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ÚVOD  
 

CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠkVP 
 

 

Školský vzdelávací program Gymnázia Ladislava Dúbravu je základným dokumentom, 

podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie na našej škole. Náš inovovaný školský 

vzdelávací program (ďalej len iŠkVP) vychádza z demokratických a humanistických hodnôt 

súčasnej spoločnosti. Prostredníctvom neho prezentujeme: 

- základné ciele a charakteristiky výchovy a vzdelávania, 

- školské priestory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, 

- pedagógov, pomocou ktorých sa dosahujú predpokladané a naplánované výsledky, 

- študentov a absolventov, ktorí sa tejto činnosti zúčastňujú.  

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na stupeň vzdelania ISCED 2 

a ISCED 3A na našej škole, vychádzajú zo školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu 

(ďalej len ŠVP). Predstavuje druhú úroveň modelu riadenia cieľového programu vzdelávania, ktorý 

zohľadňuje potreby a záujmy regiónu v ktorom sa škola nachádza. IŠkVP využíva svoj voliteľný 

program výučby podľa podmienok školy, tradície školy v regióne a zohľadňuje potreby a záujmy 

žiakov. 

 Základným cieľom vzdelávacieho programu našej školy je, aby žiaci výchovou 

a vzdelávaním naďalej plnohodnotne rozvíjali nadobudnuté vedomosti, schopnosti, záujmy 

a hodnotové postoje, pričom vzdelávacie štandardy tvoria východisko k osvojovaniu si a rozvíjaniu 

kompetencií žiakov. Zároveň chceme, aby sa u žiakov maximálne rozvinul personálny, sociálny, 

profesijno-orientačný a všeobecno-vzdelávací potenciál. Efektívnosť v našom inovovanom 

školskom vzdelávacom programe sa dosahuje aj s dôrazom na princíp komplexnosti 

medzipredmetových vzťahov k celkovému obsahu vzdelávania, ktoré dopomáhajú k všestrannému 

rozvoju žiaka, aj zavádzaním prierezových tém, ktoré sa prelínajú ako povinná súčasť vzdelávania 

jednotlivými predmetmi. Prostredníctvom vzdelávacích oblastí a prierezových tém preferujeme vo 

výučbe medzipredmetový prístup. Ide nám aj o výučbu aktívnej výstavby poznatkov v jednotlivých  

predmetoch. Naším spoločným cieľom je potom vytvárať také kognitívne činnosti, ktoré  sú 

vyjadrené pojmami, ako je vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie, pátranie, zisťovanie 

niečoho nového, napríklad výsledkov pokusu alebo experimentu,  interpretácie, či vytvárania 

rôznorodých verbálnych, obrazových a grafických textov. V nemalej miere dbáme na to, aby sa 
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vopred vytýčené ciele výchovy a vzdelávania prezentovali aj dosahovali v kvalitnej triednej aj 

školskej klíme.  

IŠkVP podporuje profesijnú zodpovednosť pedagógov za výsledky školy a napĺňanie cieľov 

profilu absolventa. Inovovaný školský vzdelávací program sa bude priebežne aktualizovať podľa 

potrieb, požiadaviek verejnosti a skúseností s jeho uplatňovaním. Vychádza z tímovej práce 

všetkých pedagogických pracovníkov a prináša zmeny v individualizácii výučby ako aj v hodnotení 

žiakov.  

Hlavným cieľom a zámerom školy je rozvinúť u svojich absolventov schopnosti, znalosti 

a postoje tak, aby boli pripravení pre pracovný život v spoločnosti, mali základ pre ďalšie 

celoživotné vzdelávanie ako aj svoj obsahový a sociálny rozvoj. 

 
Naším spoločným cieľovým úsilím vo výučbe každého predmetu je:  

 - rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť;  

 - posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené s učením; 

 - viesť žiakov k aktívnemu občianstvu; 

 - podieľať sa na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka.  
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   I. Všeobecné údaje 
 

                   1. Názov vzdelávacieho programu:    Non scholae sed vitae discimus 

                   2. Zriaďovateľ školy: Trnavský samosprávny kraj , Starohájska 10, 917 01 Trnava 

                   3. Vyučovací jazyk školy:   slovenský 

                           

  

Názov a adresa školy 
Gymnázium Ladislava Dúbravu 

Smetanov háj 285/8 

92901 Dunajská Streda 

Kód a názov študijného odboru 79025 J  gymnázium 

Stupeň vzdelania ISCED 2  a  ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky, 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 1. september 2008 

Miesto vydania Gymnázium Ladislava Dúbravu 

Platnosť ŠkVP od 1. septembra 2008 

 

 

 

Platnosť školského vzdelávacieho programu Dátum 

Vznik 1.septembra 2008 

Revidovanie 1.septembra 2009 

Revidovanie 1.septembra 2010 

Revidovanie 1.septembra 2011 

Revidovanie 1.septembra 2012 

Revidovanie 1.septembra 2013 

Revidovanie 1.septembra 2014 

Revidovanie 20. januára  2015 

Inovácia 1.september 2015 

Revidovanie 1.september 2016 

Revidovanie 1.september 2017 
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho 

programu 
 

1. ZAMERANIE, PROFILÁCIA ŠKOLY, CIELE VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 
 

Gymnázium je stredná škola, pripravujúca študentov hlavne na štúdium na vysokých 

školách, ale aj pre výkon niektorých povolaní. Naša doba je charakteristická rýchlymi zmenami 

v spoločnosti a v poznaní. 21. storočie si vyžaduje nové, kvalitatívne vyššie ciele a úlohy. Nikomu 

nemôže byť ľahostajné, akých ľudí pripravíme na život, akí absolventi opustia brány nášho 

gymnázia. Ich úspešnosť v ďalšom živote bude aj úspešnosťou celej našej krajiny. Spoločenský aj 

vedecký vývoj prináša nové ciele a úlohy, ktoré vyžadujú zmeny vo filozofii výchovy  a 

vzdelávania. Tieto zmeny sa musia týkať najmä princípu európskej dimenzie vo vzdelávaní 

a konkurencie schopnosti našich absolventov. Dôležitý je princíp humanizácie vzdelávania 

a zvyšovania jeho kvality. 

Gymnázium v Dunajskej Strede je pokračovateľom predchádzajúcich typov strednej školy 

v meste Dunajská Streda. Škola vznikla ako Gymnázium v Dunajskej Strede roku 1948, neskôr sa 

zmenila na JSŠ, potom existovala až do roku 1969 ako  SVŠ, kedy sa zriaďovacou listinou  MŠ SR 

premenovala opäť na gymnázium. Je jedinou strednou školou v meste, ktorá  má všetky triedy 

s vyučovacím jazykom slovenským. V súčasnosti má vzdelávanie organizované v dĺžke 4 a 8 rokov. 

V  štvorročnom štúdiu nám chýba trieda III.A, nakoľko pre malý počet prihlásených žiakov sme 

v predminulom  školskom roku nemohli otvoriť triedu. 

Škola sa nachádza na sídlisku Sever II, 

v bezprostrednej blízkosti Základnej umeleckej 

školy a Základnej školy s vyučovacím jazykom 

slovenským. Zo začiatku škola sídlila v spoločnej 

budove s Gymnáziom s vyučovacím jazykom 

maďarským v strede mesta na Námestí sv. Štefana. 

Od roku 2006 sa celá škola presťahovala z tohto 

sídla na Smetanov háj. Od tohto roku má škola 

zároveň aj  vlastnú budovu, ktorá vznikla rekonštrukciou bývalej materskej škôlky a bola 

projektovaná ako osemročné gymnázium. Kvôli nepostačujúcim priestorom sme si zo začiatku 

prenajímali 4 triedy pre 4-ročné štúdium v priestoroch ZŠ. V školskom roku 2012/2013 sme však 
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z ekonomických dôvodov a aj z dôvodu poklesu počtov žiakov premiestnili všetky 4 triedy 

štvorročného štúdia do hlavnej budovy a týmto spôsobom boli kapacity školy náležite využité.  

Všeobecné ciele úplného stredného všeobecného vzdelávania sú nasledovné: 

 - poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického 

a vyváženého výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva;  

- prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie kauzálnych, 

funkčných  a vývinových vzťahov medzi javmi a procesmi; 

- naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie  a vyvodzovať 

logické závery;  

- viesť žiakov ku kritickému mysleniu  s uplatnením mnohostranného  pohľadu pri riešení 

úloh; 

- naučiť žiakov  zaraďovať získané informácie a poznatky do zmysluplného kontextu  

    životnej praxe; 

- poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania resp. pracovného  

    zaradenia podľa ich schopností a záujmov a tiež potrieb spoločnosti; 

- prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť  kultivovane komunikovať,  

    racionálne argumentovať a  efektívne spolupracovať v skupinách; 

- posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej  

    spoločnosti; 

- nasmerovať  žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje  zdravie, duševnú 

    rovnováhu a pohodu;  

- motivovať žiakov k tomu, aby sa  zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri 

ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt,  životného prostredia a života na Zemi.  

- viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov 

na  miestnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni.   

 

Ďalšími cieľmi výchovy a vzdelávania na našej škole sú získanie kompetencií v oblasti 

komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívanie IKT, komunikácia 

v štátnom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch, naučiť sa správne identifikovať a analyzovať 

problémy a navrhovať ich riešenia, získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným 

slobodám, naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať. 

 Do vyučovacieho procesu je potrebné implementovať pracovné semináre, ďalšie 

vzdelávanie učiteľov hlavne v rámci cudzích jazykov a IKT. Škola bude podporovať profesijný 
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a odborný rast učiteľov a skvalitní spoluprácu s rodičmi a inštitúciami mesta Dunajská Streda, 

zlepší estetiku prostredia školy a zavedie nové formy a metódy práce. 

 

2. DĹŽKA ŠTÚDIA A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 
Študijný odbor školy:              79025  gymnázium 

 

Zameranie: 4 ročné štúdium:   7902 J  gymnázium ( I.A až IV.A trieda )                                                     

                   8 ročné štúdium:   7902 J   gymnázium ( Príma až Oktáva ) 

   

Dĺžka štúdia:                                             

a/ Štvorročné štúdium 

Dotácie hodín v štvorročnom štúdiu boli zvolené v súlade s Rámcovým učebným plánom pre 

gymnáziá so štvorročným štúdiom. Voliteľné hodiny sa využili v prvom až štvrtom ročníku na 

posilnenie predmetov: slovenský jazyk, prvý cudzí jazyk; fyzika a chémia boli posilnené v prvom 

až treťom ročníku a v štvrtom ročníku sme tiež posilnili biológiu, dejepis, geografiu,  matematiku 

a občiansku náuku. V 3. a 4. ročníku mal každý žiak povinne voliteľné predmety, pričom sa 

vychádzalo z individuálnej voľby žiakov. V treťom a štvrtom ročníku má každý žiak povinne 

voliteľné predmety , pričom ich zavedenie vychádzalo z individuálnej voľby žiakov. Používané boli 

schválené učebnice MŠ SR pre gymnáziá. 

 

b/ Osemročné štúdium 

Vyučovanie v triedach osemročného štúdia  prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu. 

Dotácie hodín boli pridelené predmetom slovenský jazyk a literatúra v Príme, druhý cudzí jazyk bol 

posilnený v Kvarte,  biológia v Sekunde a Tercii , geografia v Sekunde,  matematika v Príme, Tercii 

a Kvarte, informatika v Kvarte, dejepis v Tercii a telesná a športová výchova v Príme.  

Dotácie hodín boli pridelené predmetom slovenský jazyk a literatúra a prvý cudzí jazyk v Septime a 

Oktáve, chémia v Kvinte a Sexte, fyzika v Kvinte a Septime, matematika v Sexte a Oktáve, biológia 

v Septime a Oktáve a geografia, občianska náuka a dejepis v Oktáve. V Septime a Oktáve mal 

každý žiak povinne voliteľné predmety , pričom ich zavedenie vychádzalo z individuálnej voľby 

žiakov.  

Učebné osnovy pre jednotlivé predmety boli schválené MŠ SR ako Rámcový učebný plán pre 

gymnázia s osemročným štúdiom a sú rozpracované v jednotlivých tematických  výchovno-
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vzdelávacích plánoch pre jednotlivé ročníky. Používané sú schválené učebnice MŠ SR pre ZŠ 

a gymnáziá.  

 

Formy výchovy a vzdelávania. 

Súčasné obdobie, v ktorom žijeme je ovplyvnené prudkým rastom poznatkov. Prenikanie vedy a 

techniky mení postavenie človeka, kde hlavnú úlohu zohráva rozhodovanie sa na základe získaných 

informácií. Zaužívané metódy a formy vyučovania musí zákonite meniť aj škola, ktorá pripravuje 

jedinca na to, aby bol schopný adaptovať sa na meniace sa požiadavky. Vplyv vedecko–

technického pokroku na výchovu a vzdelávanie je spoločenský problém, kde treba riešiť hlavne 

rozpor medzi množstvom nových poznatkov v jednotlivých vedných odboroch a edukačnými 

možnosťami školy. Rozvoj rozumových schopností a osvojovanie pojmov žiakov na gymnáziu 

súvisí s poznávacou aktivitou pri riešení rôznych typov úloh a situácii. V integrovaných životných 

súvislostiach sú situácie vytvárané zložitými vzťahmi medzi človekom technikou a prírodou. 

Jednou z hlavných úloh dnešnej školy je pripravovať mladých ľudí na ich budúci osobný i 

profesijný život v čoraz viac technologicky zameranej spoločnosti. Učitelia preto musia disponovať 

širokým spektrom nových alebo inovovaných prístupov k vyučovaniu a učeniu, a to hlavne takých, 

ktoré využívajú nové komunikačné a informačné technológie. Koncepcia výchovy a vzdelávania 

žiakov v našej škole vychádza z požiadaviek, ktoré vytvárajú potrebu obsahovej a formálnej 

reštrukturalizácie výchovno-vzdelávacej činnosti. Pre školu z toho vyplýva potreba inovácie 

tradičného odovzdávania vedomostí a osvojenie si metód spracovania a aplikácie informácií. 

Jedným zo základných predpokladov k urýchleniu rozvoja zručností je celoživotné vzdelávanie sa 

učiteľov. Požiadavky dnešnej doby sú zamerané na inováciu edukácie, na hľadanie nových 

prístupov a metód.  

Metóda brainstormingu 

Ľudia mnohé myšlienky a nápady nepovedia nahlas, lebo sa boja, že sú neuskutočniteľné, bláznivé, 

zlé, smiešne, nie sú v súlade s tým, čo je napísané v učebniciach. Nechcú sa zosmiešniť, alebo sa 

ukázať ako hlúpi či nepraktickí. Toto však tvorivosti neprospieva, a preto je potrebné prekonať 

sociálne a psychické bariéry, ktoré blokujú vznik nových, netradičných, originálnych nápadov. 

Problémové vyučovanie  

Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde učiteľ odovzdáva žiakom hotové vedomosti, pri 

problémovom vyučovaní učiteľ stavia žiaka pred úlohy. Tieto predstavujú neznáme vedomosti a 

spôsoby činnosti. Učiteľ ho motivuje, usmerňuje hľadanie nových spôsobov a prostriedkov riešenia 

úlohy, pri hľadaní ktorých si žiaci osvojujú nové vedomosti a nové spôsoby činnosti. Pri 
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problémovom vyučovaní žiak akoby sám objavoval poznatky (prvky systému a vzťahy medzi nimi) 

pri riešení problémových úloh, ktoré mu vytýči učiteľ, alebo na ktoré prichádza sám. Tým je 

podmienené tvorivé myslenie a schopnosti žiaka aplikovať teoretické poznatky do praktickej 

roviny.  

 

Projektové vyučovanie  

Je ďalšou inovatívnou metódou. Cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do 

poznávacieho procesu. Proces poznávania je charakteristický svojou otvorenosťou. Učiteľ vytvára 

problémové scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Je to 

efektívny spôsob výučby pri ktorom sa využívajú nové progresívne metódy práce. Zdrojom 

nadobúdania poznatkov, vedomosti a zručností žiakov pri projektovej metóde je riešenie 

praktických pracovných úloh. Samotná realizácia vyučovania nie je pevne stanovená a preto 

neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovania. Do procesov poznávania 

zapájať čo najviac zmyslov, praktických činností, treba dbať na to, aby žiaci získavali čo najviac 

praktických skúseností. Projektové vyučovanie na prvom stupni umožňuje, aby učenie bolo pre 

žiakov hrou, aby bolo príjemným, zaujímavým a nezabudnuteľným zážitkom. Pretože to, čo žiaci 

robia, má pre ne oveľa väčší význam, ako to, čo len vidia a počujú. Čas, ktorý je pri projektovom 

vyučovaní k dispozícii sa trávi riešením spoločnej tematickej úlohy. Významnú úlohu pre získanie 

si žiakov na tému zohráva vhodná motivácia. Je nutné dopredu si premyslieť organizáciu, 

materiálne zabezpečenie, stanoviť si jasné pravidlá pre mimoriadny režim, zvoliť si prehľadný a 

jasný spôsob hodnotenia žiakov. Projektové vyučovanie je rušnejšie, tvorivejšie a živšie ako 

tradičné vyučovanie. Práca sa pre žiaka stáva zábavnou, čerpá z nej nielen poznatky, ale aj radosť a 

uspokojenie. V súčasných podmienkach slovenského školstva budeme aj naďalej  projektové 

vyučovanie využívať ako doplnok, ktorý nám umožní prehlbovať a zvyšovať kvalitu vyučovania na 

našej škole.  

 

Kooperatívne učenie  

Cieľom kooperatívnych aktivít v škole je pomôcť žiakom rozvíjať schopnosť pozerať sa na problém 

očami druhých, brať do úvahy iné názory, rozlišovať problémy, ktoré môžeme vyriešiť samostatne 

a ktoré vyžadujú spoluprácu, schopnosť modifikovať stanovené pravidlá formou diskusie a 

dosiahnutím konsenzu a tiež konať tak, aby bol dosiahnutý spoločný cieľ. Prostredníctvom 

kooperatívneho vyučovania sa učia žiaci spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť.  
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Snowballing  

(Lepenie snehovej gule) - táto metóda pripomína nabaľovaním nových poznatkov vytváranie 

snehovej gule. Umožňuje precvičovanie už osvojeného učiva. Žiaci dostanú individuálny čas na 

premyslenie danej témy, a potom o nej diskutujú najskôr v dvojiciach, vo štvoriciach, ďalej ôsmi 

atď. Skupiny sa spájajú tak dlho, až sa na diskusií spolupodieľa celá skupina žiakov. Snowballing 

umožňuje každému žiakovi prispieť svojim názorom a naopak získa nové znalosti od ostatných.  

 

Pojmové mapovanie  

-je vhodnou metódou pri sumarizovaní pojmov, či už po prebraní celku alebo v jeho priebehu, na 

zopakovanie a oživenie si pojmov potrebných na hodine. Je metódou, ktorej základným cieľom je 

naučiť žiakov neučiť sa pojmy iba mechanicky, ale aby si predovšetkým osvojili vzájomné vzťahy 

medzi pojmami. Tento proces sa nazýva aj "mind mapping" t.j. "mapa mysle".  

 

Dramatizácia 

-je činnosť žiakov aj učiteľov, ktorá vyúsťuje do divadelnej hry. Aktívne písanie je metóda, ktorá 

prispieva k zlepšeniu zručnosti žiakov v písaní. Na zaktivovanie tejto činnosti a na vnášanie 

tvorivých prvkov do nej sú v práci načrtnuté rôzne formy, akými sú napr. denník, výskumné správy, 

protokoly, novinové články, listy, poézia, próza, dráma, rozhovor pre rozhlas alebo televíziu.  

 

Intelektové hry 

-ide o metódu, do ktorej sú zaradené tie druhy hier, pri ktorých je zámerom dôjsť do cieľa ale 

dodržiavať pritom určité pravidlá. Patria sem napr. rôzne druhy tajničiek, slovných hračiek a 

skladačiek. Pri nich je zväčša potrebné, aby žiaci využívali už nadobudnuté vedomosti, logické 

myslenie a aj tvorivosť. V tejto metóde ide o riadenú hravú činnosť, ktorú zaradíme do 

vyučovacieho procesu s určitým, vopred určeným didaktickým zámerom. Tento zámer slúži 

väčšinou na upevnenie učiva a na opakovanie známych už osvojených vedomostí.  

 

Questionstorming 

-ide o analógiu k brainstormingu, ale v tomto prípade nie je cieľom podať čo najviac návrhov na 

riešenie určitého problému, ale produkovať čo najviac otázok o nejakom objekte.  
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3. STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ DOSIAHNE ŽIAK PO 

UKONČENÍ 
Nižšie stredné vzdelanie 
 

Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným 

absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej 

škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným 

absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 

strednej škole. Do tejto skupiny zaraďujeme aj žiakov s ľahkým mentálnym postihom (variant A) 

absolvovaním druhého stupňa špeciálnej základnej školy a žiakov so stredným mentálnym 

postihom (variant B) absolvovaním druhého stupňa špeciálnej základnej školy. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny 

podľa ISCED  je „2A“ alebo „2B“  

 

Stredné vzdelanie  

 
Stredné vzdelanie podľa školského zákona sa člení na nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné 

odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie. 

 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie  

Úplné stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 

gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

vysvedčenie o maturitnej skúške. Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED je 

„3A“. 

 
Na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede študenti študujú v 4-ročnom alebo 8- ročnom 

študijnom odbore. Pri zameraní školy sme vychádzali z jej komplexnej charakteristiky, podmienok 

v akých škola pracuje, zo zdrojov, z akých získava žiakov na štúdium a regiónu, v akom sa 

nachádza. Po absolvovaní štúdia študent získa vyššie stredné vzdelanie označované ISCED  3A. 

Pri zameraní školy sme brali do úvahy aj analýzu trhu práce v okrese Dunajská Streda. Absolútna 

väčšina našich absolventov je úspešne prijímaná a úspešne študuje na všetkých typoch vysokých 

škôl. Takisto z analýzy trhu práce vyplýva, že naši absolventi nemajú problém s uplatnením sa na 

trhu práce vzhľadom aj na blízkosť hlavného mesta. Prihliadnuc na tieto skutočnosti, po dôkladnom 
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spoločnom zvážení silných i slabých stránok školy, chceme dať rovnaké možnosti vzdelania 

všetkým našim žiakom, aby mohli ďalej študovať na všetkých typoch vysokých škôl a dobre sa 

uplatnili na trhu práce. To je aj východisko pre náš iŠkVP. Škola sa bude uberať cestou zvyšovania 

kvality vzdelávacích predmetov a širokého  výberu voliteľných predmetov vo vyšších ročníkoch 

žiakmi podľa ich profesijných záujmov a požiadaviek. Chceme dosiahnuť, aby každý absolvent 

našej školy mal rovnaké šance študovať na akomkoľvek type vysokej školy podľa vlastného 

záujmu. 

 

4. UČEBNÝ PLÁN 
 

Žiaci v 1. ročníku prichádzajú do našej školy z rôznych základných škôl. Pri prechode zo 

základnej školy na gymnázium je potrebné pripraviť žiakov na náročnejší systém učenia sa a preto 

veľký dôraz budeme hneď od začiatku  klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie 

sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých týždňoch septembra, v ktorých 

triednické hodiny a prvé hodiny v jednotlivých predmetoch využijeme na oboznámenie žiakov 

s dobrými učebnými štýlmi, na poznávanie svojich silných a slabých stránok, pričom využijeme 

nielen rozhovory na hodinách, prípadne besedy s odborníkmi /z CPPPaP/, ale aj dotazníky na 

spätnú väzbu. V záujme zvýšenia kvality a množstva vedomostí z profilujúcich predmetov – 

slovenského jazyka a literatúry a matematiky – sme prikročili k navýšeniu počtov hodín, nakoľko 

približne 40% našich žiakov je maďarskej národnosti a preto  potrebujú v čo najväčšej miere 

zlepšovať komunikáciu v slovenskom jazyku a v prípade 1.ročníka a Kvinty aj zlepšiť možnosť 

individuálneho prístupu k žiakom v predmete matematika.  

 

5. UČEBNÉ  OSNOVY  VYPRACOVANÉ  K  POVINNE 

VYUČOVANÝM  PREDMETOM  A K  ROZŠIRUJÚCEMU 

UČIVU  Z POVINNÝCH  VYUČOVACÍCH  PREDMETOV  
 

Učebné osnovy boli vypracované príslušnými vyučujúcimi, schválené vedúcimi PK, 

riaditeľom školy a skontrolované garantom (učiteľom s odpovedajúcou aprobáciou vybratým 

riaditeľom školy, ktorý garantuje obsahovú správnosť, úplnosť a súlad s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom). Sú uložené u riaditeľa školy, p. zástupkyne riaditeľa a výchovnej 

poradkyne v digitálnej podobe, pretože predstavujú rozsiahly vyše tisíc stranový dokument. Na 

verejne príslušnom mieste (na nástenkách) školy a na WWW stránke školy sú rozmiestnené oznamy 

o tomto umiestnení. 
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RÁMCOVÉ  UČEBNÉ  PLÁNY 
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           Učebný plán ISCED 2 pre osemročné štúdium 

          ( Príma až Kvarta ) - kombinované 

 
Dátum:  od 1.septembra 2017 – platí pre šk. rok 2017/18 

                                                                                                                 

                                                                                                          Ročníky 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 
Vyučovací predmet 

 
Príma 

(nové) 

 

 

 

 

Sekunda 

(nové) 

Tercia 

(nové) 

Kvarta  

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 5  

Prvý cudzí jazyk 4 4 4 4  

Druhý cudzí jazyk 2 2 2 3  

       

Človek a príroda Fyzika 1 1 2 2  

Chémia 1 1 1 2  

Biológia 2 2 2 1  

       

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 2 2  

Geografia 1 2 1 1  

Občianska náuka 1 1 1 1  
       

Človek a hodnoty Etická /náboženská výchova 1 1 1 0  

       

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 5 5 5 5  

Informatika 1 1 1 1  

       

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 0 0  

Výtvarná výchova 1 1 0 0  

Výchova umením 0 0 0 1  

       

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 3 2 2 2  

       

Povinné hodiny spolu 
 hodiny spolu 

 27 28 26 24  

Voliteľné hodiny  3 2 3 6  

Počet hodín spolu  30 30 29 30  
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Komentáre a poznámky  k učebnému plánu: 

 

Trieda sa delí na skupiny   pri vyučovaní informatiky, pretože v odbornej učebni informatiky je 15 

počítačov  a počty žiakov Prímy až Kvarty sú vyššie ako 15. 

Ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický  jazyk a ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje 

nemecký jazyk. Cudzie jazyky sa nedelia na skupiny - okrem triedy Príma s počtom 27 - 

nakoľko počty žiakov v triedach Sekunda až Kvarta sú nižšie ako 24 študentov. 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa delí trieda na skupiny - etickú a 

náboženskú výchovu, ktoré sa učia oddelene, pretože náboženskú výchovu vyučuje externý 

zamestnanec ( p. kaplán ) v pondelok poobede, kde spája viac tried do jednej skupiny. 

Pri výučbe telesnej výchovy sa triedy delia na skupiny chlapcov a dievčat. 

Povinné učivo Ochrana života a zdravia a dopravná výchova je súčasťou predmetov telesná a 

športová výchova  a realizuje sa aj samostatnou organizačnou formou – účelovým cvičením v 

rozsahu 12 hodín. 
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Učebný plán ISCED 3A pre  štvorročné  štúdium 

 ( I.A až IV.A ) - kombinované 

 
 

 

Dátum: od 1. septembra  2017  - platí pre šk. rok  2017/18 

 

                                                                                                            Ročníky 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet  

I.A  

(nové) 

 

II.A 

(nové) 

 

III.A 

(nemáme) 

 

IV.A 
 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4 

 

4 4 4  

Prvý cudzí jazyk 4 4 4 4  

Druhý cudzí jazyk 3 3 3 3  

       

Človek a príroda Fyzika 3 2 2 0  

Chémia 3 3 1 0  

Biológia 2 3 2 1  

       

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 1  

Geografia 1 2 1 1  

Občianska náuka 0 0 2 2  

       
Človek a hodnoty  Etická /náboženská výchova 1 1 0 0  

       

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 4 4 3 2  

Informatika 1 1 1 0  

       

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 1 0 1  
       

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova  2 2 2 2  

       

Povinné hodiny spolu  28 29 23 14  

Voliteľné hodiny  3 3 4+4sem. 7+8sem
.mm 

 

Počet hodín spolu  31 32 31 29  
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Komentáre a poznámky  k učebnému plánu: 

 

Triedy I.A, II.A a IV.A sú malé triedy a preto sa pri vyučovaní cudzích jazykov nedelia.  

Vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa trieda I.A delí na skupiny - etickú a 

náboženskú výchovu, ktoré sa učia oddelene. Informatika sa delí vzhľadom na počet 

počítačov v učebni informatiky v triedach I.A a II.A. 

Pri výučbe telesnej výchovy sa trieda delí na skupinu chlapcov a dievčat. Povinné učivo 

Ochrana života a zdravia je súčasťou predmetu  telesná a športová výchova  a realizuje sa  

samostatnou organizačnou formou. Účelové cvičenia sa uskutočňujú  v 1. a 2. ročníku vo 

vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz na ochranu života 

a zdravia sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín.  Plavecký výcvik a lyžiarsky 

výchovno-vzdelávací kurz sa realizujú v 1. a 2.ročníku.  

V triede I.A v predmetoch fyzika a chémia sa 2 hodiny z troch predpísaných odučia klasicky 

a tretia hodina sa učí ako dvojhodinovka jeden krát za 2 týždne. Je to z toho dôvodu, aby žiaci mali 

možnosť praktickej práce v odborných učebniach.  

Študenti IV.A triedy si podľa vlastného výberu volia 8 vyučovacích hodín (4 x 

dvojhodinovka), pričom v 4.ročníku 1 dvojhodinovka sú konverzácie z cudzieho jazyka zo 

zoznamu voliteľných predmetov -seminárov.  

 

Ponuka seminárov pre 4.ročník: SEM, SEB, SED, SEG,  SECH, SEF, SEI, SPS, LIS, KAJ, KNJ. 
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Učebný plán ISCED 3A pre osemročné štúdium 

 ( Kvinta až Oktáva ) - kombinované 
 
 
 
 

 

Dátum: od 1. septembra  2017 – platí pre šk. rok 2017/18 

                                                                                                        Ročníky                                                               

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet  

Kvinta 

( nové) 

 

Sexta 

(nové) 

 

Septima 
  (nové) 

 

Oktáva 
 

 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4 4 4 4  

Prvý cudzí jazyk 4 4 4 4  

Druhý cudzí jazyk 3 3 3 3  

       

Človek a príroda Fyzika 3 2 2 0  

Chémia 3 3 1 0  

Biológia 2 3 2 1  

       

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 1  

Geografia 1 2 1 1  

Obč. náuka / Náuka o spoloč. 0 0 2 2  

       
Človek a hodnoty Etická /náboženská výchova 1 1 0 0  

       

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 4 4 3 2  

Informatika 1 1 1 0  

       

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 1 0 1  
       

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova  2 2 2 2  

       

Povinné hodiny spolu  28 29 23 14  

Voliteľné hodiny  3 3   4+4s. 7+8se
m 

 

Počet hodín spolu  31 32 31 29  
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Komentáre a poznámky  k učebnému plánu: 

Triedy sa delia na skupiny  pri vyučovaní informatiky v triedach Kvinta až Septima. 

Ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický  jazyk a ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje nemecký 

jazyk. Triedy sa pri vyučovaní cudzích jazykov nedelia kvôli nízkym počtom študentov, ktoré sú 

nižšie ako 24. 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa trieda Kvinta delí na skupiny - etickú a 

náboženskú výchovu, ktoré sa učia oddelene. 

Pri výučbe telesnej výchovy sa trieda delí na skupinu chlapcov a dievčat. Povinné učivo 

Ochrana života a zdravia je súčasťou predmetu  telesná a športová výchova  a realizuje sa  

samostatnou organizačnou formou. Účelové cvičenia sa uskutočňujú  v Kvinte a Sexte vo 

vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz na ochranu života 

a zdravia sa organizuje v Septime  v trvaní 3 dni po 7 hodín.  Plavecký výcvik a lyžiarsky 

výchovno-vzdelávací kurz sa realizujú v Kvinte a Sexte.  

V Kvinte v predmetoch fyzika a chémia sa 2 hodiny z troch predpísaných odučia 

klasicky a tretia hodina sa učí ako dvojhodinovka jeden krát za 2 týždne. Je to z toho dôvodu, 

aby žiaci mali možnosť praktickej práce v odborných učebniach.  

Študenti si podľa vlastného výberu volia 4 vyučovacie hodiny v triede Septima (2 x 

dvojhodinovka) a 8 vyučovacích hodín v triede Oktáva (4 x dvojhodinovka), pričom v Oktáve 1 

dvojhodinovka sú konverzácie z cudzieho jazyka zo zoznamu voliteľných predmetov -

seminárov.  

Ponuka pre Septimu : SEM, SEB, SED, SEG,  SECH, SEF, SEI, SPS, LIS, KAJ, KNJ. 

Ponuka seminárov pre Oktávu: SEM, SEB, SED, SEG,  SECH, SEF, SEI, SPS, LIS, KAJ, KNJ. 
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              Učebný plán ISCED 2 pre osemročné štúdium 

           ( Príma až Kvarta ) - inovovaný 

 
Dátum:  od 1.septembra  2015 

                                                                                                                 

                                                                                                          Ročníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Vyučovací predmet 

 

Príma 

(nové) 

 

 

 

 

Sekunda 

(nové) 

 

Tercia 

(nové) 

 

Kvarta 

(nové) 

 

 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4+1 5 5 5 19+1 

Prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 

Druhý cudzí jazyk 2 2 2 2+1 8+1 

      43+2 

Človek a príroda Fyzika 1 1 2 2 6 

Chémia 1 1 1 2 5 

Biológia 2 1+1 1+1 1 5+2 

      16+2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 1+1 2 5+1 

Geografia 1 1+1 1 1 4+1 

Občianska náuka 1 1 1 1 4 
      13+2 

Človek a hodnoty Etická /náboženská výchova 1 1 1 1 4 

      4 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 4+1 5 4+1 4+1 17+3 

Informatika 1 1 1 0+1 3+1 

      20+4 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 0 0 2 

Výtvarná výchova 1 1 0 0 2 

      4 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2+1 2 2 2 8+1 

      8+1 

Povinné hodiny spolu 
 hodiny spolu 

 27 28 26 27 108 

Voliteľné hodiny  3 2 3 3 11 

Počet hodín spolu  30 30 29 30 119 
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Učebný plán ISCED 3A pre  štvorročné  štúdium 

 ( I.A až IV.A ) - inovovaný 

 

 
Dátum: od 1. septembra  2015 

 

                                                                                                            Ročníky 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

 

I.A  

(nové) 

 

II.A 

(nové) 

 

III.A 

(nové) 

 

IV.A 

(nové) 

 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 3+1 
 

3+1 3+1 3+2 12+5 

Prvý cudzí jazyk 4 4 3+1 3+1 14+2 

Druhý cudzí jazyk 3 3 3 3 12 

      38+7 

Človek a príroda Fyzika 2+1 2 1+1 0 5+2 

Chémia 2+1 2+1 1 0 5+2 

Biológia 2 3 1+1 0+1 6+2 

      16+6 

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 0+1 6+1 

Geografia 1 2 1 0+1 4+1 

Občianska náuka 0 0 2 1+1 3+1 

      13+3 
Človek a hodnoty  Etická /náboženská výchova 1 1 0 0 2 

      2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 3+1 3 2+1 12+2 

Informatika 1 1 1 0 3 

      15+2 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 1 0 0 2 

      2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova  2 2 2 2 8 

      8 

Povinné hodiny spolu  28 29 23 14 94 

Voliteľné hodiny  3 3 4+4 8+8 30 

Počet hodín spolu  31 32 31 30 124 

 

 

 

 

 



 

 - 26 - 

 
 

Učebný plán ISCED 3A pre osemročné štúdium 

 ( Kvinta až Oktáva ) - inovovaný 
 
 
 

 

Dátum: od 1. septembra 2015 

 

                                                                                                        Ročníky                                                               

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

 

Kvinta 

(nové) 

 

Sexta 

(nové) 

 

Septima 

(nové) 

 

Oktáva 

(nové) 

 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 3+1 
 

3+1 3+1 3+2 12+5 

Prvý cudzí jazyk 4 4 3+1 3+1 14+2 

Druhý cudzí jazyk 3 3 3 3 12 

      38+7 

Človek a príroda Fyzika 2+1 2 1+1 0 5+2 

Chémia 2+1 2+1 1 0 5+2 

Biológia 2 3 1+1 0+1 6+2 

      16+6 

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 0+1 6+1 

Geografia 1 2 1 0+1 4+1 

Obč. náuka / Náuka o spoloč. 0 0 2 1+1 3+1 

      13+3 
Človek a hodnoty Etická /náboženská výchova 1 1 0 0 2 

      2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 3+1 3 2+1 12+2 

Informatika 1 1 1 0 3 

      15+2 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 1 0 0 2 

      2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova  2 2 2 2 8 

      8 

Povinné hodiny spolu  28 29 23 14 94 

Voliteľné hodiny  3 3 4+4 8+8 30 

Počet hodín spolu  31 32 31 30 124 
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 FINANČNÁ  GRAMOTNOSŤ 

 
Počas štúdia na gymnáziu by sa žiaci mali stretnúť s čo možno najväčším počtom 

modelových situácií, reprezentujúcich reálne situácie, vyskytujúce sa v živote. Cieľom je ich aspoň 

čiastočne pripraviť na osamostatnenie sa. Za týmto účelom je vhodné okrem blokového vyučovania 

realizovať buď kurzy alebo tematické dni. 

 Napriek tomu je vhodné začleňovať finančnú gramotnosť všade tam, kde je k tomu 

príležitosť. Ťažisko finančného vzdelávania na gymnáziu je v učebných predmetoch občianska 

náuka a matematika. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na etický rozmer finančnej gramotnosti.  

Finančné vzdelávanie na gymnáziu je pokračovaním finančného vzdelávania na základnej 

škole.  

Predmety, do ktorých je vhodné finančnú gramotnosť priamo začleniť: 

 Slovenský jazyk a literatúra: 

 Sloh – prosba/želanie, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu, tvorba 

otázok (žiadosť o informáciu), rozhovor, argument/protiargument, krátke správy (SMS, email), 

reklama, inzerát, prihláška, úradný list, úradný životopis, štruktúrovaný životopis, žiadosť  

 Komunikácia – asertívna komunikácia  

 Práca s informáciami – súvislé a nesúvislé texty  

 Učenie sa – kontrola plnenia plánu, projektovanie vlastnej budúcnosti 

 Cudzí jazyk  

  Obchod a služby  

 Rodina a spoločnosť  

 Domov a bývanie  

 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

 Doprava a cestovanie  

 Vzdelávanie a práca  

 Človek a príroda  

 Voľný čas a záľuby  

 Stravovanie  

 Obliekanie a móda  

 Šport  

 Mládež a jej svet  

 Vzory a ideály 
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Matematika  

 Praktická matematika  

 Odhad a rádový odhad výsledku  

 Rôzne metódy reprezentácie vzťahov  

 Algebraizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov  

 Riešenie lineárnych rovníc a sústav  

 Základné vlastnosti funkcií  

 Výroková logika  

 Elementárna finančná matematika  

 Riešenie rovníc a nerovníc  

 Odlišnosti vyjadrovania v rôznych prostrediach  

 Základy usudzovania 

 Informatika  

 Informácie okolo nás – spracovanie informácií a ich prezentácia  

 Komunikácia prostredníctvom IKT – získavanie informácií, bezpečnosť na internete  

 Postupy, riešenie, algoritmické myslenie – algoritmy bežného života  

 Informačná spoločnosť – riziká informačných technológií, právo a etika 

 Fyzika  

 Energia okolo nás  

Chémia  

Chemické reakcie, chemické rovnice  

Kvalita života a zdravie  

Biológia  

Zdravý životný štýl  

Dejepis  

Európska expanzia 1492 – 1914  

Vznik Slovenskej republiky (1993) 

Geografia  

Vývoj obyvateľstva Európy a prognózy jeho vývoja (starnutie obyvateľstva)  

Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetadiely a Slovensko  

Občianska náuka   

Človek a spoločnosť – Sociálne procesy, Sociálne fenomény  

Občan a štát – Ľudské práva  

Občan a právo – Právo, Právo v každodennom živote  
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Základné ekonomické problémy a ich riešenie  

Trhový mechanizmus – Ekonomický kolobeh, Správanie spotrebiteľov a výrobcov, Trhová  

rovnováha  

Trh práce  

Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad – Nezamestnanosť, Úrad práce  

Svet práce – Práca, Vzdelávanie, Písomné materiály uchádzača o zamestnanie, Vstup na trh  

práce, Samostatná zárobková činnosť  

Úloha peňazí a finančných inštitúcií – Peniaze, Finančné inštitúcie, Daňová sústava 

 Etická výchova  

 Dôstojnosť ľudskej osoby  

 Dobré vzťahy v rodine  

 Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad  

 Etika práce, etika a ekonomika Umenie a kultúra  

 Vnímanie a experimenty s každodennou kultúrou, s každodennými predmetmi okolo nás –  

 plagát, reklama, logo 9  

 Masová kultúra – trh s kultúrou, gýč, brak 

 

Rozhodujúcim prvkom pre začlenenie finančnej gramotnosti do vyučovania je vzájomné 

prepojenie NŠFG a štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“). Finančné vzdelávanie na 

gymnáziu nadväzuje na finančné vzdelávanie získané už na základnej škole. Finančná gramotnosť 

vo vzťahu k jednotlivým stupňom vzdelania - nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné 

vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie je v súčasnosti do štátnych vzdelávacích programov 

pre odborné vzdelávanie a výkonových štandardov identifikovaných vo vzťahu k stupňu vzdelania. 

Zaradenie výučby podporujúcej finančnú gramotnosť sa musí ako povinná súčasť vzdelávacieho 

procesu premietnuť aj do školských vzdelávacích programov. Finančná problematika má široký 

záber v rôznych oblastiach života, preto aj finančné vzdelávanie má prierezový charakter, v 

dôsledku čoho je možné jeho zaradenie v kategórii odborného vzdelávania v teoretickej aj 

praktickej oblasti v rôznych odborných predmetoch. 
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6. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE CHODU ŠKOLY  
 

 Charakteristika pedagogického zboru 

 
Škola má relatívne stabilný počet pedagogických pracovníkov, ktorý však vzhľadom na 

každoročne klesajúci počet žiakov je už väčší, ako škola potrebuje. Z toho dôvodu sa v tomto 

školskom roku nepodarilo prideliť všetkým pedagógom plné úväzky a pedagógovia 

v dôchodkovom veku  majú  len čiastkový úväzok. Všetci pedagógovia spĺňajú pedagogickú 

a odbornú spôsobilosť pre daný typ školy t. j. pre gymnázium. 

 

 

 

Svojím správaním v škole, ale aj mimo nej,  sú pre svojich žiakov príkladom a vzorom. Naši 

pedagogickí zamestnanci vedia dobre zorganizovať vyučovaciu jednotku, vytvárajú priaznivú 

atmosféru,  komunikujú tak so žiakmi ako s rodičmi aj mimo výučby, aktivizujú žiakov aj pomocou 

rozličných súťaží.   

 Priemerný vek učiteľov, ktorý je v súčasnosti 47,6 rokov,  čo je zárukou dostatočných 

pedagogických skúseností a schopností, no zároveň je to signál, ktorý hovorí, že by sa mal 

učiteľský zbor aspoň čiastočne omladiť. Avšak záujem mladých učiteľov o prácu v školstve je 

veľmi slabý a škola len veľmi ťažko získava nových mladých učiteľov. A aj keby bol záujem zo 

strany začínajúcich pedagógov, nemáme v škole pre všetky aprobácie voľné miesta. Na škole 

dlhodobo vyučuje 20 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov. Neodmysliteľnou súčasťou našej 
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školy je aj výchovné poradenstvo. Výchovná  poradkyňa Mgr. Véghová pomáha riešiť rôznorodé 

problémy žiakov, či už v osobnostnom, vzdelávacom alebo profesijnom vývine. Pri práci 

s problémovými žiakmi využívame  vedomosti a skúsenosti pracovníkov pedagogicko-

psychologickej poradne v Dunajskej Strede. 

Na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu vplýva i ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov. Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania 

zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, 

zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 

kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na 

premenu tradičnej školy na modernú. 

 

V systéme vzdelávania chceme využiť tieto formy: 

 

- uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe 

- účasť na cyklických kurzoch pre pedagogických zamestnancov podľa aprobácií zameraný 

na ukončovanie štúdia na stredných školách, ako aj školeniach na skvalitnenie práce a prípravy 

ŠkVP 

- preventívne pripravovať pedagógov pre výkon triednych učiteľov a vedúcich 

predmetových komisií (ďalej len PK) 

- motivovať pedagogický kolektív k štúdiu a zdokonaľovaniu sa v práci s modernými 

materiálnymi prostriedkami používanými vo vyučovacom procese. 

- pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie a základnou 

hodnotou musí byť kvalita vzdelávania a nie formálna účasť na vzdelávaní, pričom obsah 

vzdelávania musí byť zameraný na udržanie a zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti pedagogických 

zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 32 - 

A, PEDAGOGICKÍ    ZAMESTNANCI 

 

 

Por. 

číslo 

 

Meno a priezvisko, titul, 

 

 

Aprobácia 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

1. 

 

Balážiová Dana, Mgr. 

Hajduk Miloš, Ing. 

Horváth Chochola Denisa, Mgr. 

Horváth Ľudovít, Mgr. 

Kállayová Priska, Mgr. 

Kenyeresová Klára, Mgr. 

Kissová Edita, RNDr. 

Múčka Dalimír 

Pácalová Beáta, PaedDr. 

Reháková Zuzana, Mgr. 

Sedlár Michal, Mgr. 

Sihelská Monika, Mgr., 

Strigač Juraj, Mgr. 

Strigačová Klára, Mgr. 

Šafránková Zdenka, PaedDr. 

Šándorová Klára, Mgr. 

Tilajčíková Edita, Mgr. 

Vermes Baán Mária, Mgr. 

Véghová Bernadeta, Mgr. 

Lovasová Lucie, Mgr. 

 

Na dohodu: 

 

Mišura Ladislav, Mgr. 

 

SJL, HUV 

INF 

NEJ 

TŠV 

MAT, FYZ 

BIO, CHE 

MAT,  FYZ 

GEO 

SLJ, OBN, ETI 

BIO, CHE 

CHEM, INF 

MAT, FYZ 

DEJ, NAS, ETV 

MAT, FYZ 

CHE, MAT 

ANJ, ESV 

ANJ, NEJ 

ANJ 

SJL, VYV 

ANJ 

 

 

 

Kat. teológia 

 

 

 

B,  NEPEDAGOGICKÍ    ZAMESTNANCI 

 

     1.          Bódisová Denisa, Mgr.          tajomníčka, majetkárka 

     2.          Brosz Jozef                             školník, údržbár  

     3.          Seböková Klára                      hospodárka, mzdová účtovníčka  

     4.          Almásiová Mária                    vrátnička, upratovačka 

     5.          Diana Királyová                     upratovačka 

     6.          Silvia Király                           upratovačka 

     7.          Jarmila Fitalová                     upratovačka 
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7.  MATERIÁLNO - TECHNICKÉ  A  PRIESTOROVÉ 

PODMIENKY  ŠKOLY  
 

V budove sú umiestniteľné všetky triedy s 8 – ročným aj 4 – ročným štúdiom po jednej 

triede. Pri priemernom počte 25 žiakov na triedu  má naša škola kapacitu približne 300 žiakov. 

Budova bola plánovaná len pre 8 – ročné gymnázium, no je možné v nej umiestniť ešte ďalšie 4 

triedy štvorročného gymnázia a prevádzka školy sa tak stáva rentabilnejšou. V budove školy je 

presklené átrium, ktoré sa využíva okrem oddychu  žiakov počas prestávok i na rôzne kultúrne, 

spoločenské i výchovné akcie. V budove sa tiež nachádzajú odborné učebne F, CH, IKT, 

multimediálna učebňa a učebňa cudzích jazykov. Žiaci majú k dispozícii klasické šatne a aj skrinky 

na uzamknutie osobných vecí. Učitelia majú vlastné kabinety podľa aprobačných predmetov. Škola 

nemá vlastnú jedáleň, využíva jedáleň ZŠ a taktiež nemáme ani vlastnú telocvičňu.  

Vybavenosť školy učebnými pomôckami a didaktickou a počítačovou technikou 

považujeme za priemernú a neustále sa snažíme o jej zlepšenie.  

Najväčším problémom školy, ktorý je potrebné v záujme žiakov riešiť, je výstavba 

telocvične, aby sme neboli nútení prenajímať si telocvičňu na základnej škole, ktorú využívajú 4 

subjekty (ZŠ Smetanov háj, Gymnázium L. Dúbravu, Súkromné gymnázium s v.j.m. a CVČ 

Dunajská Streda . 

 

 

Priestorové podmienky školy. 

 
Všetci zamestnanci školy dbajú, aby škola 

pôsobila esteticky a ako zdravý životný 

priestor. Hlavná budova bola po 

rekonštrukcii daná škole do užívania v roku 

2006. Priestory aj vybavenie školy je 

estetické, čo sa snažíme aj na výchovnom 

procese so žiakmi udržať a zveľaďovať. 

Značná časť násteniek školy je venovaná 

propagácii ochrane prírody a zdravého 

životného prostredia.  

Za veľkú výhodu považujeme prostredie, v ktorom je škola umiestnená. Bezprostredné 

okolie školy je upravené parkovou výsadbou, ktorú môže žiaci v prípade pekného počasia využívať 

počas prestávok, pred a po vyučovaní.  
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8. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ  
 

 
Škola spĺňa všetky bezpečnostné opatrenia a nariadenia v záujme ochrany zdravia detí 

a zamestnancov. Žiaci sú na začiatku školského roka  preukázateľne poučení triednym učiteľom 

o zásadách zachovania bezpečnosti a zdravia. Všetci zamestnanci pravidelne absolvujú každý druhý 

rok školenie o bezpečnosti pri práci ako aj protipožiarnych zásadách spojené s previerkou formou 

testu. Školenie  zabezpečuje  externý kvalifikovaný pracovník. Pravidelne vykonávame revízie 

všetkých elektrospotrebičov a prípadné chyby alebo nedostatky sú okamžite odstránené.  

Šikanovanie na našej škole nie je rozšírené, no nedá sa vylúčiť a pri prvých náznakoch je radikálne 

riešené v zmysle vnútornej smernice školy o riešení šikanovania žiakov. 

 

 

 

9. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ŽIAKOV  
 

 
Pri hodnotení žiakov budeme dbať na to, aby sme ním nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných a budeme hodnotenie vedomostí od hodnotenia ich správania. 

Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakom spätnú väzbu, vďaka ktorej získa informácie o tom, 

ako danú problematiku zvláda, v čom má prednosti a v čom nedostatky. Táto informácia je 

podstatná pre žiaka ako aj pre rodiča. Hodnotenie žiakov vychádza zo stanovených cieľov a kritérií, 

ktorými je možné žiakove vedomosti a činnosti 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.  

 

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie: 

 

A, Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých 

výsledkov klasifikáciou. 

B, Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný. 



 

 - 35 - 

C, Riaditeľ školy oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa 

klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú známkou 

D, V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka 

uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“. 

E, Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny 

učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo si tieto informácie je možné nájsť na internetovej 

žiackej knižke. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných 

zástupcov žiaka riaditeľ písomne. 

 

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

 

A, Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole je systematické hodnotenie 

žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných 

učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka 

v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka. 

B, Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má 

motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 

Žiak má právo vedieť: 

- čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

- dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

- na objektívne hodnotenie. 

C, Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. 

Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná 

klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.  

D, Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho 

výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa 

rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok 

pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

E, Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné 

zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní 

k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení. 

F, V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti 

žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný 

komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 
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Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu: 

A, Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu 

- sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie 

- rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy) 

- konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným 

poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, 

psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie 

- rozhovormi so žiakom 

B, Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. 

V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol 

žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho 

možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.  

C, Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu 

polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný 

minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina 

týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

D, Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. 

Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných 

skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

E, Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby 

sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 

minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu 

žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu: 

 

A, Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou. 

B, Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.  

C, Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a, známky z ústnych odpovedí, 

b, známky z písomných prác, 

c, posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon  
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D, Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci.  

E, Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 

obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 

klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované 

osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe 

priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe 

jednotlivých známok. 

Žiaci sú klasifikovaní  zo všetkých predmetov okrem etickej výchovy a náboženskej 

výchovy vo všetkých vyučovaných ročníkoch.  
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10. VNÚTORNÝ  SYSTÉM  KONTROLY  A  

HODNOTENIA  ZAMESTNANCOV  ŠKOLY 

 
 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na slovnom hodnotení v stupnici ( max.  

počet bodov je 50) 

 

50 - 45 bodov : mimoriadne dobré 

44 - 35 bodov : veľmi dobré 

34 - 25 bodov : štandardné 

24 - 15 bodov : čiastočne vyhovujúce 

14 - 00 bodov : nevyhovujúce                  

 

    výsledky pri vykonávaní pedagogickej činnosti    

               

Hodnotenie bude vychádzať: 

 

A, z pozorovania /hospitácie/ uskutočnené manažmentom školy,  predsedom PK, prípadne 

iným učiteľom rovnakého aprobačného predmetu v dohodnutom termíne. Hodnotenie bude 

spoločné. Hárok na hodnotenie vypracujú jednotlivé PK. Sledovaný učiteľ urobí sebahodnotenie 

a víziu do budúcnosti 

B, z výsledkov žiakov podľa prospechu v jednotlivých triedach ako aj zapojenosti žiakov do 

súťaží. Bude sa hodnotiť aj úspešnosť prijatia na vyšší stupeň vzdelávania 

C, z oblasti ďalšieho vzdelávania  učiteľov v rámci svojho predmetu, alebo inej formy 

vzdelávania v záujme školy, z tvorby učebných pomôcok a zapájania sa do mimoškolských aktivít. 

D, z oblasti vzájomnej spolupráce medzi učiteľmi v záujme koordinácie osvojenia 

prierezových tém žiakmi 

E,  z hodnotenia učiteľa žiakmi formou dotazníka  

F, z hodnotenia vyplňovania a úplnosti pedagogickej dokumentácie 

 

Formuláre písomného záznamu o hodnotení pedagogického zamestnanca: 

- viď nasledujúce strany 
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v Dunajskej Strede dňa................................ 

Číslo: ........................................................... 

 

P í s o m n ý    z á z n a m 

o hodnotení pedagogického / odborného zamestnanca 

 

V súlade s § 52 zákona č. 317/2010 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pracovným poriadkom školy vo veci hodnotenia, Vám 

..................................................  (hodnotiteľ), týmto oznamuje výsledok hodnotenia za obdobie od 

01.09.2017 do 31.08.2018.  

Pedagogický/odborný zamestnanec .................................................., narodený............................... 

kategória PZ/OZ, zaradený do kariérovej pozície............................................................................. u 

zamestnávateľa............................................................................................................................... 

na základe celkového výsledku hodnotenia  

 

dosahuje ........................................................................................................................... (nevyhovujúce, 

čiastočne vyhovujúce, štandardné, veľmi dobré alebo mimoriadne dobré) výsledky pri vykonávaní 

pracovnej činnosti. 

 

Meno a priezvisko hodnotiteľa : ................................................................................................... 

Funkcia hodnotiteľa (riad. školy, zást. riad. školy, ved. PK a pod.) : .......................................... 

 

                                                                                     

                                                                                                                   .................................... 

                                                                                                                               podpis 

Rozdeľovník:  

1x zamestnanec  

1x osobný spis zamestnanca  

1x hodnotiteľ 
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HODNOTENIE PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA 

 

za školský rok 2017 / 2018 

 

Meno, priezvisko, titul:  ........................................................................................ 

 

Počet rokov pedagogickej praxe: .......................................................................... 

 

Kariérový stupeň: .................................................................................................. 
 

 

1. Funkcie v škole:                                                                                        Počet bodov: 

zástupkyňa    2b                              

triedny učiteľ   2b 

predseda PK   2b 

výchovný poradca  2b 

vedúci kabinetu  2b 

koordinátor............................2b 

vedúci krúžku   2b 

iné..........................................2b 

 

2. Spolupráca s rodičmi (najmä problémových žiakov):                              Počet bodov:       

                                    

žiadna 0b           občas 1b           častá 2b            pravidelná 3b        

 

3. Vedenie pedagogickej dokumentácie (zápisy v triednej knihe a pod):    Počet bodov: 

 

nedostačujúce 0b   nepravidelné 1b   s drobnými chybami 2b     veľmi dobré 3b     výborné 4b 

 

4. Využívanie pracovného času       Počet bodov: 

( nástup a odchod z pracoviska, nástup na vyučovaciu hodinu a ukončenie vyuč. hodiny):           

                                                             

nedostačujúce 0b     dostačujúce 1b      dobré 2b       veľmi dobré 3b      výborné 4b 

 

5. Vykonávanie dozoru:                                                                      Počet bodov: 

 

žiadne 0b      slabé 1b      dobré 2b      veľmi dobré 3b      výborné 4b 

 

6. Vzťah k žiakom, k rodičom, ku kolegom:                            Počet bodov: 

 

nedostačujúci 0b     dostačujúci 1b      dobrý 2b       veľmi dobrý 3b      výborný 4b             

 

7. Zapájanie žiakov do predmetových súťaží a olympiád:   Počet bodov: 

 

žiadne 0b          menej časté 1b           časté 2b           pravidelné 3b 

 

8. Pedagogické schopnosti a zručnosti:                               Počet bodov:         
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slabé 0b     dostatočné 1b     dobré 2b         veľmi dobré 3b         výborné 4b           

 

9. Využívanie IKT:                             Počet bodov:                                                    

 

žiadne 0b     menej časté (1-3) 1b     časté (4-7) 2b     pravidelné (8-10) 3b 

 

10. Kontinuálne vzdelávanie pedagógov:        

          Počet bodov:   

Nepracuje na získaní kreditov  0b 

Pracuje na získaní kreditov      1b 

Získal kredity      2b 

 

11. Organizovanie  rôznych akcií a podujatí v školskom roku:       Počet bodov: 

 

žiadne 0b          menej časté 1b           časté 2b          pravidelné 3b 

 

12. Účasť na pedagogických poradách:     Počet bodov: 

 

  0-25 %  0b 

26-50 %  1b 

51-75 %  2b 

76-100 %  3b 

 

13.Percento plnenia vyučovacích hodín:      Počet bodov: 

(spočítať za všetky predmety a vydeliť počtom predmetov) 

menej ako 90 % 0b 

90 % -   95 %  1b 

96 % - 100 %  2b 

viac ako 100 % 3b 

  

14.Aktivita  (iné drobné aktivity v prospech školy a kolektívu, ochota pomôcť...) 

 

0b – 3b                  Počet bodov:  

 

 

 

 

Vyjadrenie hodnoteného:          súhlasím    

                                                  nesúhlasím s: .......................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

V Dunajskej Strede dňa: ..........................                    Celkový počet bodov: ............................ 

 

 

..............................................................                           .............................................................. 

                     Hodnotený                                                                       Hodnotiteľ 
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11.  POŽIADAVKY  NA  KONTINUÁLNE  VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH   A  OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV  
 

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV: 

 

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitňovať výstupy výchovno-vzdelávacieho 

procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike, je 

predpokladanou súčasťou práce každého pedagogického zamestnanca. 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný 

sa starať o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť riaditeľa 

školy za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a je v súlade  so zákonom  č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

Väčšina zamestnancov školy sa podľa potreby a ponuky zúčastňovala ponúkaných školení a kurzov 

podľa svojich aprobačných predmetov, funkcií alebo pracovného zadelenia. Všetky formy ďalšieho 

vzdelávania sú zo strany vedenia školy podporované za podmienky dodržania bezproblémového 

chodu vyučovacieho procesu. Najviac zamestnancov sa zúčastňuje kurzov a prednášok 

organizovaných metodickými centrami zameranými na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  

 Požiadavky učiteľov na vzdelávanie:  

 

Učitelia mali záujem o špecializačné a funkčné vzdelávanie. Viacerí z nich chcú zlepšiť 

svoje kompetencie, prípadne získať nové: 

a,  v oblasti využívania IKT  v predmete, ktorý učia  

b,  v oblasti  zvýšenia finančnej gramotnosti a jej premietnutie do predmetu 

c, v oblasti splnenia kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ďalšieho    

aprobačného predmetu 

d,  pri  práci v IZK, programe aSc Agenda v oblasti riadiacich činností   

 

Každoročne sa vypracúva plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý je súčasťou hodnotiacej správy za 

príslušný školský rok. 
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12. PODMIENKY  PRE  VZDELÁVANIE  ŽIAKOV  SO 

ŠPECIÁLNYMI  VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍMI 

POTREBAMI 
 

Naša škola vychádza v ústrety žiakom s diagnostikou špecifických porúch učenia, žiakom 

inak zdravotne znevýhodneným a žiakom sociálne znevýhodneným. Umožňuje týmto 

žiakom kontakt s výchovnou poradkyňou a centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie. Potreby pre týchto žiakov škola zohľadňuje pri skúškach – 

prijímacích, v priebehu štúdia i maturitných. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami sa individuálne prihliada k povahe postihnutia alebo 

znevýhodnenia. Žiakom škola umožňuje štúdium podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu. Pre telesne postihnutých žiakov škole chýba bezbariérový vstup a prístup do 

odborných učební na poschodiach. Žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia 

zabezpečujeme odbornú poradenskú pomoc v príslušných centrách poradenstva a 

prevencie, spracovávame podklady pre sociálnu pomoc a štipendiá. 

 

Pre žiakov so špeciálnymi potrebami vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi individuálny výchovno-

vzdelávací program.  

 

a) Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  

Ak bude žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť 

obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje 

vyučujúci daného predmetu v spolupráci s výchovným poradcom, ako súčasť individuálneho 

vzdelávacieho programu, úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu obsahu 

vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so 

špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. 

Úprava učebných osnov predmetu, ktorá bude  súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, 

sa vypracuje len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných 

osnov daného ročníka, prípadne potrebuje iné úpravy. Individuálny výchovno-vzdelávací program 

sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Zmeny je potrebné konzultovať so všetkými 

zainteresovanými odborníkmi a oboznámiť s nimi zákonného zástupcu žiaka. 

 



 

 - 44 - 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia:  

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia škola poskytne štipendium, ktorého výška je 

závislá od príjmu rodiny a od jeho dosiahnutého prospechu. V prípade potreby a  po dohode 

s výchovným poradcom sa vyučujúci takýmto žiakom budú venovať individuálne a aj na krúžkoch. 

Rada rodičov dáva takýmto žiakom úľavy pri platení rodičovských príspevkov do ZRŠ a tiež na 

základe žiadosti aj finančnú výpomoc pri akciách napr. lyžiarsky kurz, stužková a pod. 

 

c) Žiaci s nadaním: 

 Žiakom s nadaním sa budú  vyučujúci  venovať  individuálne, na krúžkoch, poskytovaním 

odbornej literatúry, encyklopédií, alternatívnych učebných materiálov a ich prípravou na súťaže. 

 

 

13. ČITATEĽSKÁ   GRAMOTNOSŤ   A ČÍTANIE                

S   POROZUMENÍM 
 

Čitateľská gramotnosť je podľa interpretácie viacerých odborníkov celoživotne sa 

rozvíjajúca vybavenosť človeka vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, postojmi a hodnotami 

potrebnými pre využívanie všetkých druhov textov v rozličných individuálnych i sociálnych 

kontextoch. Prelína sa v nej viacero rovín, z ktorých spomenieme napríklad: 

  vzťah k čítaniu - Predpokladom pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je potešenie z 

čítania a vnútorná potreba čítať. 

  doslovné porozumenie - Čitateľská gramotnosť stavia na schopnosti dekódovať písané 

texty a vytvárať porozumenie na doslovnej úrovni so zapojením doterajších znalostí a skúseností.  

 vyvodzovanie a hodnotenie - Čitateľsky gramotný človek musí vedieť vyvodzovať z 

prečítaného textu závery a posudzovať (kriticky hodnotiť) texty z rôznych hľadísk vrátane 

sledovania autorových zámerov.  

 metakognícia - Súčasťou čitateľskej gramotnosti je schopnosť a návyk sebaregulácie, t. j. 

schopnosť reflektovať zámer vlastného čítania, v súlade s ním voliť texty a spôsob čítania, sledovať 

a vyhodnocovať vlastné porozumenie čítanému textu a zámerne voliť stratégie pre lepšie 

porozumenie, prekonávanie náročnosti obsahu i zložitosti vyjadrenia.  
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 podeliť sa - Čitateľsky gramotný človek je pripravený podeliť sa o svoje zážitky, 

porozumenie a pochopenie textu s ďalšími čitateľmi. Svoje pochopenie textu porovnáva s jeho 

spoločensky akceptovanými interpretáciami, všíma si zhody a premýšľa o rozdieloch. 

  aplikácia - Čitateľsky gramotný človek využíva čítanie na sebarozvoj, ako aj k vlastnému 

rozhodovaniu a konaniu a čítanie bohato zúročuje v celom svojom živote vo všetkých jeho 

dimenziách. 

Cieľom učiteľa v súčasnosti by malo byť neučiť žiaka monotónne si osvojovať výsledky 

jednotlivých vied v podobe memorovania a bifľovania, učenia sa naspamäť a osvojovania si 

nadbytočného množstva teoretických informácií, ale má mať tendencie rozvíjať u žiaka jeho 

chápanie a vnímanie, presadzovať jeho individualitu, naučiť ho riešiť vzniknuté problémy 

v spoločnosti, ktoré sa týkajú jeho osoby. Žiaci by mali mať zároveň viac priestoru pre vlastné 

názory. Je potrebné, aby sme odmietli tzv. Poštársky model vyučovania. „Je to postup, pri ktorom 

vyučujúci podobne ako poštár doručuje poznatky adresátom – žiakom a študentom. Obvykle je 

založený na postupe: vysvetlenie učiva, učenie, skúšanie.“ (Adamčíková, V.) 

 



 

 - 46 - 

Čítanie s porozumením je aktívny proces, pri ktorom učiteľ identifikuje informácie a cielene 

ich vyhľadáva v texte. Z takto získaných informácií dochádza následne k vyvodeniu záverov. 

Čitateľ, ktorý porozumel textu, vie myšlienky a informácie interpretovať a integrovať. Nemenej 

dôležité, ale azda najťažšie, je jazyk a prvky textu dokázať a po preskúmaní aj zhodnotiť. 

Porozumenie textu má aj konštruktívny charakter. To znamená, že žiak získané informácie 

pretransformuje a vytvára si vlastnú interpretáciu textu.   

Našim cieľom je naučiť žiakov efektívne počúvať hovorený prejav, porozumieť mu, získať 

z textu správne informácie. A to nielen na hodinách slovenského jazyka  a literatúry, ale i na 

ostatných predmetoch. V neposlednej miere chceme rozvíjať a zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť 

žiakov, a to spoločným i individuálnym čítaním, návštevami mestskej a školskej knižnice, 

zapájaním sa do krúžku Čítanie s porozumením. Naša škola zriadila i tzv. Kútik kníh pod schodmi  – 

tu si môžu žiaci knihy na čítanie ľubovoľne požičať a vrátiť, vymeniť, vziať si knihu domov a 

priniesť inú knihu. Nájdeme tu krásnu literatúru našich i svetových autorov a aj literatúru odbornú. 

Chceme zlepšiť čitateľské návyky a postoje mladej generácie. Na samotných hodinách slovenského 

jazyka a literatúry texty nielen čítame, ale aj počúvame. Sledujeme tým efektívne počúvanie 

hovoreného prejavu a prispela k tomu aj skutočnosť, že minister školstva vyhlásil minulý školský 

rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. 
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14.  PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLY 
 

Absolvent nášho gymnázia by mal byť dobrý, múdry, aktívny a šťastný človek, 

- mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný poznať svoju úlohu 

v škole, v rodine a v spoločnosti 

- mal by byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, vedieť komunikovať a 

uzatvárať kompromisy 

- mal by byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied / hypotéza, 

experiment, analýzy / a diskutovať o prírodovedných otázkach 

- mal by mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov 

- mal by mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení 

s vedomosťami zo všeobecných dejín 

- mal by dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať  o kultúru svojho písomného 

a ústneho vyjadrovania 

- mal by plynule hovoriť dvoma svetovými jazykmi 

- mal by mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu  a vážiť si umelecké 

prejavy 

- mal by si byť vedomý svojich kvalít a byť zodpovedný za svoje konanie 

- mal by byť pripravený pre štúdium na rôznych typoch vysokých škôl a mal by sa vedieť 

uplatniť v živote 

 


