
          SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, 
          Starozagorská 8, 040 23 Košice 

             Organizačné zložky: Súkromná základná škola 
                                          Súkromné gymnázium  

HUMÁNNOSŤ, UVEDOMELOSŤ, MÚDROSŤ, ASERTÍVNOSŤ, NETRADIČNOSŤ 

Škola  budúcnosti                                                                             

Súkromná spojená škola Starozagorská 8, Košice v organizačnej zložke – Súkromná 
základná škola privítala svojich prvých  prváčikov  4. septembra 2006.  
Od roku 2008 realizuje vzdelávanie so zameraním na získanie kompetencií žiakov plynulo 
komunikovať v anglickom jazyku metódou CLIL, ktorú overovali učitelia školy v rámci 
experimentálneho overovania. Odbornú garanciu a gestorstvo vykonával ŠPÚ v Bratislave, 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, Pedagogická fakulta 
a Filozofická fakulta UKF v Nitre.  
Do 1. ročníka súkromnej základnej školy sú zaraďovaní žiaci na základe  vnútornej diferenciácie. 
Jednu skupinu tvoria žiaci, ktorí si začiatky cudzích jazykov osvojili už v  materských školách 
s výučbou základov anglického jazyka, prípadne pochádzajú z bilingválne hovoriacich rodín alebo 
počas pobytu v zahraničí navštevovali zahraničné predškolské či školské zariadenia. Do druhej 
skupiny sú zaraďovaní žiaci, ktorí navštevovali slovenské materské školy. Zaradenie detí do skupín 
v rámci 1. ročníka ZŠ  nadväzuje na ich výsledky zo vstupných testov z cudzojazyčných 
spôsobilostí, ktoré si škola zostavila v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie 
a patopsychológie v Bratislave a realizuje ich  v prípade potreby  v spolupráci so psychológom 
a špeciálnym pedagógom pri zápise. 
Od vzniku školy, t. j.  od 2. septembra  2006  súkromná základná škola  úspešne realizovala 
projekt pod názvom Progresívne prístupy vo výučbe cudzích jazykov. 

Do projektu boli zapojené všetky triedy školy a pedagógovia, vychovávateľky, slovenské lektorky 
anglického jazyka, anglickí lektori, lektori ďalších cudzích jazykov – nemecký, francúzsky, ruský, 
španielsky, školiteľka IKT, učitelia a žiaci našej partnerskej školy v Anglicku (Pyworthy C of E 
primary School), hosťujúca asistentka, vedúci záujmových útvarov (Klub čitateľov v AJ, 
Konverzácia v AJ, English School Club). Projekt bol  realizovaný v súlade s kritériami 
stanovenými Európskou komisiou a zahŕňal všetky články jazykového vzdelávania (učiacich sa, 
učiteľov, učebné metódy a materiály), pričom sa zohľadňovali identifikované potreby učiacich sa:  

 kontakt žiakov  so živým jazykom,  

 akceptácia cudzieho jazyka ako komunikačného nástroja, 

 pozitívny postoj k učeniu sa cudzieho jazyka, k viacjazyčnosti a k iným kultúram. 

Projekt aktívne rozvíjal kľúčové kompetencie učiacich sa – všetky jazykové kompetencie 
(počúvanie s porozumením, komunikácia s porozumením,  čítanie s porozumením, písanie                      
s porozumením), jazykové zručnosti, kreatívne, kritické myslenie, receptívne i  produktívne 
zručnosti, prezentačné spôsobilosti a zabezpečoval pridanú hodnotu v národnom kontexte – 
zvyšoval kvalitu a kvantitu vo výučbe cudzích jazykov. Zároveň podporoval aj rozvoj odborných 
a jazykových kompetencií zapojených pedagógov. Európsku dimenziu dosiahol projekt podporou 
aktivít zameraných na proeurópsku výchovu pod záštitou Európskeho klubu na škole 
(zaregistrovaný v Centre pre Európske kluby), zapájaním žiakov do medzinárodných projektov 
a spoluprácou s rovesníkmi  rôznych európskych škôl . 

Po 4 rokoch realizácie projektu a snaženia sa všetkých zainteresovaných sa Súkromná 
základná škola, Starozagorská 8 v Košiciach stala štvrtou základnou školou v rámci 
Slovenskej republiky a prvou v Košiciach (od roku 2002 do roku 2010) ocenenou Európskou 
značkou pre jazyky. Ocenenie prevzala riaditeľka školy na slávnostnom odovzdávaní 
ocenení v Bratislave dňa 24. septembra 2010, čo pre Košice ako  Európske hlavné mesto 
kultúry 2013  znamená významný krok pri plnení lisabonskej stratégie a cieľov EÚ v oblasti 
jazykového vzdelávania žiakov v podmienkach základnej školy. Škola je na ocenenie 
právom hrdá a v začatej ceste chce pokračovať  aj v ďalších rokoch. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah a organizácia vzdelávania žiakov 
v Súkromnej základnej škole, Starozagorská 8, Košice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Žiakom základných škôl po 5.ročníku bude od 01.09.2015 poskytovať 
vzdelávanie SÚKROMNÉ  GYMNÁZIUM, STAROZAGORSKÁ 8, 
KOŠICE v 2 študijných odboroch ( osemročná forma vzdelávania) . 

 

 

• prestup žiakov do Súkromnej základnej školy sa uskutočňuje od 1. ročníka 
základnej školy počas celého školského roku, 

• žiaci sa povinne učia anglický jazyk od 1. ročníka (v 1.-4. ročníku 3 vyučovacie 
hodiny týždenne, od 5. ročníka 5 vyučovacích hodín týždenne), 

• možnosť výberu druhého  cudzieho  jazyka od 6. ročníka základnej školy  – 
nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk, 

• intelektovo nadaní žiaci sú začlenení do výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach 
a vzdelávajú sa podľa individuálneho výchovno –vzdelávacieho programu, 

• vo výučbe sa uplatňuje metóda CLIL (integrovanie ANJ do prírodovedných 
vyučovacích predmetov, spoločensko – vedných vyučovacích predmetov a výchovných 
predmetov), 

• v triede je od 11 do 16 žiakov, 
• žiaci sa zdokonaľujú v ANJ od 1.ročníka pod vedením anglického lektora v English 

School Club a záujmových útvarov – Konverzácia v ANJ, DRAMA CLUB, Klub 
čitateľov v ANJ, 

• žiaci majú možnosť rozsiahleho výberu z ponuky záujmového vzdelávania v rámci 
SCVČ (Futbalová príprava, Športovo – pohybová príprava, Klub vedy a techniky, 
Cestovateľ, Hravá matematika, Farebná paleta  a iné podľa záujmu žiakov), 

• súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú Týždne anglického jazyka, Lyžiarsky 
výcvik, Plavecký výcvik ako aj  Škola v prírode pod vedením anglických lektorov, 

• vzdelávanie cudzincov – pre žiakov prichádzajúcich zo zahraničia, ktorí neovládajú 
slovenský jazyk, škola  organizuje základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka . 



 
 

OSEMROČNÉ GYMNAZIÁLNE ŠTÚDIUM 

Súkromné gymnázium so študijným odborom 79 02 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 
ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy na Starozagorskej 8 v Košiciach  začalo 
svoju činnosť od školského roku 2011/2012.  
MŠVVaŠ SR rozhodnutím  zo dňa 09. 12. 2014 zaradilo do siete škôl a školských zariadení 
SR ďalší študijný odbor 7902 J gymnázium, s vyučovacím jazykom slovenským pre 
Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice s termínom začatia činnosti                        
od 1. septembra 2015.  
Od školského roku 2015/2016 Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice má možnosť 
poskytovať absolventom nižšieho sekundárneho vzdelávania základných škôl, ktorí 
úspešne ukončili 5. ročník základnej školy, vzdelávanie v 2 študijných odboroch 
s osemročnou dĺžkou štúdia : 

 ♣ 1 trieda (18 žiakov) v  študijnom odbore  79 02 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 
s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým 

 o štúdium sa môže uchádzať uchádzač, ak zákonný zástupca maloletého uchádzača 
a) podá prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje v súlade       

s § 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)                 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) požiada o prestup počas školského roku . 
Prijímacia alebo prestupová skúška  pozostáva z overovania špeciálnych schopností, 
zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie bilingválneho štúdia formou: 

 psychologického testu, ktorý sa skladá z testov zameraných na 

- štruktúru intelektu v kategóriách (verbálne, numerické, špeciálne), 

- pamäťové schopnosti, 

- testovanie odolnosti voči psychickej záťaži, 

- spracovanie čítaného textu.  

 písomnej skúšky, ktorou sa budú overovať vedomosti uchádzačov  

- z anglického jazyka v rozsahu vedomostí a zručností stanovených pre úroveň A1 podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 

- zo slovenského jazyka v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom 
odboru vzdelávania v základnej škole. 

- z matematiky v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru 
vzdelávania v základnej škole. 

♣ 1 trieda (18 žiakov) v  študijnom odbore 7902 J – gymnázium  

 štúdium sa môže uchádzať uchádzač, ak zákonný zástupca maloletého uchádzača  
a)podá prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje v súlade s § 63 
ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene                        
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , 
b) požiada o prestup počas školského roku . 
Prijímacia alebo prestupová  skúška  pozostáva z: 

 písomnej skúšky, ktorou sa budú overovať vedomosti uchádzačov  

- zo slovenského jazyka v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom 
odboru vzdelávania v základnej škole. 

- z matematiky v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru 
vzdelávania v základnej škole. 

 

 
Osemročný   vzdelávací program   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.schoolhuman.eu                                          0903 743 137   

                        Mgr. Eva Bednáriková 
              zriaďovateľka a riaditeľka školy  

1. Študijný odbor   79 02 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium charakterizuje 
• vzdelávací program zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, 
• bilingválne štúdium vybraných všeobecnovzdelávacích predmetov v anglickom jazyku 

od prímy (matematika, geografia, biológia), 
• zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií žiakov v anglickom jazyku prostredníctvom 

vyučovania vybraných predmetov v anglickom jazyku (matematika, geografia, biológia)           
a integrovania anglického jazyka do ďalších vyučovacích predmetov metódou CLIL 
(dejepis, fyzika, chémia, informatika), 

• vzdelávanie cudzincov - pre žiakov prichádzajúcich zo zahraničia, ktorí neovládajú 
slovenský jazyk, škola  organizuje základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka, 

•  18 žiakov v triede. 
 
2. Študijný odbor   79 02 J  gymnázium charakterizuje 
•   vzdelávací program v rámci 1 triedy zameraný  na 2 profilácie  
•   podľa záujmu žiakov vnútorná diferenciácia v rámci 1 triedy na 2 skupiny umožní  
     vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním : 
     1.skupina  - prírodovedných predmetov  
     2.skupina  - cudzích jazykov 
•   18 žiakov v triede 
 
Cieľ štúdia: 
Pripraviť absolventov schopných ústne i písomne komunikovať v bežnom živote 
a odbornej praxi v slovenskom, anglickom a aspoň v jednom ďalšom  cudzom jazyku. 
Druhý povinný cudzí jazyk si žiak gymnázia vyberie z ponuky jazykov - francúzsky, 
nemecký, ruský alebo španielsky.  
 
Uplatnenie absolventov gymnázia: 
Nadobudnuté vedomosti umožnia absolventovi súkromného gymnázia študovať na všetkých 
typoch vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí. Uplatnenie nájde na humanitných (jazyky, 
prekladateľstvo, právo,...), technických, ekonomických, prírodovedných (informatika, 
matematika, biológia, fyzika, medicína...), a iných vysokých školách. 
Prestup žiakov do Súkromného  sa uskutočňuje od prímy gymnázia  počas celého 
školského roku. 


