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Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice, zo 
dňa 30. 8. 2017 

 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí 30. 08. 2017 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z., 
§7, ods. 2  prerokovala školský vzdelávací program na šk. rok 2017/2018 bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
 
 V Košiciach, 30. 8. 2017       ........................................... 
                 Mgr. L. Hézselyová 
                                riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada školy pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice 
 

 
Rada školy na svojom zasadnutí 6. 9. 2017, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z., §7, ods. 2  
prerokovala školský vzdelávací program na šk. rok 2017/2018  bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Košiciach, 6. 9. 2017       ........................................... 
         PhDr. Zuzana Istvánová 
                     predseda RŠ 
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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Gymnázium v Košiciach, Opatovská cesta 7 je štátne gymnázium s dlhoročnou 
tradíciou. Toto gymnázium vzniklo rozhodnutím Východoslovenského krajského národného 
výboru z pôvodnej Strednej ekonomickej školy na Opatovskej ceste v školskom roku 1980/81 
v dovtedajších priestoroch SEŠ. Poslední absolventi strednej ekonomickej školy maturovali 
v šk. roku 1982/83 a prví gymnazisti maturovali v školskom roku 1983/84. 

1.1 Veľkosť školy, priestorové a materiálne podmienky školy 
 

 
Škola sídli v mestskej časti Vyšné Opátske. V priamej blízkosti školy je budova Úradu 

mestskej časti Vyšné Opátske. Zo západnej strany školy je dvojprúdová rýchlostná 
komunikácia a rieka Hornád. Z východnej strany školy sú rodinné domy a kopec Heringeš, zo 
severnej a južnej strany  je rodinná zástavba. Žiaci prichádzajú do školy väčšinou MHD. 
Prechod cez dvojprúdovú cestu je riešený svetelnou signalizáciou. 

Budova školy je školou pavilónového typu s plochými strechami jednotlivých 
pavilónov a spojovacieho traktu. Štyri jednoposchodové pavilóny sú spojené spojovacím 
traktom, v ktorom sú chodbové priestory, učebňa chémie, laboratóriá a kabinety chémie,  
sociálno-šatňový priestor pre upratovačky a žiacky bufet. Piaty pavilón školy je priestorovo 
postavený oproti prvému pavilónu, tieto pavilóny spája vstupný foyer školy s vrátnicou. Piaty 
pavilón je dvojposchodový a okrem učební, kabinetov a školskej knižnice je v ňom na prvom 
poschodí miestnosť vedúcej jedálne, školská jedáleň a priestory k nej patriace. Súčasťou školy 
je aj telocvičný areál s budovou telocvične školy, ktorá nie je priamo spojená s ostatnými 
pavilónmi školy a tvorí osobitnú budovu. 

Gymnázium má vlastnú plynovú kotolňu, je napojené na mestský vodovod a má aj 
vlastný zdroj technickej vody. Škola má celkove 14 klasických učební, 11 odborných učební a 
4 laboratóriá. Žiaci sa v priebehu vyučovacieho dňa premiestňujú, pretože sa vyučujú 
v klasických učebniach i v odborných učebniach a laboratóriách, ktoré sú umiestnené vo 
všetkých piatich pavilónoch školy. Internetové pripojenie je dostupné vo všetkých pavilónoch 
školy i v telocvični (kabinet TV). Súčasťou školy je zborovňa, riaditeľňa, miestnosť 
zástupcov riaditeľa, administratívne miestnosti, kabinety pre jednotlivé predmety, kotolňa, 
skladové a iné priestory. 

Vybavenosť školy učebnými pomôckami a didaktickou technikou považujeme za 
priemerne dobrú, vybavenosť školy počítačovou technikou za dobrú. Pri získavaní nového 
školského vybavenia nám pomáhajú sponzorské dary, viaceré učebné pomôcky sme 
v posledných školských rokoch zakúpili z finančných prostriedkov získaných za vzdelávacie 
poukazy, z prostriedkov fondu Združenia rodičov školy a z projektov (MVP, jazykové 
laboratóriá). 

V školskom roku 2007/2008 sa uskutočnila rekonštrukcia telocvične ( s výmenou 
palubovky ), posilňovne, šatní žiakov v telocvični, spŕch a sociálnych zariadení. Takže 
v súčasnosti už priestory našej telocvične spĺňajú požiadavky na moderný telovýchovný 
objekt.  

V rokoch 2008-2011 sa postupne uskutočnili úpravy žiackych WC v školských 
priestoroch, pretože žiacke toalety už neboli v hygienicky vyhovujúcom stave, vymenili sa 
okná v 1., 3. pavilóne a na prízemí v 4. pavilóne. 

V školskom roku 2014/2015 boli zrekonštruované učebne nemčiny, dejepisu a vestibul 
školy, čím sa podstatne zvýšil aj tepelný komfort v tomto priestore. V roku 2016 boli 
spoločné žiacke šatne nahradené modernými šatňovými skrinkami, vymenili sa okná na 
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spojovacej chodbe, vymaľovali sa chodby a učebne v 2. pavilóne a zrekonštruovala sa učebňa 
anglického jazyka. 

1.2 Charakteristika žiakov školy 
 

Na našej škole je možné študovať v dvoch študijných odboroch: 
a) 7902 J gymnázium – štvorročné a osemročné štúdium 
V tomto odbore máme v štvorročnom štúdiu v 1. a 2. ročníku jednu triedu,  v, 3. a 4. 
ročníku 2 triedy. V tomto odbore si žiaci mohli vybrať z týchto zameraní: 
 rozšírená výuka anglického jazyka 
 všeobecné zameranie 
 rozšírenou výukou prírodovedných predmetov a informatiky 
V školskom roku 2016/17 sme prvýkrát otvorili jednu triedu osemročného štúdia. 
V súčasnosti máme jednu triedu osemročného štúdia v 1. a 2. ročníku. V tomto 
odbore je štúdium zamerané na výučbu cudzích jazykov. 

b) 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-nemecké a  slovensko - 
anglické). V 1. aj 2. ročníku máme jednu anglickú bilingválnu triedu a máme jednu 
bilingválnu triedu rozdelenú na 2 skupiny – nemeckú skupinu a anglickú skupinu. V 3. 
ročníku máme jednu anglickú bilingválnu triedu a jednu nemeckú bilingválnu triedu. V 4. 
ročníku máme jednu bilingválnu triedu rozdelenú na 2 skupiny – nemeckú skupinu 
a anglickú skupinu. V 5. ročníku máme jednu nemeckú  bilingválnu triedu. 
 
V školskom roku 2017/2018 je na škole 16 tried a 355 žiakov.  Učiteľský zbor tvorí 33 

interných učiteľov(vrátane učiteľa nemeckej národnosti), jeden kaplan a lektorka anglického 
jazyka. 

 
Školu navštevujú žiaci z rôznych častí mesta i z vidieka. Doteraz najväčšiu skupinu 

tvorili žiaci z mestských častí Dargovských hrdinov, sídliska Nad jazerom a Starého mesta. 
V súvislosti s nárastom počtu žiakov bilingválneho štúdia rastie podiel žiakov dochádzajúcich 
z okresu Košice-okolie aj počet žiakov ubytovaných na internáte. 

Naše gymnázium navštevujú žiaci, ktorí chcú po ukončení strednej školy pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole. V posledných školských rokoch cca 90 a viac percent našich 
absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu. 

Tomuto základnému cieľu sa podriaďuje aj práca s talentovanými žiakmi, krúžková 
činnosť, spolupráca s vysokými školami, rodičmi a celé široké spektrum práce a činnosti 
školy. 

Na základe Dohody o kultúrnych stykoch medzi SRN a SR môžu naši žiaci získať 
jazykový diplomu DSD I. a II. stupňa. Ide o medzinárodne uznávaný certifikát  

Zvýšenú starostlivosť venujeme na našom gymnáziu žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami – integrovaným žiakom a pozornosť venujeme aj žiakom 
zo sociálne znevýhodnených rodín. Žiakom, ktorí majú individuálny študijný plán, sa učiteľ 
snaží danú učebnú problematiku sprístupniť individuálnym prístupom, poskytujeme im 
konzultačné hodiny. 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru školy 
 

V školskom roku 2017/2018 bude v našom gymnáziu učiť 33 učiteľov, lektorka 
anglického jazyka a 1 kaplan. Všetci učitelia sú odborne spôsobilí, 12 sú samostatnými 
pedagogickými zamestnancami, 21 pedagogických zamestnancov má 1. atestáciu. 
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Podľa predmetov, ktoré vyučujú, sú učitelia rozdelení do 7 predmetových komisií, ktoré 
zabezpečujú zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a podieľajú sa na profesijnom 
rozvoji učiteľov a upevňujú demokratický štýl riadenia školy. Na škole pracuje výchovný 
poradca, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor 
výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorí sú menovaní z radov učiteľov. Na škole pôsobí aj 
psychologička. 

 

1.4  Organizácia prijímacieho konania 
 
Prijímacie konanie na našej škole sa koná v súlade s platnou legislatívou.  
 
Na štúdium v študijnom odbore 7902 J prijímame žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na 
základe: 
prospechu na základnej škole, 
výsledku Testovania 9, 
vlastného prijímacieho konania z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 
Prijímacie skúšky nekonajú žiaci, ktorí  v Testovaní 9 získali v každom z predmetov SJL a MAT 
minimálne 90%.  
 
Na štúdium v študijnom odbore 7902 J prijímame žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia na 
základe: 
prospechu na základnej škole, 
vlastného prijímacieho konania z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 
Prijímacie skúšky konajú všetci uchádzači.  
 
Na štúdium v študijnom odbore 7902 J 74  prijímame žiakov do 1. ročníka na základe: 
celkového prospechu na základnej škole, 
výsledkov talentovej prijímacej skúšky
vlastného prijímacieho konania z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 
 Prijímacie skúšky konajú všetci uchádzači.  
Na štúdium v tomto študijnom odbore sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy.  

Podmienky na prijatie uchádzačov do 1. ročníka sú zahrnuté v kritériách, ktoré sú, po 
prerokovaní pedagogickou radou a ich schválení, zverejnené na webovej stránke školy a  na 
stránke www.svsmi.sk.  

 

1.5 Organizácia maturitnej skúšky 
 

Maturitnú skúšku realizujeme podľa v súčasnosti platnej vyhlášky MŠ SR 
o ukončovaní štúdia na stredných školách. Interné maturitné skúšky prebiehajú v našom 
gymnáziu v 1. alebo 2. termíne konania interných maturitných skúšok.  
 
Maturitnú skúšku v odbore 7902 J gymnázium tvoria štyri predmety: 
a) slovenský jazyk a literatúra 
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni B2 SERR 
c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných 
predmetov 
d) ďalší voliteľný predmet 
Maturitnú skúškuv odbore 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium sa skladá z/zo 
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a) slovenského jazyka a literatúry 
b) nemeckého jazyka, rsp. anglického jazyka  na úrovni C1 SERR 
c)  dvoch voliteľných predmetov v slovenskom, v nemeckom jazyku alebo anglickom jazyku
maturitná skúška z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika 
pozostáva z externej časti a internej časti 

Na celkový priebeh externých i interných maturitných skúšok dohliada a je zaň 
zodpovedný predseda celoškolskej maturitnej komisie, ktorý je z inej školy a na ročné 
obdobie ho vymenúva Okresný úrad Košice, odbor školstva. Ten menuje aj predsedov 
jednotlivých predmetových komisií. Každá predmetová komisia má troch členov - učiteľov 
daného predmetu. Predseda predmetovej komisie je vždy z inej školy, členovia sú učitelia 
daného predmetu z našej školy.  

Vyhodnotenie výsledkov externej i internej časti maturitnej skúšky a vyhodnotenie 
externej časti maturitnej skúšky v porovnaní s výsledkami v SR prináša Správa o výchovno-
vzdelávacej činnosti školy za predchádzajúci školský rok. 

1.6 Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca školy 
 

 Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice podpísalo v r. 1990 Dohodu o partnerstve a 
vzájomnej spolupráci a o výmenných pobytoch žiakov s 1. gymnáziom C. Duisberga 
vo Wuppertale. Od tej doby existujú pravidelné kontakty a spolupráca medzi 
obidvoma školami. Pravidelne sa tiež organizujú výmenné 10-dňové pobyty našich 
žiakov vo Wuppertale a nemeckých študentov v Košiciach. Žiaci sú ubytovaní 
v rodinách partnerských žiakov. Výmenný program organizuje škola, cez víkendy 
rodina žiaka. Program je zvyčajne orientovaný nielen na spoznanie školského 
prostredia a mesta, ale aj historických pamiatok, prírodných krás a zaujímavostí 
regiónu a na návštevu kultúrnych podujatí.  

 V minulých školských rokoch sa naše gymnázium zapojilo do projektu SOKRATES 
spolu so školami z Čiech, Nemecka a Belgicka.  

 Škola sa zapojila do národných projektov Infovek, Digipédia, Zvýšenie kvality 
vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania, IT Akadémia. 

 Realizovali sme rozvojový projekt Jazykové laboratóriá, ktorého výsledkom je 
zriadenie multimediálneho jazykového laboratória so 16 počítačmi,  doplnenie fondov 
jazykovej knižnice o odbornú literatúru a realizácia kurzu anglického jazyka pre 
rodičov našich žiakov..  

 Naša škola sa prostredníctvom troch učiteľov zapojila do národného projektu 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.  

 Spolu so strednou školou z Moldavska sme sa úspešne zapojili do projektovej súťaže 
ACES - Akadémia stredoeurópskych škôl, ktorej rámcovou témou  v roku 2011 bolo  
Budovanie mostov v spoločnosti - staň sa dobrovoľníkom vo svojej komunite. 
V rámci projektu sme v spolupráci s moldavskou školou realizovali  dobrovoľnícke 
aktivity v našom okolí. Naša škola aj v roku 2012  uspela v medzinárodnom projekte 
ACES. Zámerom projektu bolo podporiť a upevniť mediálnu gramotnosť mladých 
ľudí v účastníckych krajinách, a preto témou súťaže bolo: „Odraz reality – Ako 
vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií".  V tomto projekte sme 
spolupracovali so školami z Maďarska a Rumunska. 

 V rokoch 2013-2015  sme  realizovali Comenius projekt s témou Biodiversity 
Conservation The Only Path To Our Survival - Zachovanie biodiverzity je jedinou 
cestou nášho prežitia v spolupráci s partnermi z Grécka, Turecka, Maďarska, 
Chorvátska Poľska a Slovenska. Hlavným cieľom tohto projektu bolo poukázať na 
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možné dôsledky úbytku miestnej biodiverzity a tiež ukázať spojenie medzi prírodou a 
činnosťou človeka a pochopiť zložitosť prírody. Ďalším cieľom  projektu je motivovať 
študentov, aby sa viac zaujímali o biológiu a ekologické otázky.  

 24 našich učiteľov zúčastnilo vzdelávania v rámci projektu KOMPRAX. Všetci z nich 
vypracovali a realizovali vlastný malý projektový zámer, který pomohol aktivizovať 
našich žiakov při skrášľovaní školy a organizácii rôznych súťaží a podujatí. 

 Traja naši učitelia boli zapojení do projektu PF UPJŠ - APVV-0715-12 s názvom: 
Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky Škola 
každoročne pripravuje tematické exkurzie do zahraničia. 
 

1.7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 
Medzi partnerov nášho gymnázia, s ktorými pravidelne spolupracujeme, patria 

- rodičia našich žiakov 
- vysoké školy v regióne východného Slovenska 
- školské poradenské zariadenia 
- obecný úrad Vyšné Opátske 

Spolupracujeme aj so základnými školami a rôznymi miestnymi a regionálnymi 
inštitúciami. 

Škola komunikuje s rodičmi najmä cez triednych profesorov, výchovnú poradkyňu, 4x 
ročne sa uskutočňujú triedne zasadnutia združenia rodičov, raz za školský rok sa uskutočňuje 
plenárna schôdza ZR. Riaditeľstvo školy pozýva v druhej polovici júna rodičov novoprijatých 
žiakov na tzv. nulté rodičovské združenie, na tomto stretnutí riaditeľ a zástupcovia riaditeľa 
podrobne vysvetľujú systém štúdia na škole a hovoria o všetkom, o čom by mali rodičia pri 
vstupe ich detí na školu vedieť.  

Rodičovskú radu ZR tvoria zástupcovia všetkých tried na škole (tzv. triedni 
dôverníci). Rodičovská rada sa schádza v období september - jún minimálne 4 – krát za rok. 
Na jej zasadnutiach sa zúčastňuje riaditeľ školy, riešia sa na nej problémy tried, žiakov a iné 
aktuálne problémy života školy.  

S predstaviteľmi vysokých škôl pravidelne komunikuje výchovná poradkyňa školy p. 
Zdenka Geregová, ktorá zabezpečuje informovanosť žiakov o možnostiach vysokoškolského 
štúdia, o kritériách pre prijatie na VŠ a pre tretí ročník organizuje besedy s vysokoškolskými 
pedagógmi. Zástupca riaditeľa školy komunikuje so zástupcami VŠ pri realizácii praxe 
vysokoškolákov na našej škole. Užšie spolupracujeme s TUKE – SjF – pri realizácii výuky 
počítačového modelovania a UPJŠ Prírodovedeckou – laboratórne cvičenia realizované 
v moderných laboratóriách vysokej školy. Naši vyučujúci zároveň vedú praktikantov z UPJŠ 
a PU. 

Podľa Zákona o školskej správe a samospráve pracuje v našom gymnáziu Rada školy, 
ktorá sa schádza raz za štvrťrok, jej rokovanie vyplýva zo štatútu RŠ a zaoberá sa 
koncepčnými záležitosťami a dôležitými rozhodnutiami školy. V súčasnosti má RŠ toto 
zloženie: 

Predseda: PhDr. Zuzana Istvánová  -  zástupca pedagógov 
Členovia:   

Mgr. Zdenka Geregová – zástupca pedagog. prac. školy 

Iveta Ďurková – zástupca nepedagog. pracovníkov školy 

Mgr. Andrea Gajdošová - zástupca rodičov 
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Ing. Agáta Hovancová - zástupca rodičov 

Mgr. Patrícia Červená - zástupca rodičov 

Mgr. Jozef Andrejčák – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK 
JUDr. Ing.  Jozef Konkoly– delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK 
RNDr. Viera Juríková– delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK 
PhDr. Angelika Prevozňáková – delegovaný zástupca zriaďovateľa, ŠI Medická, Košice 
Katarína Hovancová  - zástupca žiakov 

 

Pre žiakov základných škôl každoročne organizujeme jazykovú súťaž English und Deutsch ist 
cool. 

1.8 Škola -  životný priestor 
 

Uvedomujeme si, že na to, aby sa žiaci v našej škole mohli nerušene vzdelávať, ale aj 
na to, aby sa žiaci a pedagógovia cítili v škole čo najlepšie a najpríjemnejšie, musíme 
vytvárať čo možno najvhodnejšie podmienky.  

Snažíme sa o to, aby sme vytvárali sociálny komfort pre žiakov, napr. kúpou nových 
žiackych stolov a stoličiek, rekonštrukciou žiackych WC, zabezpečovaním dostatočného tepla 
v zimnom období, zabezpečovaním dobrého fungovania školskej jedálne, žiackeho bufetu 
a pod. 

Aktuálne informujeme o aktivitách školy i úspechoch žiakov vo vitrínach na 
spojovacích chodbách a na informačných tabuliach. Vitríny a informačné tabule a nástenky 
využívame aj na informácie výchovného poradcu, najmä informácie o vysokoškolskom 
štúdiu, ale aj na aktivity protidrogového programu, informácie o krúžkovej činnosti, 
medzinárodných aktivitách školy a pod. Vo vstupnom foyeri školy uskutočňujeme prehliadky 
žiackych projektov z chémie, biológie, geografie, cudzích jazykov a iných predmetov. 

Viacerí rodičia zdôvodňujú rozhodnutie dať dieťa na naše gymnázium klímou školy 
vhodnou pre štúdium s obmedzením stresových situácií. Za pozitívum považujú najmä vzťahy 
medzi učiteľmi a žiakmi založené na demokratických princípoch. 

Veľkou výhodou školy je pekné prírodné prostredie, v ktorom je škola umiestnená 
a ktoré môžu žiaci v prípade priaznivého počasia počas prestávok, pred a po vyučovaní 
využívať. 

 
 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní

Na začiatku školského roka triedny učiteľ oboznámi svojich žiakov so školským poriadkom.
Žiaci sú vyučujúcimi poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v laboratóriách a 
odborných učebniach. Žiaci z bezpečnostných dôvodov nevstupujú sami do odborných 
učební a laboratórií, vždy len v sprievode vyučujúceho.
Dvakrát v školskom roku sa konajú účelové cvičenia, na ktorých sú žiaci školení v 
poskytovaní prvej pomoci, precvičujú si zásady a počínanie si v mimoriadnych situáciách ako 
napr. požiar, havária, povodeň, chemický útok a iné nebezpečenstvá, nacvičuje sa orientácia v 
priestore, topografia a základy dopravnej výchovy.
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Zamestnanci školy pravidelne absolvujú každé dva roky školenia o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o predchádzaní požiarom.
Všetci učitelia, žiaci aj rodičia našich žiakov sú povinní dodržiavať vnútornú smernicu na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní č. 1547/2008.
Na škole sa pravidelne uskutočňuje revízia v rámci BOZP, zistené nedostatky sú priebežne 
odstraňované.
V zmysle metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu 
šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach sa venuje neustála pozornosť 
problematike šikanovania z hľadiska preventívneho aj sankčného pôsobenia.  
Učitelia na vyučovacích hodinách v rôznych súvislostiach učia žiakov osvojiť si a zaužívať 
základný princíp modernej školy: Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych 
podobách. 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU 

 

2.1 Pedagogický princíp školy 
 

Naše gymnázium je školou, ktorá dokáže dobre pripraviť študentov na vysokoškolské 
štúdium, prípadne už po ukončení gymnázia aj pre zamestnanie v rôznych odvetviach. 
Prioritou je však samozrejme príprava pre vysokoškolské štúdium. Tak ako doposiaľ sa 
budeme aj naďalej snažiť o to, aby: 

- naši žiaci získali potrebné kvalitné vedomosti a zručnosti a aby ich vedeli vždy 
správne použiť, 

- sme počas stredoškolského štúdia zo študenta vyprofilovali človeka 
rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 

- sme podporovali talentovaných žiakov, 
- sme formovali pozitívnym smerom životný štýl našich žiakov, rozvíjali ich 

emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 
Naše gymnázium umožní študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti 

a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlbšie vedomosti vo zvolených 
voliteľných predmetoch. V prvom ročníku sa zameriame na to, aby žiaci spoznali svoje silné 
a slabšie stránky a aby získali správne študijné návyky. 

V spolupráci s rodičmi sa budeme snažiť vychovávať z našich žiakov ľudsky dobrých, 
morálne vyspelých a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu byť tolerantní voči iným.  

 

2.2 Stupeň vzdelania, zameranie školy a profil absolventa 
 
Stupeň vzdelania: ISCED 3A – stredné (všeobecné) vzdelanie s maturitou 
 

Vzdelávanie na našom gymnáziu je zamerané najmä na prípravu žiakov na štúdium na 
vysokých školách rôzneho typu. Poslaním našej školy je zabezpečiť žiakom všeobecné 
vzdelanie, pripraviť ich na štúdium na vysokej škole a pre prax, vychovať z nich 
rozhľadených, premýšľavých a adaptabilných ľudí s pozitívnym prístupom k životu. 
Absolventi našej školy sú zároveň schopní vykonávať povolanie vyžadujúce si po krátkom 
odbornom zaškolení široké všeobecné vzdelanie. 
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Škola zabezpečuje vzdelávanie v dvoch študijných odboroch: 
 7902 J gymnázium (štvorročné  a osemročné štúdium) 

Žiaci si môžu vybrať z týchto zameraní: 
1. cudzie jazyky (anglický alebo nemecký) 
2. všeobecné od šk. roku 2015/16 – prírodovedné zameranie. 
3. osemročné štúdium je zamerané na výučbu cudzích jazykov. 
Aby sme umožnili  žiakom zamerať sa na oblasť predmetov, o ktoré majú záujem 

a kvalitne sa pripraviť na vybranú vysokú školu, v treťom a štvrtom ročníku si môžu vybrať 
z bohatej ponuky voliteľných predmetov.  

Veľkú pozornosť venujeme aj výučbe informatiky a predmetom prírodovedného 
charakteru.  

 
 

 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium) 
Prvý ročník bilingválneho odboru je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, 

s týždennou dotáciou nemeckého jazyka rsp. anglického jazyka – 16 hodín. Vo vyšších 
ročníkoch sa predmety matematika, dejepis, geografia a občianska náuka učia dvojjazyčne. 
Tieto predmety patria medzi nejazykové predmety, t.j. predmety, ktorých obsahová 
a výkonová zložka odkazuje na nejazykový základ a druhý vyučovací jazyk je nástrojom 
nadobúdania kompetencií stanovených pre tento nejazykový predmet. 

V 4. a 5. ročníku je  výberom voliteľných predmetov umožnená kvalitná príprava 
žiakov  na maturitnú skúšku a na ďalšie štúdium v súlade s vlastnou profiláciou.  

 
Na základe medzinárodnej dohody medzi SRN a SR o kultúrnych stykoch môžu naši 

žiaci získať jazykové certifikáty DSDI a DSDII. Ide o medzinárodne uznávaný certifikát, 
ktorý oprávňuje bez vykonania jazykových skúšok študovať alebo pracovať v nemecky 
hovoriacich krajinách.  

 
 
Profilové vlastnosti absolventa: 
 

Študijný odbor 7902 J gymnázium (štvorročné a osemročné  štúdium) 
 Má široký vzdelanostný základ. Osvojené znalosti a schopnosti mu 

umožňujú štúdium na vysokej škole.  
 Je schopný samostatne a sústavne sa vzdelávať. Dokáže vyhľadávať, triediť 

a spracovávať nové informácie a používať ich v nových situáciách. 
 Ovláda spôsoby argumentácie a dokazovania, je tvorivý. 
 Dokáže sa správne a presne vyjadrovať v materinskom jazyku, je schopný 

vystupovať na verejnosti. 
 Je schopný komunikovať v dvoch svetových jazykoch. 
 Chápe komplexnosť vzťahov medzi ľudskou činnosťou a prírodou a význam 

a rozsah rozvoja moderných technológií v živote človeka a spoločnosti. 
 Dokáže prijímať nové poznatky a podnety, uplatňuje pritom vlastný úsudok 

a kritické myslenie. 
 Je schopný pracovať samostatne i v tíme. 
 Rešpektuje postoje, presvedčenie a záujmy iných ľudí, je citlivý 

k problémom jednotlivcov a skupín. Dokáže otvorene vyjadrovať svoje 
názory, postoje a pocity. 
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 Uznáva všeobecne platné morálne zásady, chápe zmysel mravných 
i právnych noriem a dokáže ich prijímať vo vzťahu k vlastnému konaniu. 

 Dokáže zmyslovo vnímať umenie rôzneho druhu. 
 Je schopný dobre sa orientovať vo svete práce. 
 Dokáže v dostatočnej miere dbať o svoje zdravie, telesnú a psychickú 

zdatnosť. 
 

Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium- bilingválne štúdium (päťročné štúdium) 
 Má široký vzdelanostný základ. Osvojené znalosti a schopnosti mu 

umožňujú štúdium na vysokej škole.  
 Je schopný samostatne a sústavne sa vzdelávať. Dokáže vyhľadávať, triediť 

a spracovávať nové informácie a používať ich v nových situáciách. 
  Ovláda spôsoby argumentácie a dokazovania, je tvorivý. 
 Dokáže sa správne a presne vyjadrovať v materinskom jazyku, je schopný 

vystupovať na verejnosti. 
 Je schopný komunikovať v dvoch svetových jazykoch (využívať ich 

v ústnom aj písomnom styku), pričom v nemeckom rsp. anglickom jazyku 
komunikuje na vysokej úrovni so znalosťou odbornej terminológie. 

 Chápe komplexnosť vzťahov medzi ľudskou činnosťou a prírodou a význam 
a rozsah rozvoja moderných technológií v živote človeka a spoločnosti. 

 Dokáže prijímať nové poznatky a podnety, uplatňuje pritom vlastný úsudok 
a kritické myslenie. 

 Je schopný pracovať samostatne i v tíme. 
 Rešpektuje postoje, presvedčenie a záujmy iných ľudí, je citlivý 

k problémom jednotlivcov a skupín. Dokáže otvorene vyjadrovať svoje 
názory, postoje a pocity. 

 Uznáva všeobecne platné morálne zásady, chápe zmysel mravných 
i právnych noriem a dokáže ich prijímať vo vzťahu k vlastnému konaniu. 

 Dokáže zmyslovo vnímať umenie rôzneho druhu. 
 Je schopný dobre sa orientovať vo svete práce. 
 Dokáže v dostatočnej miere dbať o svoje zdravie, telesnú a psychickú 

zdatnosť. 
 
 

2.3 Pedagogické stratégie 
 

Vo vyučovacom procese sú vo vhodnom pomere zastúpené metódy klasickej výučby 
aj metódy moderné (samostatné a tímové projekty, praktická výučba – exkurzie, podpora 
výučby pomocou informačno – komunikačných technológií, prezentácia výsledkov  pomocou 
digitálnej techniky, atď.). 

 
Spoločne uplatňované postupy, metódy a formy práce vedú k utváraniu a 

rozvíjaniu kľúčových kompetencií študentov. Na úrovni školy sú vo vzdelávacom 
procese uplatňované všetkými pedagógmi nasledujúce spôsobilosti: 
 

spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 
- predstavujeme študentom rôzne zdroje informácií (knihy, noviny, časopisy, internet), 
- študentov na hodinách vedieme k výberu a triedeniu informácií, 
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- snažíme sa pracovať s textom (s využitím metód kritického čítania a písania), 
-  umožňujeme študentom podľa ich schopností a záujmu zúčastňovať sa  rôznych 

súťaží, projektových aktivít, 
- vysvetľujeme svoje pravidlá hodnotenia a študentov učíme tvoriť si vlastné hodnotiace 

kritériá, aby dokázali kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímali spätnú väzbu 
a uvedomovali si svoje ďalšie rozvojové možnosti, 

 
sociálne komunikačné spôsobilosti  
- umožňujeme študentovi pred triedou prezentovať sám seba a výsledky svojej prace, 

používať pritom odborný jazyk, 
- využívame skupinovú prácu k tvorbe kooperatívnych návykov, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 
prevzatí osobnej zodpovednosti, 

- diskutujeme (o preberanej látke, o problémoch), podporujeme schopnosť obhájiť 
vlastný názor, 

-  podporujeme priateľskú atmosféru v triedach (organizáciou spoločných výletov a 
školských akcií, zameraných na upevnenie kolektívu), 

- vytvárame pocit spolupatričnosti so školou (spoločné akcie školy),  
-  spolupracujeme s družobnou školou, študenti majú možnosť komunikovať v cudzom 

jazyku a poznávať prostredie, vzdelávací proces a život v rodinách v inej krajine, 
 

spôsobilosť  riešiť problémy   
- pri riešení zložitejších úloh učíme študentov rozdeliť si prácu na niekoľko krokov, 

určiť  si čiastkové ciele, uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na 
analyticko-kritickom a tvorivom myslení, 

- učíme študentov využívať teoretické poznatky pri riešení problémov, byť otvorený 
získavaniu a  využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, vedieť formulovať 
argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

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

- učíme študentov vnímať problémové situácie, konštruktívne a kooperatívne riešiť  
konflikty, 

 
spôsobilosti občianske 

- zapájame študentov do chodu školy (spolupráca prostredníctvom Študentskej rady), 

- kladieme dôraz na environmentálnu výchovu, 

- vedieme študentov k rešpektovaniu a poznaniu histórie mesta a regiónu, k 
uvedomovaniu si základných humanistických hodnôt,  

- vedieme študentov k uvedomovaniu si svojich práv a k zodpovednému prístupu pri 
plnení svojich povinností, k chápaniu svojich osobných záujmov v spojení so 
záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,  

 
spôsobilosti sociálne a personálne 
- so študentmi jednáme ako s partnermi, v diskusii vymedzujeme pravidlá vzájomného 

rešpektovania sa, 

- vedieme študentov k spolupráci v skupine, uvedomeniu si svojej zodpovednosti 
v tíme, aby  dokázali prispieť k dosahovaniu spoločných  cieľov, 

 
spôsobilosti pracovné 
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- pripravujeme študentov postupne na voľbu vlastnej životnej dráhy ponukou 
voliteľných predmetov vo vyšších ročníkoch, 

- vedieme študentov k objektívnemu sebahodnoteniu a aktívnemu posúdeniu ich 
reálnych možností pri profesijnej orientácii, 

 
spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

- učíme študentov orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 
vyjadrovacie prostriedky, uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo 
svojom živote a v živote celej spoločnosti, 

- vedieme študentov k používaniu  pravidiel spoločenského kontaktu (etiketa),  
k správaniu  sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,  

 

spôsobilosti uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 
poznávať  v oblasti vedy a techniky 
- učíme študentov presnejšie sa vyjadrovať v bežnom jazyku,  používať matematické 

myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných   situáciách,  
- vedieme študentov k používaniu  matematických modelov, abstrakcií,  k 

zovšeobecňovaniu, k  využívaniu základov  prírodovednej gramotnosti, ktorá  im 
umožní robiť prírodovedne podložené úsudky, 

 
spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií  
- študenti využívajú IKT pri vyučovaní a učení sa, vo voľnom čase a na komunikáciu 

(používajú počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu 
a výmenu informácií), 

-  upozorňujeme študentov na výhody aj negatíva, ktoré sú spojené s využívaním 
internetu a inej digitálnej komunikácie a na rozdiely  medzi reálnym a virtuálnym 
svetom, 

 

spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti   
- schopnosť inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť nové 

projekty so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom 
živote.  

 
Nasledujúca tabuľka podáva ucelený prehľad pravidelných aktivít - stratégií, ktoré sa 
realizujú počas štúdia: 
 
 

Stratégia Rozvíjané kompetencie 

Frontálna výučba (výklad, demonštrácia, diskusia, dialóg atď) 
- študenti sú vedení k získavaniu faktov aj  k pochopeniu príčin, 

vzťahov a medzipredmetových väzieb 
- spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 
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Samostatná práca (referáty, seminárne práce, projekty) 
- študenti samostatne získavajú informácie zo všetkých 

dostupných zdrojov (internet, knižnica, slovníky, encyklopédie 
atď.) spracovávajú ich a prezentujú 

- študenti sami seba hodnotia 

- spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 
- spôsobilosť  riešiť problémy  
- spôsobilosti pracovné 
- sociálne  komunikačné spôsobilosti 
- spôsobilosti v oblasti informačných 

a komunikačných technológií  
- spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti  

a podnikavosti 
Práca v skupinách (problém. úlohy, brainstorming, diskusia, 
súťaže) 
- študenti sú vedení ku komunikácii, diskusii, kooperácii, 

vzájomnej tolerancii, prezentácii a obhajobe svojich názorov 
v skupine 

- študenti sa navzájom hodnotia 

- spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 
- spôsobilosť  riešiť problémy  
- spôsobilosti pracovné 
- sociálne  komunikačné spôsobilosti  
- spôsobilosti občianske 

Projektová výučba  
- študentom je zadaná konkrétne téma z oblasti daného 

predmetu, ktorú rôznym spôsobom spracovávajú 
- dôraz sa kladie na riešenie problému samostatne aj 

v skupinách, na medzipredmetové vzťahy a prezentáciu 
výsledkov 

- spôsobilosť  riešiť problémy  
- spôsobilosti pracovné 
- sociálne  komunikačné spôsobilosti  
- spôsobilosti občianske 
- spôsobilosti pracovné 
- spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti  

a podnikavosti 

Exkurzia 
- študenti sa zoznamujú s praktickými činnosťami v rôznych 

zariadeniach 

- sociálne  komunikačné spôsobilosti  
- spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 
- spôsobilosti občianske 

Nepovinné predmety a krúžky 
- škola ponúka študentom ďalšie aktivity pre ich voľný čas  

- spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 
- spôsobilosti pracovné 

Predmetové súťaže (olympiády, SOČ, atď.) 
- podľa osobného záujmu sa študenti môžu zúčastniť rôznych 

predmetových súťaží 

- spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 
- spôsobilosť  riešiť problémy  

- spôsobilosti uplatňovať základ matematického 
myslenia   a základné schopnosti   v oblasti 
vedy a techniky 

Zahraničné pobyty 
- študenti zdokonaľujú svoje jazykové schopnosť vďaka 

výmennému pobytu vo Wuppertale , alebo výletom do Poľska, 
Rakúska 

- sociálne  komunikačné spôsobilosti  
- spôsobilosti občianske 
- spôsobilosti vnímať a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

Školské výlety 
- študenti budujú- vzájomné vzťahy, získavajú vzťah k prírode 

a ku kultúrnym pamiatkam 

- sociálne  komunikačné spôsobilosti  
- spôsobilosti občianske 
- spôsobilosti vnímať a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

 
 
 

2.4 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 

Žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú na našom gymnáziu vzdelávaní 
formou individuálnej integrácie do bežných tried. Uplatňujeme osobný prístup ku každému 
konkrétnemu prípadu takto znevýhodneného žiaka, ktorý je  založený na úzkej spolupráci 
žiaka, jeho rodičov (zák. zástupcu), školskej psychologičky, centra pedagogicko – 
psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), výchovného poradcu, triedneho učiteľa 
a všetkých učiteľov, ktorí učia v jeho triede. 
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Problémy v učení sa žiakov sa zisťujú na viacerých stupňoch: 
o  vyučujúci na vyučovacích hodinách 
o  triedny profesor – na triednických hodinách zisťuje, kto má problémy s učením 

a v ktorom predmete po konzultácii s vyučujúcim daného predmetu 
o  triedny profesor je v spojení so školskou psychologičkou a  výchovným poradcom 

Spolupracujeme s CPPPaP, ktorá nám v minulosti veľmi pomohla odhaliť 
vzdelávacie, ale aj iné osobné problémy žiakov.  

 
Zvýšenú podporu a starostlivosť dostávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením.   

Škola nie je vybavená bezbariérovým prístupom a je schopná zaistiť len vzdelávanie 
žiakov s menším zdravotným postihnutím. Zdravotne znevýhodneným žiakom sa učiteľ snaží 
danú problematiku sprístupniť individuálnym prístupom, poskytuje konzultačné hodiny.  
Dlhodobo chorým žiakom umožňujeme v opodstatnených prípadoch aj individuálnu formu 
štúdia a pružne prispôsobujeme možnosti a formy uzatvárania klasifikácie. 
 

Osobitnou skupinou žiakov sú žiaci so špecifickými poruchami učenia sa. Na 
základe spolupráce s PPP budú pracovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 
Tento zahŕňa požiadavky na špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby žiaka, odporúčané 
pedagogické postupy,  úpravu organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu, zabezpečenie 
technicko – materiálnych potrieb a kompenzačných pomôcok, odporúčania ku skúšaniu 
a hodnoteniu žiaka. 

 Pozitívne pôsobí, že učiteľ chce takémuto žiakovi pomôcť, nehľadá úľavy, ale 
optimálnu úroveň, na ktorej môže žiak pracovať. Cieľom vzdelávania týchto žiakov je, aby aj 
takýto žiak zvládol daný ročník (v rámci svojich možností) a úspešne zmaturoval. 
 

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa snažíme pomôcť odpustením 
niektorých poplatkov, prípadne finančným príspevkom na školské akcie či súťaže. Nemáme 
skúsenosti, že by sociálne slabé zázemie v negatívnom slova zmysle ovplyvňovalo študijné 
výsledky žiakov. Práve naopak, u mnohých je väčšia snaha o dosiahnutie dobrých študijných 
výsledkov, pretože sú finančne motivovaní štipendiami. 
 

Sociálne- patologickým javom sa snažíme predchádzať vhodnou prevenciou, prípadne 
ich v zárodku riešiť v súčinnosti triedneho učiteľa, protidrogového koordinátora, výchovného 
poradcu a psychológa. 

Za najdôležitejšie však považujeme vytváranie priateľského, demokratického ovzdušia 
a budovanie dobrých vzťahov v triednych kolektívoch, s učiteľmi aj vedením školy. 
 

Nadaným žiakom sa vyučujúci venujú individuálne podľa charakteru jednotlivých 
predmetov. Žiaci sú motivovaní k ďalšiemu prehlbovaniu a rozširovaniu preberaného učiva. 
Hlavnou náplňou tejto práce je zapájanie študentov do rôznych súťaží (olympiády, SOČ, 
literárne, jazykové, recitačné, športové súťaže). V rámci mimoškolských aktivít sú žiakom 
ponúkané aj  krúžky, kde sa môžu na tieto súťaže pripravovať. 
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2.5 Začlenenie prierezových tém  
 

Prierezové témy sú integrované do výučby jednotlivých predmetov. Ich začlenenie 
v osnovách vyučovacích predmetov  je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
Prierezová téma Ochrana života a zdravia je realizovaná aj formou účelového cvičenia 
v časovej dotácii 6 hodín za polrok.  
 

Prierezová téma Predmet 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk,  Nemecký jazyk, 
Matematika,  Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, 
Geografia, Etická výchova, Umenie a kultúra, Telesná a športová 
výchova, Občianska náuka 
- Realizujeme aj besedami s psychológom, s triednym učiteľom 

v rámci triednických hodín, s vých. poradcom, koordinátorom 
protidrogovej prevencie 

Environmentálna 
výchova 

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk,  Nemecký jazyk, 
Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Telesná 
a športová výchova 
Ďalšou organizačnou formou sú aj exkurzie v rámci geografie 
a biológie. 

Mediálna výchova 
Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk,  Nemecký jazyk, 
Matematika, Informatika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, 
Etická výchova, Umenie a kultúra, Telesná a športová výchova 

Multikultúrna 
výchova 

Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Dejepis, Geografia, Etická výchova, 
Umenie a kultúra, Občianska náuka 

Ochrana života a 
zdravia 

Anglický jazyk, Chémia, Biológia, Telesná a športová výchova 

Tvorba projektu 
a prezentačné 

zručnosti 

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk,  Nemecký jazyk, 
Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Telesná 
a športová výchova, Aplikovaná ekonómia 

 
Podrobne je začlenenie prierezových tém rozpracované v osnovách jednotlivých 
predmetov. 
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3.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality sa zameriava na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 
2. Hodnotenie školy 
3. Hodnotenie pedagogických pracovníkov 

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 

Cieľom hodnotenia je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, vďaka ktorej získava 
informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, v čom má prednosti a v čom nedostatky. 
Táto informácia je potrebná aj pre rodičov žiaka.  

Hodnotenie žiaka vychádza zo stanovených cieľov a kritérií, ktorými je možné 
žiakove vedomosti a činnosť zmerať, hodnotenie žiaka je vyjadrením očakávaných výstupov 
v jednotlivých predmetoch, zároveň hodnotí jeho zvládnutie kľúčových kompetencií. Na 
tomto základe môže tiež žiak sám hodnotiť svoju prácu. 

Nie je možné zjednodušene deliť žiakov na úspešných a neúspešných, vyučujúci by sa 
mal sústrediť na individuálny pokrok každého žiaka. 

Pre zlepšenie komunikácie na úrovni škola – žiak – rodič používame internetovú 
žiacku knižku. 

 

3.1.1 Pravidlá hodnotenia žiaka 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na 
hodnotenie a klasifikáciu.  
Klasifikácia je  a) priebežná 
   b) celková 
Celková klasifikácia žiaka v jednotlivých predmetoch sa uskutočňuje na konci 1. a 2. 
polroka. 
Priebežná i celková klasifikácia vyučovacích predmetov využíva stupne prospechu: 
1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Pre potrebu klasifikácie sa vyučovacie predmety delia podľa svojho charakteru na: 
a) predmety s prevahou teoretického zamerania (jazyky, spoločenskovedné, 

prírodovedné, informatika) 
b) predmety s prevahou výchovného zamerania (telesná výchova, umenie a kultúra) 

 
A) Pravidlá pre klasifikáciu výsledkov vo vyučovacích predmetov s prevahou 

teoretického zamerania. 
V týchto predmetoch hodnotíme najmä: 

- ucelenosť, presnosť a trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov 
a vzťahov a schopnosť sa vyjadrovať, 
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- v predmetoch, ktorých súčasťou sú praktické činnosti (laboratórne práce), schopnosť 
využívať a zovšeobecňovať poznatky získané pri praktických činnostiach, 

- kvalitu myslenia, samostatnosť, tvorivosť, úroveň osvojenia si samostatného štúdia, 
- presnosť, výstižnosť a jazykovú správnosť ústneho i písomného prejavu, 
- aktivitu, záujem. 
 
B) Pravidlá pre klasifikáciu výsledkov vo vyučovacích predmetoch výchovného 
zamerania. 
V týchto predmetoch hodnotíme najmä: 
- celkovú kvalitu prejavu žiaka, 
- kvalitu vzťahu žiaka k činnostiam a úroveň záujmu žiaka o tieto činnosti, 
- v telesnej výchove všeobecnú zdatnosť a výkonnosť ( s prihliadnutím k zdravotnému stavu 

žiaka) a úroveň jeho snahy. 
 

Kritéria pre klasifikáciu výsledkov a ich hodnotenie jednotlivými stupňami prospechu 
stanovuje klasifikačný poriadok platný v SR, pomocné kritéria pre stanovenie konkrétneho 
stupňa prospechu stanovujú predmetové komisie tak, aby nedochádzalo k rozdielnemu 
hodnoteniu u všetkých učiteľov rovnakého vyučovacieho predmetu. 
 

3.1.2 Celkové hodnotenie výsledkov vzdelávania 
 
Žiak 

a) prospel s vyznamenaním, 
keď nemá v žiadnom predmete prospech horší než chválitebný, priemerný prospech nie je 
horší než 1,50  a jeho správanie je veľmi dobré.  
b) prospel veľmi dobre, 
keď nemá v žiadnom predmete prospech horší než dobrý, priemerný prospech nie je horší 
než 2,00  a jeho správanie je veľmi dobré.  
c) prospel, 
keď nie je v žiadnom predmete hodnotený pri celkovej klasifikácii stupňom nedostatočný 
d) neprospel, 
keď má z niektorého predmetu prospech nedostatočný 
 

Keď má zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dosiahol 18 rokov pochybnosti 
o správnosti hodnotenia na konci 1. alebo 2. polroka školského roka, môže do 3 pracovných 
dní od oznámenia klasifikácie (najneskôr však do 3 pracovných dní od dňa vydávania 
vysvedčenia alebo výpisu z vysvedčenia) požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie 
žiaka. 

Komisionálnu skúšku koná žiak v nasledovných prípadoch: 
- keď koná rozdielovú skúšku, 
- keď koná opravné skúšky, 
- keď chce po prerušení štúdia pokračovať vo vyššom ročníku, 
- keď požiada 18 ročný žiak alebo zákonný zástupca mladšieho žiaka o jeho preskúšanie, 
- na podnet riaditeľa školy. 

Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná,  jej predsedom je riaditeľ školy, jeho 
zástupca alebo riaditeľom poverený učiteľ. Členovia komisie majú aprobáciu skúšobného 
predmetu, prípadne príbuzného vyučovacieho predmetu. Výslednú známku skúšky vyhlási 
predseda komisie v deň skúšky a táto známka je konečná. 
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3.1.3 Získavanie podkladov pre určenie stupňa prospechu 
 
Vyučujúci príslušného predmetu pre určenie stupňa prospechu využíva tieto metódy 
a prostriedky: 

- sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, 
- sledovanie výkonov žiaka a jeho prípravy na vyučovanie, 
- využitie rôznych diagnostických metód (písomné skúšky, ústne, praktické, 

pohybové, didaktické testy), 
- analýzu výsledkov činnosti žiaka a hodnotenie samostatných prác žiaka, 
- konzultácie s ostatnými učiteľmi a podľa potreby aj s pracovníkmi pedagogicko 

– psychologického poradenstva, 
- rozhovor so žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 

 
Klasifikácia žiaka využíva tieto formy: 

- písomné skúšky stanovené učebnými osnovami, 
- kontrolné písomné skúšky, 
- ďalšie práce žiakov, 
- ústne skúšky pred triedou, 
- ďalšie ústne skúšky. 

 
Písomné skúšky stanovené učebnými osnovami príslušných vyučovacích predmetov 

alebo predmetovými komisiami (slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika) sú 
povinné v predpísanom počte za daný polrok. Dĺžka tejto skúšky je stanovená na dobu 
najmenej jednej vyučovacej hodiny. Výsledok hodnotenia tejto skúšky je učiteľ povinný 
predložiť žiakovi (jeho opravenú písomnú prácu) k nahliadnutiu. Vyučujúci príslušných 
predmetov tieto skúšky koordinujú prostredníctvom triedneho profesora tak, aby žiak 
v jednom dni vykonal len jednu takúto skúšku. 

Kontrolné písomné skúšky spravidla nedosahujú dĺžku celej vyučovacej hodiny 
(kontrolné písomné práce, diktáty, testy). V jednom dni môže žiak vykonať viac takýchto 
skúšok z rôznych vyučovacích predmetov. 

Ústne skúšky sa uskutočňujú na vyučovacej hodine pred triedou. Po ústnej skúške 
oznamuje učiteľ žiakovi výsledok okamžite so zdôvodnením známky. 
 
 

3.1.4 Celková klasifikácia v predmete 
 

Celkovú klasifikáciu stanovuje učiteľ, ktorý daný predmet žiaka učí. Keď predmet 
vyučuje viac učiteľov, určí sa stupeň prospechu po vzájomnej dohode. Stupeň prospechu pri 
celkovej klasifikácii nie je daný priemerom známok priebežnej klasifikácie v predmete. 

Keď nie je možné hodnotiť žiaka na konci 1. polroku šk. roka z určitého predmetu, 
pretože žiak nevykoná dostatočný počet skúšok z priebežnej klasifikácie z dôvodov častej 
absencie či z iných dôvodov, určí riaditeľ školy pre jeho klasifikáciu náhradný termín tak, aby 
toto hodnotenie mohlo byť prevedené najneskôr do dvoch mesiacov po ukončení 1. polroku. 
To isté platí aj pre 2. polrok šk. roku. 

Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel najviac z 2 predmetov, koná z týchto 
predmetov najneskôr do 31. augusta v termíne stanoveným riaditeľom školy opravnú skúšku. 
Opravná skúška je komisionálna. 
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 Žiak, ktorý na konci druhého polroka školského roka neprospel z viac než 2 
predmetov, je celkove hodnotený „neprospel“ a môže požiadať o opakovanie ročníka. 
 

3.1.5 Klasifikácia správania 
 

Klasifikáciu žiaka zo správania za polrok navrhuje triedny profesor. Zníženú známku 
zo správania na návrh triedneho profesora alebo aj iných vyučujúcich učiteľov konkrétneho 
žiaka prerokuje pedagogická rada. Pedagogická rada môže odsúhlasiť aj podmienečné 
vylúčenie s konkrétnymi podmienkami tohto vylúčenia. 
 
 

3.2 Vnútorný systém kontroly hodnotenia zamestnancov, 
hodnotenie školy. 
 

Hodnotenie zamestnancov je vždy stanovené na 1 školský rok na základe 
autoevalvácie  a  vychádza z plánu práce na školský rok a prejaví sa v správe  o výchovno – 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za daný školský rok. 

Na príprave a realizácii autoevalvácie a hodnotenia sa bude podieľať tím zostavený 
z vedúcich zamestnancov a predsedov predmetových komisií. 
Autoevalvácia školy vymedzuje najmä tieto oblasti: 

- uplatňovanie a dodržiavanie školského zákona v praxi nášho gymnázia, 
- súlad realizovaného školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím 

programom, 
- výučba, jej efektivita a zvládnutie kľúčových kompetencií, 
- klíma školy, kvalita  prostredia, 
- práca učiteľov, efektivita a kvalita, 
- práca vedenia školy, objektivita hodnotenia, efektívne využívanie finančných 

prostriedkov školy, 
- spolupráca s rodičmi a inou verejnosťou, 
- materiálne, technické, ekonomické a hygienické podmienky v škole. 
 

Systém kontroly si vytvorí riaditeľ, zástupcovia riaditeľa, a predsedovia PK pre 
školský rok a raz za štvrťrok zhodnotí vedenie školy jeho účinnosť a efektivitu. 

Hodnotenie má priamy súvis s kontrolou, dôležitú úlohu pri hodnotení zohráva 
evalvácia a autoevalvácia učiteľov i školy ako celku. 
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3.2.1 Evalvácia a autoevalvácia učiteľov 
 

Sledované oblasti Hodnotené skutočnosti Metódy 
Periodicita 
hodnotenia 

Kvalita výchovno – 
vzdelávacieho procesu 

odborná úroveň 
didaktika 
vedenie  hodiny 
pomôcky 
plnenie tematického plánu 
disciplína žiakov 
úroveň písomných prác 

hospitácie 
porady PK 
inšpekčná činnosť 

priebežne 

Vzťahy so žiakmi  
dotazníková forma 
rodičovská rada 

každoročne 

Ďalšie vzdelávanie  
certifikáty 
účasť na vzdelávaní 

 

Vedenie pedagogickej 
dokumentácie 

triedne knihy 
klasifikácia 
tematické plány 
prípravy a pod. 

kontrola 
dokumentov 

priebežne 

Prínos pre celok školy 

triednictvo 
tvorba projektov 
vedenie PK 
zodpovednosť za konkrétnu 
úlohu 
organizácia školských akcií 
organizácia mimoškolských 
aktivít žiakov 
publikačná činnosť 
propagácia školy 

vedenie školy 
dotazníkovou 
formou 

priebežne 
a podrobne 
raz za polrok 
šk. roka 

 
 
 
 

3.2.2. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 
odborných zamestnancov  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je nevyhnutným predpokladom 
na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.  
Je orientované na dosiahnutie týchto cieľov:  

 uvádzať začínajúcich učiteľov do praxe v rámci adaptačného vzdelávania,  

 sprostredkovať nové právne normy v oblasti školstva,  

 sprostredkovať učiteľom najnovšie poznatky z metodiky vyučovania jednotlivých 
predmetov, pedagogiky, ako aj z odboru,  

 sprostredkovať aktuálne informácie z pedagogickej praxe,  
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 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 
prostriedkami, videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami,  

zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 
efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.  
 
Na zabezpečenie týchto cieľov využívame:  

 priebežné vzdelávanie a školenia, ktoré organizuje  MPC,  

 vzájomné hospitácie učiteľov, otvorené hodiny,  

 pedagogické porady a pedagogickú radu,  

 zakupovanie a štúdium odbornej literatúry a časopisov,  

 využívanie internetových zdrojov   

3.2.3 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) 
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3.2.4 Autoevalvácia školy 
 

Sledované oblasti Hodnotené skutočnosti Metódy 
Periodicita 
hodnotenia 

Zloženie pedagogického 
zboru 

Aprobácia 
Dĺžka praxe 

Analýza 
dokumentov 

každoročne 

Klíma školy 
Prostredie 
Vybavenosť 
Medziľudské vzťahy 

Dotazníková forma každoročne 

Ďalšie vzdelávanie 
pedagogických 
pracovníkov 

Účasť na školeniach 
Samoštúdium 

Certifikáty 
dokumenty 

každoročne 

Hodnotenie práce za 
školský rok 

Úroveň výchovno – 
vzdelávacieho procesu 
Hospodárenie školy 

Správa o činnosti 
školy 

každoročne 

Úroveň vedomostí 
a schopností žiakov 

Výsledky ročných testov 
Výsledky maturít 

Analýza testov 
Hodnotenie 
externých 
a interných MS 

priebežne a na 
konci 
školského 
roka 

Úspešnosť absolventov Prijímanie na vysoké školy 
 do konca 

septembra 

Výchovné problémy 

Absencia a neospravedlnená 
absencia 
Alkohol drogy a iné 
negatívne javy 

Analýza 
prevencia 

priebežne 

Integrácia žiakov so 
špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami 

Individuálnymi študijný 
plán 

Dodržiavanie 
individuálnych 
študijných 
programov 

raz za polrok 
školského 
roka 

Postoj žiakov a rodičov 
ku škole 

 
Dotazníky 
Schôdze združenia 
rodičov 

najmenej raz 
za dva roky 



 

1. Školský učebný plán – platí pre 4. ročník 

Škola Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01  Košice 

Kód a názov 
študijného odboru 

7902 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Zameranie 

Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov 
(rozšírená výuka anglického jazyka) 

Vzdelávacia oblasť  
Ročník 

Počet  týždenných VH v ročníku 

Spolu  1. 2. 3. 4. Predmet  

Jazyk a komunikácia  

slovenský jazyk a 
literatúra 3   3   3   3 2 14 
anglický  jazyk 4 1 4 1 4 4 2 20 

druhý cudzí jazyk 2 1 2 1 2   2   10 

Človek a príroda 

fyzika  2 1 2   1   -   6 
chémia  2 1 2   1 1 -   7 
biológia  2   3   1 1 -   7 

Človek a spoločnosť 

dejepis  2   2   2   -   6 
geografia 1   2   1   -   4 

občianska náuka -   1  2   -   3 

Človek a hodnoty 
etická výchova/ 
/náboženská výchova   1   1   -   -   2 

Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 4   3 1 4 -    12 

informatika 1   1 1 1   -   4 

Umenie a kultúra  umenie a kultúra  1   1   1   1   4 

Zdravie a pohyb  
telesná a športová 
výchova  2   2   2   2   8 

Počet VH povinnej časti 27 4 29 4 25 2 12 4 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné hodiny podľa výberu žiakov -   -   4   13   16 

Celkový počet hodín 31 33 32 29 124 
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Zameranie Všeobecné zameranie 

Vzdelávacia oblasť  

Ročník 

Počet  týždenných VH v ročníku 

Spolu  1. 2. 3. 4. Predmet  

Jazyk a komunikácia  

slovenský jazyk a 
literatúra 3   3   3   3 2 14 

prvý cudzí jazyk 4   4   4   4 2 18 

druhý cudzí jazyk 2 1 2 1 2   2   10 

Človek a príroda 

fyzika  2 1 2 1 1   -   7 

chémia  2 1 2   1 1 -   7 

biológia  2 1 3   1 1 -   8 

Človek a spoločnosť 

dejepis  2   2   2   -   6 

geografia 1   2   1   -   4 

občianska náuka -    1 2   -   3 

Človek a hodnoty 

etická výchova/ 
/náboženská 
výchova   1   1   -   -   2 

Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 4   3 1 4 - -    12 

informatika 1   1 1 1   -   4 

Umenie a kultúra  umenie a kultúra  1   1   1   1   4 

Zdravie a pohyb  
telesná a športová 
výchova  2   2   2   2   8 

Počet VH povinnej časti 27 4 29 4 25 2 12 4 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné hodiny podľa výberu žiakov -   -   4   13   17 

Celkový počet hodín 31 33 31 29 124 
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            Komentár k učebnému plánu: 
- Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet je plánovaná výučba.  
- Vyučovacia hodina podľa tohto učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže zaviesť iné 

organizačné formy vyučovania napr. blokové vyučovanie.  
- Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
- Ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický alebo nemecký jazyk, ako druhý cudzí jazyk sa 

vyučuje anglický, nemecký alebo ruský jazyk. 
- Delené hodiny v rozsahu jedna hodina týždenne sú zaradené v predmetoch, chémia, 

biológia, fyzika. 
- Pri výučbe telesnej výchovy sa trieda delí na skupinu chlapcov a dievčat. 
- Povinné učivo Ochrana života a zdravia je súčasťou predmetov telesná a športová výchova, 

geografia, fyzika,  biológia a realizuje sa aj samostatnou organizačnou formou – účelovým 
cvičením v rozsahu 12 hodín (6 hodín za polrok). 

- Žiaci si podľa vlastného výberu volia 4 vyučovacie hodiny v 3. ročníku a 13 vyučovacích 
hodín v 4. ročníku zo zoznamu voliteľných predmetov. 

- Povinne voliteľné predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 
Tieto predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení a v príslušných dokumentoch sa uvedie 
„absolvoval/-a“.  
 
 
 



 

Škola Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 
Kód a názov študijného odboru 7902 J 74   gymnázium - bilingválne štúdium 
Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 5 rokov 
Forma štúdia denná 
Vyučovací jazyk slovenský/nemecký, slovenský/anglický 
Zameranie   
Triedy   IV.NB           
    Počet VH týždenne 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník Spolu ŠVP 
Navýšenie 

ŠVP 

Jazyk a komunikácia 

slovenský 
jazyk a 
literatúra 

3 3 3 5   14 12 2 

druhý 
vyučovací 
jazyk 

12 6 6 6 4 34 22 12 

konverzácia 
v druhom 
vyučovacom 
jazyku 

4       2 6 0 6 

nemecká 
literatúra 

                

cudzí jazyk 3 3 2 2 1 11 10 1 

Človek a príroda 
fyzika    2 2 2   6 5 1 
chémia    3 2 2   7 5 2 
biológia    3 2 2   7 6 1 

Človek a spoločnosť 

dejepis    2 3 1   6 5 1 

geografia     2 1 2 5 4 1 

občianska 
náuka 

  1 2 1 1 5 3 2 

Človek a hodnoty 

etická 
výchova/ 
/náboženská 
výchova   

1 1       2 2 0 

Matematika a práca s informáciami 

matematika 4 4 4 3   15 11 4 

informatika 
2 1 1     4 3 1 

Umenie a kultúra 
umenie 
a kultúra  

0 0 1 1 2 4 4 0 

Zdravie a pohyb 
telesná 
a športová 
výchova  

2 2 2 2 2 10 10 0 

Počet VH povinnej časti 31 31 32 28 14 136 102 34 

Voliteľné hodiny podľa výberu 
žiakov   0 0 0 4 12 16     

Celkový počet hodín 31 31 32 32 26 152     
Počet hodín vyučovaných v 2. vyuč. 
jazyku     7 11 6 3 27     
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Škola Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 
Kód a názov študijného odboru 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium 
Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 5 rokov 
Forma štúdia denná 
Vyučovací jazyk slovenský/nemecký 
Zameranie   
Triedy   V.NB           
  

 
Počet VH týždenne 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník Spolu ŠVP 
Navýšenie 

ŠVP 

Jazyk a komunikácia 

slovenský 
jazyk a 
literatúra 

3 3 3 5   14 12 2 

druhý 
vyučovací 
jazyk 

12 6 6 6 4 34 22 12 

konverzácia 
v druhom 
vyučovacom 
jazyku 

4       2 6 0 6 

nemecká 
literatúra 

                

cudzí jazyk 2 3 3 2 2 12 10 2 

Človek a príroda 
fyzika    2 2 2   6 5 1 
chémia    3 2 2   7 5 2 
biológia    3 2 2   7 6 1 

Človek a spoločnosť 

dejepis    2 3 1   6 5 1 

geografia     2 1 2 5 4 1 

občianska 
náuka 

  1 1 1 1 4 3 1 

Človek a hodnoty 

etická 
výchova/ 
/náboženská 
výchova   

1 1       2 2 0 

Matematika a práca s informáciami 

matematika 4 4 4 3   15 11 4 

informatika 
2 1 1     4 3 1 

Umenie a kultúra 
umenie 
a kultúra  

0 0 1 1 2 4 4 0 

Zdravie a pohyb 
telesná 
a športová 
výchova  

2 2 2 2 2 10 10 0 

Počet VH povinnej časti 30 31 32 28 15 136 102 34 

Voliteľné hodiny podľa výberu 
žiakov   0 0 0 4 12 16     

Celkový počet hodín 30 31 32 32 27 152 152   
Počet hodín vyučovaných v 2. vyuč. 
jazyku     7 10 6 3 26     
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Komentár k učebnému plánu: 
- Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet je plánovaná výučba.  
- Vyučovacia hodina podľa tohto učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže zaviesť iné organizačné 

formy vyučovania napr. blokové vyučovanie.  
- Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
- Druhý vyučovací jazyk je nemecký jazyk alebo anglický jazyk. 
- Druhý cudzí jazyk je anglický jazyk, nemecký jazyk alebo ruský jazyk. 
- Predmety matematika a dejepis  sa učia čiastočne v nemeckom rsp. anglickom jazyku. 
- Predmet  občianska náuka sa v 5. ročníku učí v nemeckom jazyku. 
-  Pri výučbe telesnej výchovy sa trieda delí na skupinu chlapcov a dievčat. 
- Povinné učivo Ochrana života a zdravia je súčasťou predmetov telesná a športová výchova, geografia, 

fyzika,  biológia a realizuje sa aj samostatnou organizačnou formou – účelovým cvičením v rozsahu 12 
hodín (6 hodín za polrok). 

- Žiaci si podľa vlastného výberu volia 4 vyučovacie hodiny v 4. ročníku a 12  vyučovacích hodín v 5. 
ročníku zo zoznamu voliteľných predmetov. 

- Povinne voliteľné predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Tieto predmety 
sa neklasifikujú a na vysvedčení a v príslušných dokumentoch sa uvedie „absolvoval/-a“.  

- Finančná gramotnosť sa okrem priameho začlenenia do vyučovacích predmetov (SJL, CJ, MAT, INF, 
OBN, EKO, ETV) realizuje aj samostatnou kurzovou formou v rozsahu 6 hodín v 2. a 3. ročníku. 

 
 

- Voliteľné predmety 

- Ponuka voliteľných predmetov je každoročne zostavovaná na základe monitorovania predbežného záujmu 
žiakov a písomnej prihlášky žiakov na štúdium týchto predmetov. 

- Všetky voliteľné predmety sa klasifikujú. 
 

Predmet 

ročník 
3. (odbor 7902 J) 

4.(odbor 7902 J74) 

4. (odbor 7902 J) 

5.(odbor 7902 J74) 

Informatika a programovanie 2  

Literatúra v priestore a čase 2  

Konverzácia v 1. CJ 2 1 
Konverzácia v 2. CJ (ak žiak plánuje maturovať z dvoch 
cudzích jazykov -  1. aj 2. CJ) 2 6 

Chemické výpočty a experimenty 2  

Cvičenia z matematiky 2  

Cvičenia z biológie 2  

Geografia cestovného ruchu 2  

Aplikovaná ekonómia 2  

Seminár z fyziky 2 1 

Spoločenskovedný seminár  1 

Biológia človeka  1 

Seminár z dejepisu 2  

Matematika  6 

Fyzika  6 

Chémia  6 
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Biológia  6 

Dejepis  6 

Geografia  6 

Občianska  náuka  6 

Ekonomika  6 

Seminár z matematiky  1 

Ekonomika  6 

Informatika  6 

  


