosiahnuť komunikačnú úroveň B2 u žiakov, ktorí 

si vyberú voliteľné predmety z daného cudzieho jazyka. 

 

Označenie úrovne A1 a A2 je používateľ základného jazyka.  

Charakteristika ovládania cudzieho jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:   

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom                      

je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. Dokáže predstaviť seba 

aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých 

pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner        

v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 

Charakteristika ovládania druhého cudzieho jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú 

(napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). 

Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu 

informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, 

bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26). 

 

Označenie úrovne B1 je samostatný používateľ jazyka.  

Charakteristika ovládania cudzieho jazyka na úrovni B1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa 

pravidelne stretáva v práci, škole, vo voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu 

nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na 

témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, 

nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány (SERR, 2013, s. 26) 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

 

Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematika, informatika. 

 

Matematika  

Učebný predmet matematika na gymnáziách s osemročným štúdiom (ďalej len GOŠ) je zameraný na rozvoj matematickej 

kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať 

matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických 

znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch 

schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, 

modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali 

nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s množstvom propedeutiky, 

prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby tvorili jednoduché hypotézy   a skúmali ich pravdivosť, 

vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju 

schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať         

s návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu 

skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika sa podieľa na rozvíjaní 

schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie 

vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu 

riešeného problému. Má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na 

vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 

 

 

Informatika  

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností 
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pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie 

základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania 

informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti 

získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má 

dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už                       

i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby 

korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. Zahrňuje v sebe 

učebné predmety fyzika, chémia, biológia. 

 

Fyzika 

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby využíval 

nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu 

obsahu výučby prírodných vied. Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, 

ktorá kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. 

Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. Postupne sa žiak vedie                      

k formalizácii poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe teoretických 

pojmov. Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľské 

spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje tabelárnou a grafickou formou. 

Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery 

a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy. Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje 

metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to najmä 

už spomenutý empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s využitím 

informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou         

v skupinách. Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným rozhodnutiam         

v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné 

prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je, aby pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na 

rozvoj vedy a techniky. 

 

Chémia 

Vyučovací predmet chémia v 1. – 4. ročníku má bádateľský a činnostný charakter. Žiaci vlastnou činnosťou objavujú 

vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré 

majú chemickú podstatu, sú blízke žiakovi a sú dôležité v živote každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, 

ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment.     

V 5. – 8. ročníku východiskom pre rozvoj porozumenia žiakov medzi vlastnosťami anorganických a organických látok     

a ich premenami sú všeobecne platné, teoretické poznatky o vzťahoch medzi štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky 

o zákonitostiach chemických reakcií. Žiaci sa učia aplikovať metódy vedeckého poznávania, z ktorých najdôležitejší         

je experiment. Upevňujú si dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať 

pozorované. Merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú, overujú predpoklady          

a tvoria závery v procese experimentálnej činnosti vo forme úloh rôznej kognitívnej náročnosti. 

 

Biológia 

Vyučovací predmet biológia je v 1. až 4. ročníku zameraný na poznávanie javov a procesov prebiehajúcich v prírode vo 

vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu prírody ako celku. Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré 

bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej 

prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie 

zdravia. V 5. až 8. ročníku biológia nadväzuje na predchádzajúce vzdelávanie s cieľom rozšíriť a prehĺbiť poznatky, 
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systematicky ich utriediť do komplexných tematických celkov a zároveň zdôrazniť prepojenie medzi jednotlivými 

biologickými javmi a vzťahmi v prírode. Program je koncipovaný tak, aby učiteľ využíval moderné didaktické formy, 

metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov, umožňujú 

pracovať s prírodninami, experimentovať a rozvíjajú schopnosť žiakov poznatky vytvárať. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

 

Obsah  vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch dejepis, geografia a občianska 

náuka.  

Človek a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré zaujímajú žiakov už od predškolského veku. 

Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa 

ovplyvňujúce. Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími 

spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom 

vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie 

sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov                

je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie 

najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné  vedomosti  o  svojom  najbližšom 

spoločenskom  prostredí, o miestnej  obci,  regióne a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, 

obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a 

na verejnosti,. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. 

Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali 

občiansku aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva žiakov              

k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. 

  

Dejepis   

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a uchovávanie 

kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, 

európskej, alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých 

historických udalostí, javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej                

i celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne 

osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie                   

a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej 

spoločnosti.       V procese výučby dejepisu sa na gymnáziách kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia preto, 

lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Dejepis vedie žiakov            

k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich 

historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu               

a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať    

k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám 

európskej civilizácie. Napokon vo výučbe dejepisu ide aj o rozvíjanie kompetencie historickej kultúry ako schopnosti 

žiakov orientovať sa v mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávajú s históriou. 

 

Geografia 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Nadväzuje na učivo 

základnej školy. Pomáha správne chápať podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na 

ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej svojej 

komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny             

a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť. Základnou zručnosťou rozvíjanou v geografii je práca s mapovými podkladmi 

v tlačenej a digitálnej podobe. Tú dopĺňajú schopnosti žiakov vyhľadať, analyzovať, správne interpretovať a vhodne 

využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách (schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, 

kartogramy, kartodiagramy a i.). Žiaci poznajú dôveryhodné informačné zdroje, vedia sa dobre orientovať v dostupných 

databázach štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité fakty a kľúčové skutočnosti. Dôkladné poznanie Zeme      
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je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, 

rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov             

k inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu            

k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a globálnym 

katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a často komplikovanú 

prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti 

opisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho osobitosť v kontexte Európy či sveta. 

 

Občianska náuka 

Predmet občianska náuka prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom 

vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré 

žiakom umožnia orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára 

cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania 

druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou 

dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. 

Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť            

a motivuje žiakov k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie. 

Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj             

v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu 

ako určité laboratórium ľudského myslenia. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. 

Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre 

ľudské spoločenstvo.  

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta              

k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie 

a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre 

život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, 

medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných vzdelávacích predmetoch etická výchova 

/ náboženská výchova. 

 

Etická výchova 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej úcta k človeku, k životu a k prírode, spolupráca a prosociálnosť zaujímajú významné miesto. Pri 

plnení tohto cieľa sa etická výchova neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým 

učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je        

s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz, ako dospelí, prispeli k vytváraniu harmonických 

a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, v spoločnosti. Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu         

k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálnosť nereprezentuje celú 

etiku, ale je jadrom etiky medziľudských vzťahov. Jej hodnotový rozmer spočíva vo vzájomnom ľudskom porozumení        

a spolužití, pod ktorým rozumieme humánny súcit a ľudskosť ako morálnu kategóriu človeka, súvisiacu s jeho úsilím 

prežívať harmonický a šťastný život v súlade ním vytvoreným ideálom. Na rozvíjanie etických postojov majú 

rozhodujúci vplyv zážitky a skúsenosti. Potvrdzuje sa tu známa skutočnosť, že etické postoje človeka sú formované 

zážitkami, živou skúsenosťou, príp. nadväzujú na morálne relevantné zážitky účastníkov hodiny. Preto súčasťou jej 

procesuálnej stránky je etická reflexia, po ktorej nasleduje experimentovanie alebo nácvik v podmienkach triedy s cieľom 

prenosu do každodenného života. Efektivita a cieľové naplnenie hodín etickej výchovy sú podmienené vzájomnou 

súčinnosťou jej štyroch zložiek, čo ovplyvňuje aj každý učiteľ svojím správaním a vzťahom k žiakom i k predmetu. Preto 

je žiaduce, aby všetci učitelia boli oboznámení s cieľmi a metódami etickej výchovy. Kognitívne znalosti sú v etickej 
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výchove iba predpokladom pre hodnotovú reflexiu. 

 

Náboženská výchova 

Predmet katolícka náboženská výchova odovzdáva základné náukové predpoklady kresťanských životných postojov        

a konania žiakov. Ponúka im pomoc pri orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie k 

oboznámeniu a ponuke kresťanského štýlu života. Umožňuje konfrontovať sa s veľkými existenčnými otázkami človeka 

a hľadať na ne odpovede. Zároveň je aj službou spoločnosti, kde napomáha výchove detí a mladých ľudí najmä svojím 

preventívnym systémom. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, 

spoločnosti a Cirkvi. Je výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa 

manipulovať ani nebyť manipulátormi, chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných 

situácií. 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

 

Vzdelávacia oblasť sa stará o rozvíjanie kreatívnych vyjadrovacích schopností žiaka prostredníctvom vybraných 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, elektronických médií. Toto vyjadrovanie je 

chápané vo vzťahoch k dramatickým aj literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci 

spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. 

Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta súčasného umenia     v živote človeka 

a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram. 

Vzdelávacia oblasť formuje postoje žiaka k estetickým hodnotám a vkusu, formuje kultúrno-historické vedomie, rozvíja 

schopnosť rešpektovať a tolerovať uznávané hodnoty iných ľudí a iných kultúr. 

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova, umenie a kultúra. 

 

Výtvarná výchova  

Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností spoznávajú vyjadrovacie prostriedky 

vizuálnych umení kresby, maľby, plastiky, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu. Všetky ostatné didaktické formy 

ako používanie učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a podobne sú len doplnkovými aktivitami v rámci 

motivácie alebo následných ukážok, diskusií. Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi 

od ceruzky až po fotoaparát a počítač. Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu, čo chcú žiaci vytvoriť, cez nachádzanie 

formy, ako to vyjadriť, až po realizáciu schopnosť realizovať nápad a formu v materiáli prostredníctvom výtvarnej 

techniky. Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje gramotnosť žiakov – schopnosť rozumieť vizuálnym 

znakom na základe vlastnej skúsenosti, jednak sú uvádzaní do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry               

i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou získavajú dôležité kompetencie kritické porozumenie reklame, filmu a videu, 

dizajnu, architektúre, fotografiám, obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich obraz sveta. 

 

Hudobná výchova 

Hudobná edukácia v gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom predstavuje kontinuálne, systémové                  

a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie primárneho stupňa. Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma 

prvkami: hudobné umenie ako obsah, hudobné schopnosti (zručnosti, návyky) ako cieľ a hudobné činnosti ako metóda, 

prostriedok rozvoja hudobných schopností, pochopenia princípov hudby, realizácia hudobného umenia. Sekundárnym 

obsahom predmetu je umenie, estetika, kreativita, sekundárnym cieľom rozvoj kľúčových kompetencií – komplexný 

rozvoj osobnosti, všeobecných ľudských kvalít. Hudobná výchova je predmetom umelecko-výchovným a činnostným,     

v gymnaziálnom osemročnom vzdelávaní sa rozširuje aj o kognitívny rozmer – uvedomelé prenikanie do štruktúry 

hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, ako konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, 

praktickej hudobnej skúsenosti. 

 

Umenie a kultúra 

V predmete umenie a kultúra sa žiaci oboznamujú s priestorom kultúry a umenia prostredníctvom tematických celkov, 

ktoré sú zamerané na komplexné vnímanie kultúry a umenia v súvislostiach súčasných kultúrnych, spoločenských, 

ekonomických a politických procesov. Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje, rozlišovať rôzne súčasti kultúry    

a umenia, rozumieť ich úlohe vo svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké a kultúrne 
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smery, prúdy a druhy, opisovať a verbalizovať svoje zážitky z vnímania umeleckých diel, pochopiť význam a hodnotu 

umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa záujem žiaka o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, 

zoznamuje sa s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti     

a rozvíja sa porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe. Získava informácie o miestnom, národnom, 

európskom a svetovom dedičstve. Podieľa sa na rozvíjaní zodpovedného postoja k hodnotám národnej kultúry a iných 

kultúr, a v neposlednom rade rozvíja kultivovanú umeleckú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť. 

Učiteľ vedie žiakov tak, aby vytvoril dostatočný priestor na diskusiu o aktuálnom poznaní žiakov, aby vytváral situácie,       

v ktorých žiaci aktívne reflektujú súčasné umenie a kultúru, tvoria, diskutujú, argumentujú a interpretujú, čím sa rozvíja 

myslenie, zručnosti, názory a postoje žiaka. Umenie a kultúra obsahuje aj prvky, ktoré predmet prepájajú s inými 

vyučovacími predmetmi, napr. dejepis, geografia, etická výchova a podobne. Niektoré témy je možné, podľa uváženia 

učiteľa prepájať s témami týchto predmetov. 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti 

o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je kladený na základné 

informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické 

skúsenosti vedúce k rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu základov 

športov a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného pohybového režimu. Najdôležitejším 

poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. 

Vzdelávacia oblasť je výrazne spojená so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen 

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.  

 

Vzdelávaciu oblasť zastrešuje predmet telesná a športová výchova. 

 

Telesná a športová výchova 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch 

zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou 

zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojuje si pohybové zručnosti a návyky na 

efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených pohybových zručností a návykov. 

Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej aktivite, vyzdvihnutie osobitostí žiakov a ich individuálnych 

predpokladov pre vykonávanie daných činností. Vzdelávací štandard má štyri základné moduly: Zdravie a jeho poruchy, 

ktorého pohybové činnosti tvoria 10 % z celkového obsahu vzdelávania, Zdravý životný štýl, ktorému je priradených 10 

% z celkového obsahu vzdelávania, Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť s odporúčaným obsahom v rozsahu 30 %, 

s využitím športových činností 4. modulu a Športové činnosti pohybového režimu, ktoré predstavujú 50 % z celkovej 

hodinovej dotácie. Tieto moduly zohľadňujú pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. 

Modul s názvom Športové činnosti pohybového režimu je členený v ročníkoch 1. – 4. na základné tematické celky a pre 

jednoduchšiu orientáciu učiteľa je navrhnutá odporúčaná časová dotácia atletika (15 %), základy gymnastických športov 

(15 %), športové hry (25 %), sezónne pohybové činnosti (15 %) a povinne voliteľný tematický celok (30 %). V každom 

ročníku je povinný aspoň jeden voliteľný TC. Voliteľné TC rozširujú základné TC o pohybové činnosti, ktorých výber 

umožňuje rešpektovať podmienky školy, záujmy žiakov, záujmy učiteľa, miestne tradície a pod. Vyučovanie voliteľných 

TC musí rešpektovať plnenie cieľov telesnej a športovej výchovy a bezpečnosť pri cvičení. Obsah voliteľných TC sa 

využíva na doplnenie základného učiva a na motiváciu žiakov, na rozvoj ich pohybových schopností so zreteľom na 

skupinové záujmy, individuálne predpoklady žiakov a podmienky školy. Učiteľ môže zaradiť do plánu iba tie športové 

činnosti, ktoré boli súčasťou jeho pregraduálnej prípravy na vysokej škole, alebo na ktoré získal trénerské alebo 

cvičiteľské vzdelanie, alebo certifikát v niektorej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. Ako povinne voliteľný 

tematický celok je možné zaradiť menej známe športové hry ako bejzbal, softbal, ringo, lakros, bedminton, florbal, a iné 

športy, a pohybové aktivity ako korčuľovanie, in-line korčuľovanie, snowboarding, ale i tanec, ľadový hokej a iné 

pohybové aktivity. V ročníkoch 5. – 8. si učiteľ v rámci modulu Športové činnosti pohybového režimu vyberá z každej 

oblasti športových činností aspoň 2 ponúkané športy. 
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2.9 Začlenenie prierezových tém 
 
Prierezové témy reprezentujú v školskom vzdelávacom programe okruhy aktuálnych oblastí súčasného sveta a sú 

neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania žiakov. Tematické okruhy prierezových tém sa prelínajú všetkými vzdelávacími 

oblasťami a umožňujú prepojenie jednotlivých odborov. Sú integrované do vyučovacích predmetov. 

Od školského roku 2015/2016 vstúpil do platnosti Inovovaný Štátny vzdelávací program, ktorý upravuje počet a obsah 

aplikovaných prierezových tém. 

 

Prierezová téma 
 

SJL 
 

CJ 
 

MAT 
 

FYZ 
 

CHE 
 

BIO 
 

DEJ 
 

GEG 
 

U a K 
 

HUV 
 

VYV 
 

ETV 
 

INF 
 

TŠV 
 

OBN 

Environmentálna 
výchova 

X X   X X  X X X X X    

Mediálna 
výchova 

X X       X X X X X  X 

Ochrana života  
a zdravia 

X X   X X  X      X X 

Multikultúrna 
výchova 

X X      X X X X X X  X 

Osobnostný  
a sociálny rozvoj 

X X X X X X         X 

 
Obsahové a výkonové štandardy prierezových tém sú koncipované ako samostatná Príloha č. 2 Inovovaného 

školského vzdelávacieho programu 

 

 

 
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu               

pre príslušný predmet.  

  

Obsahujú:  

1. Charakteristika predmetu   

2. Kompetencie  

3. Využitie disponibilných hodín  

4. Vzdelávací štandard – obsahový a výkonový štandard  

5. Hodnotenie a klasifikácia predmetu  

  

Učebné osnovy sú prílohou tohto dokumentu  v elektronickej forme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Učebné osnovy 
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Inovovaný Rámcový učebný plán pre 1.-8.ročník osemročného gymnázia – všeobecné zameranie 
s posilnenou výučbou prírodovedných predmetov 

 
 
Vzdelávacia 
oblasť 

 
Vyučovací predmet 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Σ 

Š
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Š
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Š
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Š
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P
 

Š
V

P
 

Š
k
V

P
 

Jazyk  
a komunikácia 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

4 Š
 

4 Š
 

5  5 Š
 

4 Š
 

3  3  3  31 - 

Anglický jazyk 
(2.vyuč.jazyk) (a) 

 
4 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 30 
 
- 

Cudzí jazyk (a) 2  2  2  2  3  3  3  3  20 - 

Človek  
a príroda 

Fyzika 2  1 1 2  1  2  2  1   1 11 2 

Chémia 1  1  1 1 2  2  2  1    10 1 

Biológia 1 1 2  1 1 1 1 2  2  2    11 3 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 1  1  1  2  2  2  2    11 - 

Geografia 1  1  1  1  2  2  0 1   8 1 

Občianska náuka (b) 1  1  1  1      2  1  7 - 

Človek  
a hodnoty 

Náboženská/etická 
výchova (c, d) 

1  1  1  1  1  1      6 - 

Psychosociálny tréning        1         0 1 

Matematika 
 a práca s 
informáciami 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 3 2 2 1 29 10 

Informatika 1  1  1  1 1 1 1 1 1  1  1 6 5 

Človek a svet 
práce 

Technika    1  1           0 2 

Umenie  
a kultúra 

Výtvarná výchova (b, c) 1  1              2 - 

Hudobná výchova (b, c) 1  1              2 - 

Umenie a ultúra (b, c)     1      1      2 - 

Zdravie  
a pohyb 

Tel. a športová výchova 
(b) 

2  2  2  2  2  2  2  2  16 - 

Spolu povinná časť 27 2 27 3 26 4 26 4 29 2 29 3 23 4 15 3 202 25 

Voliteľné 

predmety
1
 

Voliteľný predmet 1              2  2   

Voliteľný predmet 2              2  2   

Voliteľný predmet 3                2   

Voliteľný predmet 4                2   

Voliteľný predmet 5                2   

Voliteľný predmet 6                2   

Spolu voliteľné predmety:              4 12 12 16  

 

Spolu povinná časť  
+ voliteľné predmety: 

 29  30  30  30  31  32  31  30  243 

 

POZNÁMKY 

1. 

(a) Cudzie jazyky sa vyučujú dva z jazykov: 

anglický – povinný pre všetkých žiakov, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk – 

podľa výberu. 

(b) Neklasifikované vyučovacie predmety. 

(c) V ročníku, v ktorom je jedna hodina v týždni, možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý 

 
4. Inovovaný Rámcový učebný plán školy 
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týždeň. 

(d) Náboženská výchova alebo etická výchova je povinne voliteľný predmet. Predmety nie sú klasifikované 

známkou, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/absolvovala“. 

 

2. 

a) Vyučovacia hodina v popise učebného plánu trvá 45 minút s možnosťou zavedenia inej organizačnej formy, 

napr. blokové vyučovanie. 

b) Informatika ako predmet je zaradený vo všetkých ročníkoch. Pri jednom počítači sedí 1 žiak. Žiakov budeme 

pripravovaťna certifikáciu IT zručností. 

c) V 1. ročníku je súčasťou telesnej a športovej výchovy plavecký výcvik v počte 10 hodín. 

d) V 2.ročníku je súčasťou telesnej a športovej výchovy lyžiarsky výcvik v počte 5 dní, zameraný na zvládnutie 

základných pohybových štruktúr a špeciálnych pohybových zručností v zodpovedajúcich terénnych a snehových 

podmienkach a na rozvoj základných pohybových schopností. 

e) Cvičenia v prírode budeme organizovať v 5. a 6.ročníku v rozsahu 5 hodín a v 7. a 8.ročníku v rozsahu 5 

hodín. 

f)  Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania v 5.-8.ročníku je učivo „Ochrana človeka a prírody“.  Obsah  učiva  sa  

realizuje  účelovými  cvičeniami v 1.-2.ročníku v rozsahu 5 vyučovacích hodín (2-krát v roku) priamo v 

teréne. Samostatný kurz, ktorý bude súčasťou Plánu práce školy, bude organizovaný v 3.ročníku.  

g) Psychosociálny tréning v 4.ročníku sa bude realizovať v spolupráci s Centrom PPP a P v Košiciach. 

 

Všetkými predmetmi sa prelínajú prierezové témy (osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, mediálna 

výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia) 

 

Žiak si volí 5 predmetov (podľa výberu maturitných predmetov) 

 
Odporúčané voliteľné predmety 
 

Každý žiak si zvolí z ponuky voliteľných predmetov v 7.ročníku dva a v 8.ročníku päť, ktoré budú pre žiaka povinné. 

V prípade záujmu si môže zvoliť aj viac - ostatné sú pre neho nepovinné a neklasifikované. 

 

Voliteľné predmety sú s týždennou dotáciou 2 hodín (ak nie je uvedené inak) 

 

Voliteľné predmety jednotlivých predmetových 

komisií 

 

1. slovenský jazyk a estetická výchova - literárny seminár 

- dejiny umenia 

- seminár zo slovenského jazyka (gramatika) 

2. cudzie jazyky I - konverzácia v AJ 

- seminár z AJ 

3. cudzie jazyky II - konverzácia v NEJ 

- seminár z NEJ 

- konverzácia vo FRJ 

- seminár z FRJ 

- konverzácia vo ŠPJ 

- seminár z ŠPJ 

- konverzácia vo RUJ 

- seminár z RUJ 4. spoločenskovedné predmety a geografia - seminár z dejepisu 

- spoločenskovedný seminár 

(právo a politológia – 2x2 + 2 hodiny) 

- seminár z geografie 
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5. matematika a deskriptívna geometria - seminár z matematiky (2x2 hodiny) 

- cvičenia z matematiky 

6. fyzika - seminár z fyziky 

- cvičenia z fyziky 

7. chémia - seminár z chémie (2x2 hodiny) 

- cvičenia z chémie 

8. biológia - seminár z biológie 

- cvičenia z biológie 

9. informatika - seminár z informatiky 

- cvičenia z informatiky 

 

Zoznam voliteľných predmetov sa bude priebežne dopĺňať a meniť a bude závisieť od požiadaviek žiakov. Ich učebné 

osnovy schváli riaditeľ školy na návrh predmetovej komisie. Tieto hodiny budú predovšetkým zamerané na rozvoj 

vedomostí žiakov a ich intenzívnu prípravu na maturitu v predmetoch zvolených v súlade s ich profesijnou orientáciou. 

Doplnené vyučovacie hodiny v prírodovedných predmetoch budú slúžiť na precvičovanie úloh z prírodovedných súťaží, 

rozvoj algoritmického myslenia a praktické pokusy vedúce k osvojeniu samostatných zručností pri práci s laboratórnymi 

pomôckami.
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Inovovaný Rámcový učebný plán pre 1.-8.ročník osemročného gymnázia – všeobecné zameranie           
s posilnenou výučbou cudzích jazykov 
 

 
Vzdelávacia 
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Vyučovací predmet 
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Jazyk  
a komunikácia 

Slov. jazyk a literatúra 4  4 1 5  5  4 Š
 

3  3 Š
 

3  31 1 

Anglický jazyk 
(2.vyuč.jazyk) (a) 

4 1 4 1 3 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 30 15 

Cudzí jazyk (a) 2 1 2 1 2 1 2 1 3  3 1 3 1 3 1 20 7 

Človek  
a príroda 

Fyzika (b) 2  1  2  1  2  2  1    11 - 

Chémia (b) 1  1  1  2  2  2  1    10 - 

Biológia (b) 1  2  1  1  2  2  2    11 - 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis (b) 1  1  1  2  2  2  2    11 - 

Geografia (b) 1  1  1  1  2  2  0 1   8 1 

Občianska náuka 1  1  1  1      2  1  7 - 

Človek  
a hodnoty 

Náboženská/ etická 
výchova (d,e) 

 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

     
 
6 

 
- 

Psychosociálny tréning      1           0 1 

Matematika 
 a práca s 
informáciami 

Matematika (b) 4  4  4  4  4  4  3  2  29 - 

Informatika (b) 
1  1  1  1  1  1      6 - 

Človek a svet 
práce 

Technika (b,c) 
                0 - 

Umenie  
a kultúra 

Výtvarná výchova (c,d) 1  1              2 - 

Hudobná výchova (c,d) 1  1              2 - 

Umenie a kultúra (c,d)     1      1      2 - 

Zdravie  
a pohyb 

Tel. a športová výchova 
(c) 

2  2  2  2  2  2  2  2  16 - 

Spolu povinná časť 27 2 27 3 26 4 26 4 29 2 29 3 23 4 15 3 202 25 

Voliteľné 

predmety
2
 

Voliteľný predmet 1              2  2   

Voliteľný predmet 2              2  2   

Voliteľný predmet 3                2   

Voliteľný predmet 4                2   

Voliteľný predmet 5                2   

Voliteľný predmet 6                2   

Spolu voliteľné predmety:              4 12 12 16  

 

Spolu povinná časť  
+ voliteľné predmety: 

 29  30  30  30  31  32  31  30  243 

 
 

POZNÁMKY 

1. 

(a) Cudzie jazyky sa vyučujú dva z jazykov: 

anglický – povinný pre všetkých žiakov, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk 

– podľa výberu. 

(b) Uplatňovanie metódy CLIL vo vyučovaní predmetov. 

(c) Neklasifikované vyučovacie predmety. 

(d) V ročníku, v ktorom je jedna hodina v týždni, možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý 

týždeň. 

(e) Náboženská výchova alebo etická výchova je povinne voliteľný predmet. Predmety nie sú klasifikované 

známkou, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/absolvovala“. 



 
 

 

2. 

a) Vyučovacia hodina v popise učebného plánu trvá 45 minút s možnosťou zavedenia inej organizačnej formy, 

napr. blokové vyučovanie. 

b) Informatika ako predmet je zaradený vo všetkých ročníkoch. Pri jednom počítači sedí 1 žiak. Žiakov budeme 

pripravovaťna certifikáciu IT zručností. 

c) V 1. ročníku je súčasťou telesnej a športovej výchovy plavecký výcvik v počte 10 hodín. 

d) V 2.ročníku je súčasťou telesnej a športovej výchovy lyžiarsky výcvik v počte 5 dní, zameraný na zvládnutie 

základných pohybových štruktúr a špeciálnych pohybových zručností v zodpovedajúcich terénnych 

a snehových podmienkach a na rozvoj základných pohybových schopností. 

e) Cvičenia v prírode budeme organizovať v 5. a 6.ročníku v rozsahu 5 hodín a v 7. a 8.ročníku v rozsahu 5 

hodín. 

f)  Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania v 5.-8. ročníku je učivo „Ochrana človeka a prírody“.  Obsah  učiva  

sa  realizuje  účelovými  cvičeniami v 1.-2.ročníku v rozsahu 5 vyučovacích hodín (2-krát v roku) priamo 

v teréne. Samostatný kurz, ktorý bude súčasťou Plánu práce školy, bude organizovaný v 3.ročníku.  

g) Psychosociálny tréning v 3. ročníku sa bude realizovať v spolupráci s Centrom PPP a P v Košiciach. 

 

Všetkými predmetmi sa prelínajú prierezové témy (osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova,  mediálna  

výchova,  multikultúrna  výchova,  ochrana  života  a zdravia). 

 

Odporúčané voliteľné predmety: 

Každý žiak si zvolí z ponuky voliteľných predmetov v 7.ročníku dva a v 8.ročníku päť, ktoré budú pre neho 

povinné. V prípade záujmu si môže zvoliť aj viac - ostatné sú pre neho nepovinné a neklasifikované. 

Žiak si volí 6 predmetov (podľa výberu maturitných predmetov) 

 

Voliteľné predmety sú s týždennou dotáciou 2 hodín (ak nie je uvedené inak): 

 

Voliteľné predmety jednotlivých predmetových 

komisií 

 

1. slovenský jazyk a estetická výchova - literárny seminár 

- dejiny umenia 

- seminár zo slovenského jazyka (gramatika) 

2. cudzie jazyky I - konverzácia v AJ 

- seminár z AJ 

3. cudzie jazyky II - konverzácia v NEJ 

- seminár z NEJ 

- konverzácia vo FRJ 

- seminár z FRJ 

- konverzácia vo ŠPJ 

- seminár z ŠPJ 

- konverzácia vo RUJ 

- seminár z RUJ 4. spoločenskovedné predmety a geografia - seminár z dejepisu 

- spoločenskovedný seminár 

(právo a politológia – 2x2 + 2 hodiny) 

- seminár z geografie 

5. matematika a deskriptívna geometria - seminár z matematiky (2x2 hodiny) 

- cvičenia z matematiky 

6. fyzika - seminár z fyziky 

- cvičenia z fyziky 



 
 

 

7. chémia - seminár z chémie (2x2 hodiny) 

- cvičenia z chémie 

8. biológia - seminár z biológie 

- cvičenia z biológie 

9. informatika - seminár z informatiky 

- cvičenia z informatiky 

 

Zoznam voliteľných predmetov sa bude priebežne dopĺňať a meniť a bude závisieť od požiadaviek žiakov. Ich učebné 

osnovy schváli riaditeľ školy na návrh predmetovej komisie.  

Tieto hodiny budú predovšetkým zamerané na rozvoj vedomostí žiakov a ich intenzívnu prípravu na maturitu                  

v predmetoch zvolených v súlade s ich profesijnou orientáciou. 

Doplnené vyučovacie hodiny v cudzích jazykoch budú slúžiť na precvičovanie komunikačných zručností 

žiakov a výučbu histórie, literatúry a reálií krajín, ktorých jazyky sa žiaci učia.  

 

Škola použila disponibilné hodiny nasledovne: 

 

● 1. ročník (3 disponibilné hodiny) 

Predmet Anglický jazyk je navýšený o 1 vyučovaciu hodiny z dôvodu profilácie školy.  

Predmet Cudzí jazyk je navýšený o 1 vyučovaciu hodinu  z dôvodu prehĺbenia učiva a rozvoja komunikačných 

zručností. 

 

● 2. ročník (3 disponibilné hodiny) 

Predmet Slovenský jazyk a literature je navýšený o 1 vyučovaciu hodinu z dôvodu prehĺbenia učiva 

Predmet Anglický jazyk je navýšený o 1 vyučovaciu hodiny z dôvodu profilácie školy.  

Predmet Cudzí jazyk je navýšený o 1 vyučovaciu hodinu  z dôvodu prehĺbenia učiva a rozvoja komunikačných 

zručností. 

 

4.1 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 

Rozvoj individuality žiakov je zabezpečovaný vnútornou diferenciáciou, t.j. výberom a vytváraním podmienok pre 

prípravu a starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov. 

Pri zabezpečení výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola postupuje                                

v zmysle § 2 písmeno i) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- žiaci intelektovo nadaní ( ďalej „ŠVVP“) sú začlenení v triedach určených pre žiakov bez špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb( bez intelektového nadania, 

- o začlenení žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu                  

a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického 

vyšetrenia dieťaťa, kde je uvedené, či ŠVVP vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo intelektového 

nadania, 

- formulár Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP v školskej integrácii je súčasťou dokumentácie žiaka, poskytuje 

komplexný obraz o osobnosti žiaka, o jeho vývine až po ukončenie strednej školy, 

- za komplexné vyplnenie Návrhu na prijatie zodpovedá riaditeľ školy, pri vyplňovaní spolupracuje triedny 

učiteľ, zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, školský psychológ, špeciálny pedagóg a zákonný 

zástupca žiaka, 

- zabezpečením výučby pre žiakov so ŠVVP sa rozumie: úprava podmienok, obsahu, foriem, metód                       

a prístupov vo výchove a vzdelávaní (individuálne konzultácie, rešpektovanie zníženého pracovného tempa, 

úľavy pri hodnotení a klasifikácii, špeciálne zadávané úlohy), ktoré vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia 

alebo nadania konkrétneho žiaka, s cieľom rozvíjať schopnosti, osobnosť žiaka a dosiahnuť primeraný stupeň 

vzdelania a začlenenia do spoločnosti, 



 
 

 

- žiak so ŠVVP je vzdelávaný podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola 

(triedny učiteľ, vyučujúci konkrétnych predmetov, školský psychológ) v spolupráci so školským zariadením 

výchovnej prevencie a poradenstva 

- individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie individuálne integrovaného 

žiaka so ŠVVP podľa § 11 ods. (10) d) zákona č. 245/2008 Z. z., obsahuje základné informácie o žiakovi a 

vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky na úpravu prostredia triedy, učebných 

postupov, učebných plánov a učebných osnov, na organizáciu výchovnovzdelávacieho procesu, požiadavky na 

zabezpečenie kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci, 

- ak je potrebné žiakovi so ŠVVP prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v niektorých vyučovacích predmetoch, 

vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu, 

- zákonný zástupca žiaka je s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom dieťaťa oboznámený, 

- pre nadaných žiakov sú v rámci individuálneho prístupu zadávané aktivity, projekty na ďalšie rozvíjanie 

schopností, 

- nadaní žiaci sú vedení k aktívnej účasti v súťažiach, v olympiádach, 

- žiaci so ŠVVP môžu svoje schopnosti rozvíjať aj v rozmanitej záujmovej činnosti, ktorú škola ponúka, 

- na konci školského roku triedny učiteľ vypracuje posudok stavu základných školských vedomostí                         

a zručností žiaka so ŠVVP, kde uvedie mieru osvojenia vedomostí a zručností podľa vzdelávacích štandardov 

pre daný ročník a predmet, v ktorom sa prejavujú vplyvy postihnutia alebo narušenia; vypracuje komplexné 

hodnotenie žiaka so ŠVVP, kde charakterizuje osobitosti žiaka a školský prospech, zaznamená zmeny, 

problémy, pochvaly, konzultácie s inými pedagógmi, s rodičmi, zápisy o pedagogickom pozorovaní. 

 

 

 

 
 

5.1 Pedagogickí zamestnanci školy - charakteristika 
 
Pedagogický kolektív tvoria interní pedagogickí zamestnanci – učitelia, vychovávateľky, koordinátori, odborní garanti 

a externí zamestnanci – učitelia a zahraniční lektori. Vyučovanie všetkých vyučovacích  predmetov je zabezpečené 

kvalifikovanými učiteľmi. Kvalita vzdelávania a výchovy značne závisí od klímy školy. Sme škola, v ktorej zamestnanci 

vyjadrujú svoje názorové postoje, pocity i emócie. Otvorene hovoríme o kladoch i nedostatkoch, čím si tvoríme vzťah 

ku škole a k sebe navzájom. V kolektíve máme nadšencov, ktorí pracujú s radosťou, nasadením, zavádzajú a overujú vo 

vyučovaní inovačné metódy a formy práce, záleží im, aby škola mala dobré meno na verejnosti i pred rodičmi. 

Výučbu predmetov v anglickom jazyku realizujú kvalifikovaní učitelia aktívne ovládajúci anglický jazyk. Vedenie školy 

podporuje ďalšie vzdelávanie pedagógov, a to najmä v týchto oblastiach: 

- inovačné trendy vo vyučovaní, 

- metodika vyučovania cudzích jazykov, 

- výchovná činnosť Európskeho klubu, 

- implementácia IKT do vzdelávania, 

- inovatívne a aktivizujúce metódy vo vyučovaní a iné. 

   Výchovu a vzdelávanie v špecifických oblastiach usmerňujú koordinátori a odborní garanti: 

- koordinátor  protidrogovej prevencie, 

- koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

- koordinátor environmentálnej výchovy, 

- koordinátor Globálneho vzdelávania 

- koordinátor Európskeho klubu 

- koordinátor prevencie a zdravotnej výchovy 

- koordinátori rozvíjania čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov 

 

5. Organizačné zabezpečenie školy 



 
 

 

- koordinátor výchovy k ľudským právam, 

- odborný garant pre uplatňovanie  CLIL  metódy vo vyučovaní , 

- koordinátor informatizácie 

- koordinátori súťaží (literárnych, jazykových, matematických, hudobných, výtvarných, prírodovedných, 

informatických, kultúrno-spoločenských aktivít  školy), 

- koordinátori kultúrno – spoločenských akcií, 

- koordinátori dopravnej výchovy, didaktických hier a účelového cvičenia, 

- koordinátori školského vzdelávacieho programu, koordinátor pre projektové aktivity  školy, 

- koordinátor ENO TREE planting day a Dňa vďakyvzdania 

- koordinátor tvorby Galérie úspešných žiakov 

- koordinátor Žiackej vedeckej konferencie ročníkových prác 

- koordinátor Školy v prírode 

- koordinátor projektu English GO 

- koordinátor Týždňa anglického jazyka 

- koordinátori Vystúpenia v CJ 

- koordinátor Vedeckej konferencie žiakov „Veda a technika pre život“ 

- koordinátori tvorby školského časopisu HUMANKO a KRONIKY školy 

- koordinátor pre vzdelávanie žiakov cudzincov a žiakov prichádzajúcich z cudzojazyčného prostredia. 

- koordinátor voľného času v SŠKD, 

- koordinátori tvorivých dielní (jesenné, vianočné, veľkonočné, valentínske...) 

- koordinátor dobrovoľníckych a tútoringových aktivít a spolupráca s neziskovými organizáciami 

- koordinátor zberu hračiek, verejných zbierok Biela Pastelka, UNICEF, Modrý gombík, Deň narcisov 

- koordinátor pre spoluprácu s organizáciou SOSNA 

 

Vyučovacie predmety výchovno-vzdelávacieho procesu vyučujú pedagogicky a odborne spôsobilí pedagógovia                     

s aktívnou znalosťou anglického jazyka, ktorých výber je zabezpečovaný na základe výberového konania a  v 

spolupráci s košickými jazykovými školami. 

 
   5.2 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bude zabezpečované podľa spracovaného plánu kontinuálneho 

vzdelávania a plánu osobného rastu zameraného na zvyšovanie kvality výchovno- vzdelávacieho procesu v škole. 

 

Podporované budú, najmä: 

- uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe (adaptačné vzdelávanie), 

- vzdelávanie zamerané na ukončovanie štúdia na stredných školách ako aj vzdelávacích podujatiach 

zameraných k tvorbe ŠkVP, 

- vzdelávanie zamerané na prácu s intelektovo nadanými žiakmi, 

- vzdelávanie triednych učiteľov a vedúcich PK, 

- získanie druhej atestácie, 

- zdokonaľovanie sa v práci s modernými materiálnymi prostriedkami vo vyučovacom procese, 

- zdokonaľovania sa v metodike vyučovania cudzích jazykov, 

- zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom zahraničných stáží, 

- práca na republikových a medzinárodných projektoch, 

- činnosť Európskeho klubu, 

- získavanie kompetencií na vyučovanie IKT, 

- tvorivo –humanistická výchova a vzdelávanie, 

- inovačné trendy vo vyučovaní, 

- autoevalvačné metódy v práci učiteľa. 

 



 
 

 

Ciele v oblasti práce s pedagogickým zborom 

- vysoká odborná, pedagogická a morálna úroveň pedagogického zboru, 

- stabilizovaný pedagogický zbor, 

- uplatňovanie inovácií vo vyučovaní a v prístupe k žiakom, 

- adekvátne oceňovanie najlepších pedagógov, 

- úzka spolupráca s rodičmi žiakov, 

- ambície vybudovať európsky model stredoškolského štúdia. 

 
   5.3 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 
Z hľadiska dlhodobého smerovania je plánovaný model 2 tried v každom ročníku osemročnej formy štúdia. 

Materiálno-priestorové podmienky existujúceho priestoru sú vyhovujúce a umožnia zabezpečiť pre žiakov 

plnohodnotné moderné vzdelávanie a základné hygienické podmienky. Žiaci sa budú vyučovať v triedach                       

s vyhovujúcimi technickými parametrami a tiež budú mať k dispozícii šatne na uzamykanie osobných vecí. Učitelia 

majú zabezpečené všetky podmienky na výkon kvalitnej práce – odborné učebne a vlastné kabinety. Stravovanie 

žiakov školy je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou štátnej školy sídliacej v tej istej budove. 

  Škola pre súkromné gymnázium – pre žiakov všeobecného odboru využíva: 

- 1 triedu (na vyučovanie a záujmového vzdelávanie, hromadné stretnutia s rodičmi), 

- 1 PC odbornú učebňu vybavenú 16 počítačmi s pripojením na internet, dataprojektorom, kopírovacím 

strojom, interaktívnou tabuľou, 

- mobilné jazykové laboratórium zložené zo 16 žiackych notebookov, 1 notebook pre učiteľa, Wifi - 

routerom, dataprojektorom, interaktívnou tabuľou, kolekciou originálnych multimediálnych produktov  

v anglickom jazyku, 

- 1 multimediálnu učebňu fyziky a chémie (laboratórium) – vybavenú interaktívnou tabuľou, moderným 

nábytkom, pracovnými stolmi, pracovnými umývadlami, laboratórnymi pomôckami a prostriedkami. 

- 1 jazykovú učebňu 

- 1 telocvičňu, 

- 2 ihriská v areáli školy (futbalové a hádzanárske), 

- učiteľskú a žiacku knižnicu s bohatým knižným fondom, 

- školskú jedáleň, v ktorej je zabezpečené stravovanie pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, 

- moderne zariadená zborovňa je vybavená notebookmi, počítačmi, kopírovacím zariadením pre učiteľov, 

- sklad na učebnicový fond a pre upratovačku 

Triedy sú vybavené moderným školským nábytkom – farebnými výškovo nastaviteľnými lavicami a stoličkami, 

okrúhlym stolom pre intelektovo nadaných žiakov, interaktívnou tabuľou. 

 

Z hľadiska perspektívy a úspešnej realizácie strategických cieľov školy bude potrebné 

- obnovu a dovybavenie ďalších tried, odborných učební, kabinetov, 

- zlepšenie technického stavu budovy, 

- v exteriéri školy umiestniť jazierko, vybudovať náučný chodník s drevinami a krovinami, lavičky, 

prírodný amfiteáter a iné. 

 
5.4 Škola ako životný priestor 

 
Aby sa žiaci i zamestnanci školy cítili v škole čo najpríjemnejšie, je kladený dôraz na upravené  a estetické prostredie. 

Úlohou triedneho učiteľa a poverených žiakov je starostlivosť o kvetinovú výzdobu interiéru školy. V triede sú 

nástenné noviny pravidelne aktualizované. Triedy sú vybavené novými vhodným  nábytkom s úložnými priestormi. Na 

chodbách sú rozmiestnené nástenky zamerané na informácie pre žiakov, rodičov o dianí v škole, úspechoch školy a 

výsledkoch žiakov školy, ktoré upravujú zodpovední koordinátori pre estetizáciu prostredia. Zóny na relaxáciu  a 

oddych pre žiakov /eko - kútik a eko - zóna/ sa pripravia v existujúcich doteraz nevyužívaných átriách a budú slúžiť i 



 
 

 

na mimovyučovacie aktivity organizované školou. 

 

Žiakom 1.-4.ročníka osemročnej formy vzdelávania bude ponúknutý Súkromný študijný klub žiakov, ktorý môžu 

navštevovať v skorých ranných hodinách pred začiatkom vyučovania od 6:30 hod. a po vyučovaní do 17:00 hod., kedy 

odídu na autobusové spoje domov. Výchovno-vzdelávacia činnosť Súkromného študijného klubu žiakov sa realizuje 

pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek. Prioritou klubu je príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh ale je 

vytvorený priestor aj na záujmové vzdelávanie. V prípade záujmu žiakov a rodičov budú organizované aj víkendové            

a prázdninové pobyty žiakov. 

 

Zásady správania sa žiakov, dodržiavania hygienických zásad ako aj využívanie priestorov školy je ustanovené                 

v Školskom poriadku . 

Súčasný technický stav budovy si vyžaduje postupne kompletnú výmenu okien a podlahovej krytiny, radiátorov, 

sociálnych zariadení, zateplenie budovy, stavebné a rekonštrukčné úpravy interiéru školy, zabezpečovacej a regulačnej 

techniky. 

 

Rozvrh hodín a prestávkový režim zohľadňuje psycho - hygienické zásady. Okná triedy sú vybavené novými 

vertikálnymi farebnými žalúziami. Na odkladanie odevov, obuvi a telocvičného úboru slúžia šatne v chodbových 

priestoroch. 

 

Priestory školy sú po vyučovaní upratované zamestnancom v zmysle pracovnej náplne upratovačky. 

Z hľadiska perspektívy vonkajšie priestory školy budú prispôsobené na účely vyučovania v spolupráci  

s Prírodovedeckou fakultou a Botanickou záhradou v Košiciach. 

 
5.5 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 
Nevyhnutnosťou pre realizáciu cieľov stanovených v inovovaného Školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie 

- vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, 

- vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, 

- zdravého a vhodného pracovného prostredia pre žiakov a učiteľov, ktoré spĺňa platné technické                         

a hygienické normy (zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie 

priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku). 

Vedenie školy vynakladá maximálne úsilie na vytvorenie optimálnych podmienok na dosiahnutie vysokej kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Na prvých vyučovacích hodinách školského roku sú žiaci preukázateľným spôsobom poučení o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri výchovno-vzdelávacom procese organizovanom v škole i mimo školy, čo je zapísané v triednych 

knihách, v záznamoch o organizácii vyučovania mimo školy a v záznamoch o organizácii mimovyučovacích aktivít 

školy. 

 

V rozpočte školy sú vyčlenené prostriedky na pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a proti požiaru, na pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia revíznymi technikmi a na 

odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. V škole pracuje technička bezpečnosti práce a ochrany zdravia a 

ochrany bezpečnosti pred požiarmi. 

 

Na podmienky školy v tejto oblasti sú spracované nasledovné metodické materiály: 

- Starostlivosť o zdravie žiaka a zabezpečenie optimálnych psycho-hygienických predpisov 

- Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 

- Školský poriadok, v ktorom sú ustanovenia o zásadách využívania odbornej PC učebne, multimediálnej 

učebne a telocvične 

- Zásady bezpečnej práce s počítačom. 

- Obsahová náplň a časový rozvrh školenia o BOZP pre žiakov. 



 
 

 

 

Lekárničky prvej pomoci sú v odborných učebniach a na sekretariáte školy. V zmysle zákona sa pravidelne 

vykonávajú povinné revízie technických zariadení, ktoré zabezpečuje správca budovy. 

 

 

 
 
 
 

Všeobecné pravidlá hodnotenia: 
 

● Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s § 55 - § 58 zákona 245/2008 Z. z. o výchove  

a vzdelávaní(školský  zákon). 

● Hodnotenie vedie k pozitívnemu vyjadreniu a je byť pre žiakov motivujúce. 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 
6.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 
Hodnotením vzdelávacích výsledkov žiakov v škole poskytujeme žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 

zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je aj 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní  nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť  prepojenie  

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu MŠ  VV  a Š   SR č. 21/2011  

na hodnotenie a klasifikáciu  žiakov stredných škôl a z interného dokumentu Systém hodnotenia a klasifikácie 

prospechu žiakov, usmernenia učiteľov v oblasti slovného hodnotenia žiakov z výchovných predmetov               

a metodických listov školy v uvedenej oblasti. 

 

Priebežné hodnotenie žiakov 

a) Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka metódy 

kontrolnej činnosti: 

- diagnostické pozorovanie žiaka 

- sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie 

- komparácia 

- rozbor dosahovaných vzdelávacích výsledkov žiakov 

- analýza dosiahnutej úspešnosti písomných previerok 

- rozhovor (štruktúrovaný, neštruktúrovaný) so žiakom, zákonným zástupcom žiaka 

- prieskum 

- testovanie 

- dotazníková metóda 

 

 

formy kontrolnej činnosti: 

- rôzne druhy prezentovania a preverovania úrovne osvojených vedomostí (písomné, verbálne, 

grafické, praktické, pohybové) podľa ich povahy a špecifík 

 
6. Vnútorný system kontroly a hodnotenia 



 
 

 

- konzultácie s ostatnými učiteľmi, prípadne s odbornými zamestnancami: školský psychológ, výchovný 

poradca 

- hospitácie 

- účasť na zasadnutiach poradných orgánov 

- účasť na žiackych súťažiach 

 

      prostriedky kontrolnej činnosti: 

- testy 

- dotazníky 

- pedagogická dokumentácia 

- písomné a praktické práce žiakov 

- hospitačný záznam 

 

b) Pravidlá pre hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka: 

- žiak musí byť z predmetu pravidelne hodnotený počas celého školského roka 

- výsledky jeho výkonov sú hodnotené známkami od 1 do 5 v zmysle Metodického pokynu MŠ VV a Š SR     

č. 21 /2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorým sa upravuje postup hodnotenia           

a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR 

- známky sú pravidelne zapisované do  žiackej knižky 

- učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a poukazuje na klady a nedostatky hodnotených javov 

- pri ústnom skúšaní oznamuje učiteľ žiakovi výsledok hodnotenia okamžite 

- výsledky hodnotenia písomných skúšok a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní 

- kontrolné písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby 

nedochádzalo k ich nadmernému nahromadeniu v určitých obdobiach 

- skúšanie sa uskutočňuje zásadne pred kolektívom triedy 

- o termíne písomnej skúšky, ktorá trvá dlhšie ako 30 minút, informuje učiteľ žiakov vopred, termín takejto 

písomnej práce sa zaznačuje do triednej knihy zakrúžkovaním príslušného predmetu na stanovený deň, aby 

ostatní vyučujúci vedeli, že v ten deň už žiak nemôže písať inú veľkú písomku (z iných predmetov však môže 

byť žiak priebežne hodnotený, prípadne môže písať krátku päťminútovku z posledného učiva) 

- učiteľ je povinný viesť sústavnú evidenciu o každej klasifikácii žiaka tak, aby mohol doložiť správnosť 

celkovej klasifikácie žiaka i spôsob získavania jednotlivých známok 

- známky zapisuje do elektronickej žiackej knižky raz týždenne 

- učiteľ je povinný archivovať písomné práce žiakov a ďalšie podklady pre klasifikáciu celý školský rok (od 1. 

septembra do 31. augusta) 

- učiteľ dodržiava zásady pedagogického taktu (nehodnotí žiaka hneď po návrate do školy po neprítomnosti v 

škole dlhšej ako jeden týždeň, v klasifikácii nezohľadňuje správanie žiaka) 

- učiteľ zaistí všetkým žiakom pri skúšaní rovnaké podmienky, a to v náročnosti zadaní otázok, v časovom 

rozsahu a priebehu skúšky 

- v prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu žiaka informuje ihneď zákonných zástupcov žiaka 

prostredníctvom triedneho učiteľa 

 

Polročná klasifikácia žiaka 

 

- klasifikačný stupeň určuje učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet 

- v predmete, v ktorom vyučuje viacero učiteľov, určia výsledný stupeň spoločne po vzájomnej dohode 

- pri určovaní klasifikačného stupňa posudzuje učiteľ výsledky práce žiaka objektívne, nesmie podliehať 

žiadnemu vplyvu subjektívnemu ani vonkajšiemu 



 
 

 

- pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí  

kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie, pričom sa prihliada na 

systematickosť v práci žiak, stupeň prospechu nesmie byť aritmetickým priemerom známok za príslušné 

obdobie 

- prípady zaostávania žiakov v učení a nedostatky v ich správaní sa prerokujú v pedagogickej rade 

- triedny učiteľ je povinný oboznámiť ostatných vyučujúcich s odporúčaniami psychologických vyšetrení, ktoré 

majú vzťah k spôsobu hodnotenia a klasifikácie žiaka 

 

Klasifikované a neklasifikované predmety 

 

 

Klasifikované predmety 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 

prvý cudzí jazyk 

druhý cudzí jazyk 

Človek a príroda fyzika 

chémia 

biológia 

Človek a spoločnosť dejepis 

geografia 

občianska náuka 

Matematika a práca s informáciami matematika 

informatika 

Človek a svet práce technika 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 

Povinne voliteľné predmety  

 

Neklasifikované predmety 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Človek a hodnoty etická výchova/ náboženská výchova 

psychosociálny tréning 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 

hudobná výchova 

výchova umením 

 

Neklasifikovanie žiaka 

- ak učiteľ nemá dostatočné podklady pre klasifikáciu žiaka, informuje o danej skutočnosti triedneho učiteľa       

a riaditeľa školy 

- pri nedostatočných podkladoch pre uzatvorenie klasifikácie žiaka je žiak neklasifikovaný, riaditeľ školy 

nariadi komisionálnu skúšku podľa §57 ods. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 

 

6.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

 uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s plánom vnútroškolskej kontroly. 

 



 
 

 

 

Zameranie kontrolnej činnosti pedagogických zamestnancov: 

 plnenie pracovných povinností – dodržiavanie pracovného poriadku, dodržiavanie vnútorného poriadku, 

vedenie pedagogickej dokumentácie, dodržiavanie pedagogicko- organizačných pokynov MŠ VVaŠ SR, 

dodržiavanie legislatívnych predpisov, 

 úroveň vyučovacieho procesu z hľadiska spôsobilostí a povinností učiteľa – kvalita vyučovacieho procesu, 

plnenie učebných osnov a vzdelávacích štandardov, odborný rast, ďalšie vzdelávanie, 

 stav a úroveň výsledkov výchovy a vzdelávania – zabezpečovanie trvalého osvojenia základných poznatkov, 

úroveň vzdelávacích výsledkov objektívnym meraním zo strany vedenia školy, podpora nadaných a slabých 

žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, korektný a humánny prístup k 

preverovaniu a hodnoteniu vedomostí žiakov, mimoškolské aktivity a podujatia, rešpektovanie práv dieťaťa. 

 

Podklady pre kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov metódy 

vnútornej kontroly: 

 pozorovanie (voľné, štandardizované) 

 rozhovor (štruktúrovaný, neštruktúrovaný, motivačno -hodnotiaci) 

 dotazníková metóda 

 rozbor (pedagogickej dokumentácie) 

 analýza (dosiahnutej úspešnosti rôznych foriem prezentovania a preverovania úrovne osvojených vedomostí 

žiakov) 

 prieskum (medzi žiakmi, rodičmi) 

 komparácia 

 

formy vnútornej kontroly: 

 konzultácie 

 hospitácie z hľadiska vedúceho pedagogického zamestnanca 

 vzájomné hospitácie učiteľov v rámci predmetových komisií 

 účasť na zasadaniach poradných a iných orgánov 

 účasť na zasadaniach komisií školských orgánov, na žiackych súťažiach 

 

 prostriedky vnútornej kontroly: 

 riaditeľský test 

 dotazník 

 anketa 

 pedagogická dokumentácia (tlačivá vysvedčení, rozhodnutí, triedna kniha, triedny výkaz, katalógové listy) 

 písomné a praktické práce žiakov 

 hospitačné záznamy 

 

6.3  Hodnotenie školy  
 

Externé hodnotenie: 

 analýza úspešnosti absolventov v prijímacích konaniach na VŠ 

 analýza úspešnosti maturantov v externých maturitných skúškach 

 účasť a umiestnenia v súťažiach a olympiádach 

 analýza inšpekčných správ 

 spätná väzba od rodičov žiakov, od absolventov školy, od zriaďovateľa, od vonkajších odborníkov. 



 
 

 

Interné hodnotenie: 

 

 kvalita výsledkov žiakov v jednotlivých klasifikačných obdobiach 

 analýza hospitačnej činnosti 

 skupinové hodnotenie (vedenie školy + učitelia, žiaci, rodičia) – zvýšenie presnosti validity) 

 SWOT analýza – otvorené sebahodnotenie školy s cieľom označiť silné a slabé stránky školy, možnosti 

(príležitosti – možná pomoc pri riešení problémov) a riziká (môžu  brzdiť, ohroziť uskutočnenie cieľov, 

zámerov školy). 

 

POZNÁMKA: Ukážka dotazníkov je súčasťou prílohovej časti inovovaného Školského vzdelávacieho 
programu 


