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I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU 

 

1 Ciele školy – poslanie výchovy a vzdelávania 
 

Všetky ciele, ktoré si škola vytýčila, majú viesť k neustálemu skvalitňovaniu práce na 
škole a k naplneniu budúcnosti, v ktorej sa podarí byť stabilnou vzdelávacou inštitúciou 
v regióne s bohatou tradíciou a s víziou modernej environmentálne mysliacej školy. 

A. Všeobecné ciele školy: 
• skvalitňovať všetky vzťahy a dať im nové dimenzie (uč. – žiak, uč.- uč., uč. – rodič, 

uč.  -  vedenie). 
• pracovať na princípe humanistickej koncepcie, ktorá v procese výchovy 

a vzdelávania uznáva a uplatňuje: 
- slobodu a zodpovednosť - aby žiak prebral zodpovednosť za vlastné učenie 

a mohol sa realizovať 
- dôveru v rast žiaka – učiteľ verí v úspech každého žiaka, uprednostňuje pozitívne 

hodnotenie žiaka  
- uznanie individuálnych rozdielov - jedinečnosť každého žiaka, zistiť silné stránky 

žiaka a práve tie rozvíjať 
- chybu ako prostriedok učenia - t.j. chybu vníma nie ako vinu, ale ako možnosť 

zlepšiť sa a napraviť stav 
- spoluprácu - žiaka treba viesť k práci vo dvojiciach, v skupinách, ku 

kooperatívnemu učeniu – tu všade sa učia žiaci spolupracovať a komunikovať 
- učenie sa činnosťou – učiteľ je nápomocný pri učení sa žiaka a žiak sa učí vlastnou 
činnosťou 

• nájsť rovnováhu medzi  klasickým spôsobom vyučovania a orientovať sa postupne na 
zavádzanie  nových inovatívnych  foriem a metód práce so žiakmi 

• využívať IKT a moderné formy vyučovania – projekty, exkurzie, besedy, 
prednášky... 

• skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov (aj cez zahraničných lektorov,  zapájaním sa 
do medzinárodných projektov) 

• orientovať sa na rodičov, na ZŠ, na propagáciu  činnosti školy 
• citlivo reagovať na vonkajšie prostredie – reakcie školy na požiadavky trhu práce, 

ekonomiky, zriaďovateľa, inšpekcie, záujmov klientov 
• zabezpečiť optimálne materiálno-technické podmienky na realizáciu cieľov školy 
• zvýšiť záujem žiakov o mimoškolskú činnosť 
• využívať voliteľné predmety na profiláciu žiakov a podporu prírodovedného 

zamerania  
• prispôsobiť učebné osnovy niektorých predmetov miestnym požiadavkám 
• nebáť sa experimentovať – nové nápady a vízie školy sú hlavným zdrojom 

odlišnosti škôl, zaviesť nový študijný odbor              
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• byť kvalitne priestorovo a technicky vybavený 
• získať učiteľov a zamestnancov pre kvalitu 
• dodržiavať program a systém kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
• prispôsobiť myslenie školského manažmentu aktuálnym požiadavkám 
• klásť dôraz na environmentálnu výchovu všetkých aktérov vzdelávania – žiakov, 

učiteľov, rodičov. 
Na splnenie svojej vízie si okrem všeobecných cieľov stanovilo Gymnázium v Šahách  

nasledovné strategické i špecifické ciele. 
B. Strategické  ciele školy:  
• vzdelávať absolventov tak, aby  získali vzdelanostný základ pre svoj intelektuálny, 

osobný a sociálny rozvoj a na pokračovanie v štúdiu na VŠ a  zároveň boli pripravení 
na  pracovný a mimopracovný život v spoločnosti /možnosť zavedenia nových 
predmetov/ 

• vzdelávať absolventov na úroveň  komunikácie v dvoch cudzích jazykoch, 
podporovať realizáciu európskej dimenzie vo vzdelávaní  (interkultúrne kontakty, 
mobility žiakov a učiteľov v rámci Európy, zapájanie sa do programov EÚ - 
Comenius); na bilingválnom štúdiu pripraviť žiakov na komunikačnú úroveň C1 
s dôrazom na pokračovanie ďalšieho vzdelávania v anglickom jazyku (doplnené 
k 1.9.2014) 

• zapájať rodičov do života školy 

• rozvíjať u žiakov čitateľskú, matematickú a informatickú gramotnosť 
• uplatňovať demokratický štýl riadenia školy, ktorý vedie spolupracovníkov 

k spoluúčasti na riadení školy 

• klásť dôraz na bilingválne vzdelávanie prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov 
a zahraničných lektorov 

• zapájať sa do projektov na rozvoj vzdelania, medzinárodnej spolupráce, materiálno-
technického vybavenia školy, rekonštrukcie školy 

C. Špecifické ciele školy: 
• zabezpečovať kvalitné výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy jednotným prístupom 

celého pedagogického zboru vo všetkých študijných odboroch 
• vzdelávanie orientovať na optimálny rozvoj schopností a zručností žiakov, na rozvoj 

ich kľúčových kompetencií a pritom  akceptovať ich povahové, intelektuálne i fyzické 
možnosti 

• teoretické poznatky spájať so životom 
• konanie a správanie žiakov viesť v súlade so základnými princípmi demokracie, 

tolerancie, humanizmu i vlastenectva  
• v žiakoch pestovať primerané sebavedomie, zdravú ctižiadostivosť a súťaživosť, ale 

i pocit spolupatričnosti a vzájomnej pomoci 

• zvyšovať aktivitu a tvorivý prístup k práci,  schopnosť rozhodovať a pocit 
zodpovednosti za uložené úlohy a vykonanú prácu   zo strany všetkých (žiakov  aj  
učiteľov) 
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2 Stupeň vzdelania, dĺžka štúdia, formy výchovy a 
vzdelávania 

 
Úplné stredné všeobecné vzdelanie, ktoré poskytuje Gymnázium, Mládežnícka 22, 

Šahy získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného,  osemročného 
a päťročného (doplnené k 1.9.2015) vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu, 
ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie 
o maturitnej skúške.  

Gymnázium má v školskom roku 2010/2011 dve základné druhy štúdia: 4-ročnéa 8-
ročné štúdium. V štvorročnom štúdiu sú otvorené triedy s kódom študijného odboru 7902 5 – 
gymnázium. V osemročnom štúdiu sú otvorené triedy s kódom študijného odboru 7902 5 73 – 
cudzie jazyky. 

V školskom roku 2012/2013 sa novelou vyhlášky o stredných školách mení kód 
odboru na štvorročnom štúdiu na 7902 J - gymnázium.  

V školskom roku 2013/14 bola rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky schválená nová forma vzdelávania – 5-ročný študijný odbor 
s kódom 7902 J 74 - bilingválne štúdium.  

Od školského roku 2014/15 existujú v Gymnáziu, Mládežnícka 22, Šahy otvorené 
triedy s tromi študijnými odbormi: 
7902 5 73 cudzie jazyky   
7902 J  00 gymnázium  
7902 J  74 gymnázium –bilingválne štúdium 
 

4-ročné štúdium - pre absolventov 9.ročníka ZŠ s posilneným vyučovaním 
informatiky a druhého cudzieho jazyka. V 1. a 2. ročníku sú v rámci disponibilných hodín 
zavedené nové predmety – základy administratívy a finančná gramotnosť. V 3. a 4. ročníku si 
žiaci v rámci voliteľných predmetov podľa svojho ďalšieho individuálneho študijného 
zamerania vyberajú z ponuky: konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom 
jazyku, seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, seminár z matematiky, seminár 
z informatiky, seminár z chémie, seminár z biológie, seminár z geografie. V 3. ročníku je 
žiakom ponúknutá možnosť absolvovania predmetu dopravná výchova prostredníctvom 
Vzdelávacích poukazov. 

8- ročné štúdium - pre žiakov, ktorí ukončili 5.roč.ZŠ s posilnením vyuč. CJ (pre 
daný študijný odbor nebol určený plán výkonov od roku 2009) 

5-ročné štúdium – pre žiakov, ktorí ukončili 8. alebo 9. ročník základnej školy. 
Štúdium v tomto odbore je bilingválne a prebieha v dvoch vyučovacích jazykoch – 
v slovenskom a anglickom jazyku. Bilingválne štúdium je zamerané na rozšírené vyučovanie 
prírodovedných predmetov. V 1. ročníku prebieha intenzívna jazyková príprava zvýšeným 
počtom vyučovacích hodín z anglického jazyka. Od 2. ročníka sa vyučujú minimálne tri 
vyučovacie predmety v anglickom jazyku.  
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3 Vyučovací jazyk 
 

Vyučovacím jazykom je v zmysle platnej školskej legislatívy slovenský jazyk vo 
štvorročnej a osemročnej forme štúdia.  

V päťročnej forme štúdia sú  v zmysle platnej školskej legislatívy dva vyučovacie 
jazyky – slovenský a anglický jazyk. (doplnené k 1.9.2014) 

 

4 Vlastné zameranie školy a profil absolventa 

4.1 Zameranie školy 
Škola je vo svojom školskom vzdelávacom programe významne zameraná na rozvoj 

jazykových kompetencií a kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií. 
Veľký dôraz chceme klásť na rozvoj spolupráce u všetkých zainteresovaných vo vyučovacom 
procese /žiaci, učitelia, partneri, rodičia.../ Zameriame sa na rozvoj zručností učiteľov, aby 
vedeli podporovať procesy učenia sa. Vo vyučovacom procese nám ide o rozvoj vyšších 
poznávacích funkcií u žiakov, o rozvoj ich kritického myslenia /preto sme do cieľov zaradili 
aktívne učenie sa žiakov/. Rozvoj ostatných kľúčových kompetencií je zapracovaný do osnov 
a tematických plánov jednotlivých predmetov. 

Učitelia formulovali ciele vo svojich osnovách a tematických plánoch tak, aby sa vo 
výchovno-vzdelávacom procese rozvíjali všetky zložky komplexného rozvoja osobnosti 
žiaka: 

•  poznávacie schopnosti / kognitívna zložka / 
•  rozvíjanie emocionálnej zrelosti /emocionálna zložka / 

•  rozvíjanie záujmov, aktivity / motivačná zložka / 
•  rozvíjanie komunikačných schopností /socializačná zložka / 
•  rozvíjanie hodnotovej orientácie / axiologizačná zložka / 

•  rozvíjanie tvorivosti / rozvoj kreativity / 
 

4.2 Profil absolventa 
Celkovým výsledkom práce Gymnázia v Šahách je nielen naplnenie vlastných cieľov  

a zlepšenie imidžu školy, ale najmä hodnotný a celospoločensky úspešný absolvent Gymnázia 
v Šahách, ktorý disponuje týmito vlastnosťami: 

• má jedinečné predpoklady pre štúdium na vysokej škole 

• má všeobecný prehľad a orientuje sa v štruktúre i obsahu vzdelávacích predmetov, 
na vysokej odbornej úrovni ovláda prácu s počítačom a vie využívať rôzne zdroje 
informácií 

• má rozsiahle komunikačné zručnosti, aktívne ovláda dva cudzie jazyky, je schopný 
bezprostrednej komunikácie v prvom cudzom jazyku na úrovni B2 Spoločného 
európskeho referenčného rámca, druhý cudzí jazyk ovláda na úrovni B1  

• disponuje základnými schopnosťami a zručnosťami potrebnými pre praktický 
život 

• je si vedomý nevyhnutnosti celoživotného vzdelávania 
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• je vybavený kľúčovými kompetenciami vo všetkých vzdelávacích oblastiach 

• v praxi aplikuje kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti 
• je kreatívny, flexibilný, samostatne rieši problémy, je schopný tímovej práce 

• je morálne a psychicky zrelou zodpovednou osobnosťou nielen voči sebe, ale aj k 
svojmu životnému prostrediu (vyplýva z programu Zelená škola – doplnené 
k 1.9.2014) 

• zodpovedne pristupuje k svojmu zdraviu a aplikuje nadobudnuté vedomosti 
a zručnosti z oblasti ochrany životného prostredia; disponuje ekologickým 
myslením (vyplýva z programu Zelená škola – doplnené k 1.9.2014) 

• je si vedomý svojich práv a povinností, v spoločnosti a riadi sa princípom slušného 
správania, váži si demokratické princípy fungovania spoločnosti 

• je hrdý na svoju národnú príslušnosť, ctí a rešpektuje odlišnosti iných národov, 
vierovyznania, svetonázoru, histórie a kultúry 

• dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a dokáže oceniť význam 
umenia, historických a kultúrnych tradícií vo svojom živote 

4.2.1 Profil absolventa bilingválneho štúdia (doplnené k 1.9.2014) 
 

Okrem vyššie uvedených kompetencií a spôsobilostí bude profil absolventa 
bilingválneho štúdia zodpovedať zameraniu študijného odboru a jeho špecifikám. Absolvent 
bilingválnej formy štúdia bude disponovať vysokou úrovňou jazykových zručností v cudzom 
jazyku. Komunikačné kompetencie v ovládaní anglického jazyka budú na úrovni C1 
Spoločného európskeho referenčného rámca.  

Okrem komunikačných kompetencií bude absolvent bilingválnej formy štúdia 
disponovať rozsiahlymi odbornými vedomosťami v oblasti prírodovedných predmetov a bude 
pripravený na vysokoškolské štúdium na Slovensku a v zahraničí. Vo viacerých vzdelávacích 
oblastiach bude vybavený dostatočným množstvom pojmového aparátu v dvoch jazykoch 
a bude schopný zvládať ďalšie vzdelávanie v anglickom jazyku.  

 

5 Podmienky prijatia na štúdium 
 

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka 4-ročného štúdia na základe platnej 
legislatívy, pričom zohľadňuje: 

• celkový prospech zo ZŠ 
• výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ  

• organizované je v zmysle kritérií pre prijímacie konanie schválené pedagogickou 
radou pre príslušný školský rok 

 
Prijímacie konanie pre plánované triedy  bude organizované formou prijímacej skúšky 

z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a v zmysle schválených 
kritérií na prijímanie žiakov pre príslušný školský rok. 

Prijímanie žiakov do 1.ročníka bilingválneho študijného odboru si vyžaduje vykonanie 
talentovej skúšky zmysle § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
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(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Okrem talentovej skúšky je prijímacie konanie organizované aj formou prijímacej skúšky 
z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a v zmysle schválených 
kritérií na prijímanie žiakov pre príslušný školský rok. 
 

5.1 Prijímanie žiakov prestupom 
 

Prijímanie žiakov prestupom z inej strednej školy sa bude realizovať v zmysle § 35 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prestupom sa budú prijímať žiaci ktorí nie sú prospechovo slabí a je u nich predpoklad 
úspešného zvládnutia štúdia na našom gymnáziu. V prípade, že sa žiak do prestupu na našu 
školu nevzdelával v cudzích jazykoch podľa nášho školského vzdelávacieho programu, 
riaditeľka školy mu určí vykonanie rozdielovej komisionálnej skúšky. Rozdielovú 
komisionálnu skúšku musí žiak vykonať najneskôr do ukončenia klasifikácie za 1.polrok 
príslušného školského roka, v ktorom sa prestup realizoval. V prípade, že žiak nedosiahne 
úroveň jazyka zodpovedajúcu príslušnému ročníku štúdia ani po rozdielovej skúške a za 
1.polrok príslušného školského roka nebude klasifikovaný, klasifikácia bude vykonaná 
komisionálnou skúškou najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia klasifikácie za príslušný 
polrok štúdia.  

Prestup žiaka do päťročného bilingválneho študijného odboru je podmienený 
vykonaním talentovej skúšky v termíne, ktorý určí riaditeľka školy, najneskôr však do 
ukončenia klasifikácie za 1.polrok príslušného školského roku, v ktorom sa prestup realizoval. 
(doplnené k 1.9.2014) 
 
 

6 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy vzdelávania, 
vydávanie dokladov o získanom vzdelávaní 

 
Ukončovanie štúdia sa na Gymnáziu v Šahách realizuje maturitnou skúškou v zmysle 

vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách. Žiak maturuje povinne zo štyroch 
maturitných premetov – slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (úroveň B2 Spoločného 
európskeho referenčného rámca - SERR od školského roku 2011/2012),  z jedného 
voliteľného predmetu (počas štúdia musí mať aspoň 6 vyučovacích hodín), z druhého 
voliteľného predmetu, ktorý sa musí nachádzať v zozname maturitných predmetov. Žiak má 
právo prihlásiť sa ja na dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalšieho voliteľného predmetu.  

Maturitná skúška sa realizuje v zmysle školského zákona a vyhlášky o ukončovaní 
štúdia na strednej škole. Skladá sa z dvoch častí – externá časť maturitnej skúšky, ktorej 
súčasťou je v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk aj písomná forma internej 
časti. Druhú časť tvorí ústna forma internej časti maturitnej skúšky z povinných a voliteľných  
predmetov.  
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Žiaci, ktorí získali certifikát z cudzieho jazyka v zmysle platnej legislatívy, môžu 
požiadať riaditeľku školy o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka v zmysle vyhlášky o uznávaní náhrady maturitnej skúšky. (neplatí od 
1.3.2014 – doplnené k 1.9.2014) 

Príprava na maturitnú skúšku sa realizuje na voliteľných predmetoch, ktoré zaradí 
riaditeľka školy do vyučovacieho procesu v prípade, že si ho zvolí aspoň 12 žiakov, vo 
výnimočných prípadoch aj menej.  
 Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa žiakovi vydá maturitné vysvedčenie spolu 
s dodatkom k maturitnému vysvedčeniu do 5 dní po vykonaní maturitnej skúšky v zmysle 
platnej legislatívy. Absolvent je pred prevzatím dokladov o ukončení štúdia  povinný 
vysporiadať si všetky vzťahy voči škole vrátane vrátenia učebníc, kníh zo školskej knižnice 
a elektronického čipu. 
 Absolvovaním školského vzdelávacieho programu v 4-ročnom a 8-ročnom študijnom 
odbore získa žiak úplné stredné všeobecné vzdelanie – ISCED 3 (vyššie sekundárne 
vzdelanie). 

 

6.1 Spôsob a podmienky  ukončovania výchovy vzdelávania, vydávanie 
dokladu o získanom vzdelávaní bilingválneho štúdia (doplnené 
k 1.9.2014) 

 
Ukončovanie bilingválneho štúdia sa na Gymnáziu v Šahách realizuje maturitnou 

skúškou v zmysle vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách. Žiak maturuje povinne 
zo štyroch maturitných premetov – slovenský jazyk a literatúra, druhý vyučovací jazyk – 
anglický jazyk na úrovni C1 SERR,  z  voliteľného predmetu zo skupiny prírodovedných 
alebo spoločenskovedných predmetov (počas štúdia musí mať predmet najmenej 6 
vyučovacích hodín), z ďalšieho voliteľného predmetu až štyroch voliteľných predmetov. Ak 
si žiak vyberie za maturitný predmet niektorý z  voliteľných predmetov vyučovaných 
v druhom vyučovacom jazyku – anglickom jazyku, môže maturovať z tohto predmetu 
v anglickom jazyku. 

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka a literatúry žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka, 
v osobitnom prípade po ukončení prvého polroku piateho ročníka v zmysle ŠkVP. Ústnu 
formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  žiak vykoná po 
ukončení štvrtého ročníka štúdia, v osobitnom prípade po ukončení prvého polroku piateho 
ročníka v zmysle ŠkVP. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu z internej časti 
maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka a voliteľných predmetov žiak vykoná po 
ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky 
z druhého vyučovacieho jazyka a voliteľných predmetov žiak vykoná po ukončení piateho 
ročníka štúdia.  
  

7 Pedagogické stratégie 
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Pedagogické stratégie sú podrobne rozpracované v učebných osnovách jednotlivých 
predmetov. Využívaním IKT, projektovým vyučovaním a ďalšími inovačnými metódami 
(kooperatívna, problémová, inscenačná...), realizáciou medzinárodných a školských 
projektov, organizáciou exkurzií, jazykových pobytov,  športových aktivít, školy v prírode, 
účelových kurzov a prípravou žiakov na súťaže  a predmetové olympiády budeme rozvíjať 
kľúčové kompetencie stanovené štátnym vzdelávacím programom. 

Vo všetkých vyučovacích predmetoch sa snažíme využívať vhodný výber vyučovacích 
metód – výber je ponechávaný na jednotlivých vyučujúcich. Ich snahou je správnym výberom 
metód zabezpečiť dosiahnutie cieľov vo vyučovacích predmetoch. V oblasti rozumovej 
výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, seba 
hodnotenie. Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, seminárov, diskusie, 
projektov samostatných, ale aj tímových, prezentáciou a obhajobou výstupov, praktickou 
výučbou v prírodovedných predmetoch. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za 
učenie. 

 
Metódy vyučovania na našej škole: 

- Výkladovo – ilustratívne: používanie zvukových nahrávok, filmov, rozvíjanie 
pozornosti, schopnosti vnímať kultúru, osvojovať si hotové informácie 

- Reproduktívne: precvičovanie nadobudnutých poznatkov, používanie 
opakovacích cvičení, podporiť sociálno–komunikačné kompetencie a 
kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

- Problémovo – výkladové: osvojovanie učiva na základe problémovej situácie, 
riešenie projektových úloh, podpora tvorivosti 

- Heuristické: brainstorming – rozvoj kreativity žiakov a motivácie, podpora 
pracovných kompetencií 

- Výskumné: práca s projektmi, podpora sociálnych kompetencií a kompetencií 
riešiť problém 

 
Pozitíva vyplývajúce zo zapojenia sa do projektov a súťaží: 

- učitelia i žiaci spolupracujú intenzívnejšie, sú zodpovední za kolektívny 
výsledok práce (pestuje sa v nich ohľaduplnosť, tolerancia, zodpovednosť, 
kreativita, tvorivosť) 

- výsledné produkty prezentované na verejnosti pozitívne vplývajú na imidž 
školy 

- znamenajú určitý finančný prínos v rámci mimorozpočtových zdrojov (dotácie 
z EÚ – na rekonštrukciu budovy školy) 

- prispievajú k zlepšeniu materiálno – technického vybavenia školy 
- podnecujú kladnú motiváciu pre učenie sa cudzích jazykov 

 
Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. 

Dôležitým odporúčaním pre učiteľov je potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, 
najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
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V súlade s učebným plánom pre jednotlivé ročníky je umožnený žiakom slobodný 
výber voliteľných predmetov. Vytvoria sa skupiny voliteľných predmetov, v ktorých sú žiaci 
z viacerých tried daného  ročníka, prípadne žiaci posledných dvoch ročníkov. 
 

8 Zabezpečenie vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov 
umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si 
vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka 
diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Špeciálnou 
výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, 
prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania, zohľadnenie ktorých mu 
zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti 
ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.  

 
a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením 
Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť 

špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 
a musí byť na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za 
podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu. 

Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, vydáva podľa 
kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného 
vyšetrenia. Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný 
individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program 
vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie 
podľa kompetencií. Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého 
vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe 
výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede 
strednej školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a 
organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.  

Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť 
systematickú spoluprácu školy so školským zariadení a výchovného poradenstva a prevencie. 
Podľa potreby môže škola spolupracovať aj so špeciálnou školou. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede 
strednej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 
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Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 
- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; 
- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 
- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 
- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 
- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; 
- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 
- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok; 
- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných. 
 
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 

zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. Individuálny 
výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym 
pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby a so 
školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť 
obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje 
vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť 
individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide 
o úpravu obsahu vzdelávania žiaka, nie o redukciu obsahu učiva. Vychádza sa pritom z 
učebných osnov konkrétneho predmetu v zmysle úpravy učiva s prihliadnutím na špecifiká 
vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia žiaka. 

Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov 
pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je 
súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie 
predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže 
upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. 
Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých 
zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ a 
zákonný zástupca žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program môže mať vypracovaný 
aj žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý je žiakom špeciálnej školy 
alebo špeciálnej triedy v prípade, že nemôže vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie 
plniť požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov. 

 
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 
V zmysle platných predpisov majú možnosť poberať sociálne štipendium, uchádzať sa  

o finančnú podporu z OZ ALMA MATER, ktorá bola zriadená pri našej škole. 
 
c) Žiaci s nadaním 
Škola sa snaží motivovať nadaných žiakov odmenami priebežne počas  školského roka  
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za výsledky dosiahnuté v súťažiach a projektoch (vianočné hodnotenie a odmeňovanie, 
koncoročné odmeňovanie žiakov). Dôraz kladieme na individuálny prístup. 
 

Škola sa snaží podporovať žiakov nadaných v oblasti  
• umeleckej -  krúžková činnosť (tanečný krúžok pracuje v pohybovom štúdiu), 

prezentácia ich práce 
• športovej – možnosť využívať priestory telocviční, posilňovne, pohybového 

štúdia a vonkajších športovísk aj v mimovyučovacom čase 

• intelektovej – žiaci majú umožnený prístup k informačným zdrojom v tlačenej aj 
digitálnej podobe v priestoroch školy, sú zapájaní do súťaží v predmetových 
olympiádach a zapojení do medzinárodných projektov 

 

9 Začlenenie prierezových tém 
 

 Vzdelávacie oblasti dopĺňajú prierezové témy, ktoré sa uplatnia vo vzdelávacích 
oblastiach jednotlivých vyučovacích predmetoch. Prierezové témy sú začlenené 
do učebných osnov jednotlivých predmetov.  
     
• MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - ANJ, NEJ, DEJ, SJL, INF, OBN, ETV, GEO, UaK, 

BIO 
 

• MEDIÁLNA VÝCHOVA  - ANJ, NEJ, TEV, CHE, SJL, INF, MAT, FYZ, ETV, BIO 
 
• OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  - ANJ, NEJ, SJL, INF, MAT, FYZ, OBN, 

ETV, BIO, DEJ, TRH (aktivity zapracované do práce triedneho učiteľa) 
 

• DOPRAVNÁ VÝCHOVA   - začlenené do cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia, 
do predmetov ANJ, NEJ, FYZ,  INF, samostatný krúžok v rámci vzdelávacích poukazov 
 

• OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  - ANJ, NEJ, TEV, INF, FYZ, BIO, CHE 
Neoddeliteľná súčasť  plaveckého kurzu, aplikačných cvičení a kurzu  na ochranu života a 
zdravia a všeobecných pohybových aktivít 
 

• TVORBA PROJEKTU A PREZENTA ČNÉ ZRUČNOSTI  - INF, CHE, DEJ, SJL, 
FYZ,  UaK, BIO 
Realizácia: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – samostatný predmet v 1. ročníku 
s hodinovou dotáciou v rámci disponibilných hodín (zrušené k 1.9.2014) 
 

• ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  – realizovaná prostredníctvom programu Zelená 
škola vo všetkých vyučovacích predmetov a slúži na profiláciu školy 
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• FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – realizuje sa vo všetkých vyučovacích predmetoch 
v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Okrem prierezovej témy sa 
finančná gramotnosť realizuje samostatne na vyučovacom predmete Finančná gramotnosť 
vo 4. ročníku (zmena v učebnom pláne od roku 2011) 
 

II.  VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Gymnázium ako vzdelávacia inštitúcia bolo v Šahách založené 4. septembra 1913, 
kedy boli otvorené dve maďarské triedy. Pod vplyvom rôznych celospoločenských 
a politických udalostí prechádzala škola rôznym vývojom – otvorené boli striedavo buď 
maďarské alebo slovenské triedy, bolo zriadené jedenásťročné štúdium. K legislatívnej úprave 
došlo v roku 1969, kedy boli v Šahách zriaďovacou listinou založené dve gymnáziá, pričom 
jedným z nich bolo Gymnázium Šahy so štvorročným štúdiom.  Škola získala postupne 
právnu subjektivitu a od roku 1996 sa gymnázium rozšírilo  o triedy  s 8- ročným štúdiom. 

Gymnázium v Šahách je typ strednej školy, ktorá poskytuje úplné stredné všeobecné 
vzdelanie. O úspešnosti školy svedčia nielen mnohí významní absolventi, ale aj súčasní 
študenti, ktorí svoju školu reprezentujú nielen doma, ale formou medzinárodnej študentskej 
spolupráce aj  v zahraničí . 

1 Priestorové podmienky a materiálno-technické vybavenie 
 

V súčasnosti má škola nasledovné triedy (upravené k 1.9.2015):   
1 trieda 4-ročnéhoštúdia 
2triedy 5- ročného bilingválneho štúdia 
Škola je svojím obsahom, zameraním a vybavením organizovaná tak, aby poskytovala 

svojim študentom úplné stredné všeobecné vzdelanie. Kapacita budovy je vzhľadom na počet 
žiakov postačujúca. Žiaci, ktorí navštevujú gymnázium, pochádzajú najmä z mesta Šahy, 
priľahlého regiónu, ale aj zo spádových obcí vo vzdialenosti 30 – 40 km, čo má  dopad aj na 
organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a na realizáciu mimoškolskej činnosti. 

Škola sídli v budove, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1980 a disponuje 
všetkými priestormi potrebnými na prevádzku školy. Kapacita budovy v súčasnosti 
niekoľkonásobne prevyšuje skutočný stav a jej využitiu na sto percent už niekoľko rokov 
nedochádza. Z dôvodu úbytku tried na gymnáziu, ako aj na gymnáziu s vyučovacím jazykom 
maďarským od septembra 2010, sa na výučbu nevyužíva štvrté poschodie.  Klasický nábytok 
tried, učební, kabinetov a  kancelárií sa snažíme postupne nahrádzať moderným nábytkom. 
Do učební i na chodby bola uložená nová podlahovina, schody boli obložené keramickou 
dlažbou. Škola by však potrebovala komplexnú rekonštrukciu – výmenu okien, zateplenie, 
ktorá by prispela k výraznému zníženiu nákladov na jej prevádzku. 

Súčasťou školy je zariadenie školského stravovania s priestrannou jedálňou, kde majú 
študenti možnosť výberu hlavného jedla  z dvoch ponúk (mäsité,  bezmäsité, príp. zeleninové 
jedlo). Každú stredu ponúka školská jedáleň racionálnu výživu. Okrem hlavného jedla sa 
v školskej jedálni pripravujú ďalšia strava vo forme raňajok a večerí pre cudzích stravníkov 
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(internátnu školu). Pre potreby doplňujúceho stravovania žiakov, zamestnancov, ale 
i návštevníkov školy slúži školský bufet, zriadený v novembri 2000. 
Materiálno-technické vybavenie školy /odborné učebne/:      

• Učebne informatiky - nový nábytok, počet PC – 30. 

• Učebne cudzích jazykov -  k dispozícii magnetofóny, meotar, video, káblová TV, PC 
s pripojením na internet. Tieto učebne sú vybavené aj ekologickými bielymi 
keramickými  tabuľami.  

• Jazykové laboratórium – zriadené v roku 2006 z projektu MŠ SR. 

• Fyzika  -  odborná učebňa s pripojením na internet, vybavená základnými učebnými 
pomôckami, PC a dataprojektorom. 

• Chémia – odborná učebňa a laboratórium s učebnými pomôckami na teoretické 
vyučovanie a laboratórne cvičenia. 

• Biológia  - zriadená z projektu SLSP - odborná učebňa s pripojením na internet, 
vybavená základnými učebnými pomôckami. 

• Učebňa GEO - vybavená PC s pripojením na internet a dataprojektorom. 
• Učebňa náuky o spoločnosti a dejepisu - zriadená z projektu SLSP  - odborná učebňa 

s pripojením na internet, vybavená základnými učebnými pomôckami, PC 
a interaktívnou tabuľou. 

• Multimediálna učebňa – novootvorená učebňa pre vyučovanie viacerých predmetov 
s pomocou multimediálnych aplikácií (PC, interaktívna tabuľa). 

Priestorové podmienky: 
• Veľká telocvičňa – využitie na loptové hry (volejbal, minifutbal, basketbal, vybíjaná) 

a vybavenie pre športovú gymnastiku (kruhy, švédske bedne).  

• Pohybové štúdio – využívané na aerobic, rytmickú gymnastiku, moderné 
a spoločenské tance, (LCD televízor, hifi-veža, kombinované DVD a VHS, zrkadlová 
stena, fitlopty). 

• Posilňovňa – s posilňovacími strojmi. 
• Atletický a futbalový štadión FK  Slovan Šahy – v blízkosti školy, využívaný na 

atletiku (behy, hody, skoky) a na prípravné futbalové zápasy.  

• Vestibul školy – umiestnené stolnotenisové stoly. 
• Školská knižnica – slúži potrebám študentov a zamestnancov  školy, knižničné 

jednotky tvorí   10 816 literárnych diel  (odborná, krásna, cudzojazyčná literatúra), 
priemerný počet výpožičiek za rok je 713. Knižnica bola revitalizovaná v rámci 
projektu Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc. Z udelených finančných 
prostriedkov boli zakúpené počítač, interaktívna tabuľa, dataprojektor, multifunkčné 
zariadenie, pracovný stôl  pre vedúcu knižnice, pracovné stoly a stoličky pre žiakov. 
V knižnici je zabezpečený voľný prístup na internet. V plnej miere plní  informačnú 
a komunikačnú funkciu. Školská knižnica vykonáva tieto služby:  prezenčné 
výpožičky, poskytuje priestor pre vyučovanie spoločenskovedných predmetov 
s využitím modernej techniky. Zároveň knižnica slúži aj ako čitáreň.  

• Audiovizuálne centrum – má  120 miest na sedenie. Využíva sa na prednášky, besedy, 
premietanie filmov, realizáciu kultúrnych podujatí, imatrikuláciu, spoločenské 
večierky rodičov a žiakov, stretnutia žiakov s vedením školy. 
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• Zariadenie školy poskytuje priestor na prácu krúžkov:   literárny, historický, volejbal, 
futbal, basketbal, krúžok ANJ, NEJ, počítačový, internetový, šachový, matematický, 
aplikovaná ekonómia, fyzikálny, chemický, robotické stavebnice. 

• Škola zatiaľ  nemá bezbariérový prístup. 

2 Personálne zabezpečenie 
 

Personálne zabezpečenie vychádza z platnej školskej legislatívy, na základe ktorej 
zabezpečuje vzdelávanie  priemerne 8 pedagógov. Všetci vyučujúci sú plne kvalifikovaní. Sú 
rozdelení do predmetových komisií podľa predmetov, ktoré učia. Vedúci predmetových 
komisií spolu sú spolu s vedením školy zodpovední za úroveň vyučovania predmetov, ktoré 
sú začlenené v ich predmetovej komisii. Tvoria poradný orgán riaditeľky školy, ktorý zasadá 
pravidelne raz mesačne a zaoberá sa aktuálnymi úlohami v činnosti školy a prípravou práce 
školy na najbližšie obdobie. Traja vyučujúci si dopĺňajú úväzok na základnej škole. Externe je 
vyučovaná náboženská výchova. 

Charakteristika kvalifikačných a osobnostných predpokladov pedagogických 
zamestnancov:  

− spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, 

− preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri 
pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, 
pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny, 

− riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, 
− sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej 

komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov, 
− pozitívne pristupujú k zmenám a inováciám týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho 

procesu ako aj k aktivitám rozvíjajúcim medzinárodnú spoluprácu študentov. 
Za odborné poradenstvo vo výchovno-vzdelávacej činnosti sú zodpovední vedenie školy 
a pedagógovia špecialisti: 

− triedni učitelia 
− výchovný poradca a koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
− vedúci predmetových komisií 
− koordinátor drogovej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov 
− koordinátor žiackej školskej rady 
− koordinátor environmentálnej výchovy 
− koordinátor informatizácie 
− koordinátor ŠkVP 
− kronikár 

Na škole sú zamestnaní nepedagogickí zamestnanci zaradení do príslušných pracovných 
pozícií: 

− ekonomický úsek – ekonómka školy, finančná a mzdová účtovníčka 

− školská jedáleň – vedúci školskej jedálne, kuchárky a pomocné sily 
− ostatní nepedagogickí zamestnanci – školník, upratovačka 
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3 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov 

 
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov patrí medzi strategické ciele 

školy, pretože neustále sa vzdelávaný učiteľ je základným pilierom modernej a úspešnej 
školy. Vedenie školy vytvára pedagogickým zamestnancom vhodné podmienky na ďalšie 
vzdelávanie, ktorým si môžu učitelia zvyšovať svoju odbornú úroveň a rozšírené vedomosti 
aplikovať vo vzdelávaní. Škola má záujem zapájať sa do projektov, ktorých súčasťou je aj 
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v súlade s potrebami školy a jej zameraním. 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie rešpektujú individuálne potreby učiteľov 
v súlade s potrebami školy. Ďalšie vzdelávanie učiteľov je vopred plánované a podrobne 
rozpracované v pláne kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok. Súčasťou plánu 
vzdelávania sú konkrétne špecifické požiadavky školy, ktoré korešpondujú s aktuálnymi 
potrebami a dlhodobými strategickými cieľmi školy. 

Požiadavky na vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 
• oblasť výkonu  špecializovaných  činností – výkon funkcie triedneho učiteľa, 

výkon funkcie koordinátora prevencie, výkon funkcie výchovného poradcu 
• oblasť modernizácie vyučovacieho procesu na stredných školách 
• oblasť inovácie vyučovania a využívania informačno-komunikačných 

technológií 
• oblasť ukončovania štúdia na stredných školách 

• oblasť vyučovania na bilingválnej forme štúdia (doplnené 1.9.2014) 

 

4 Dlhodobé projekty a súťaže,  medzinárodná spolupráca 
 

Škola sa dlhodobo zapája do rôznych projektov na miestnej, regionálnej, celoštátnej 
a medzinárodnej úrovni. 

4.1 Zrealizované projekty 
1. Medzinárodný projekt SOCRATES  

• 2001 – 2004: Etnická pluralita u európskej mládeže -spolupráca s 9 strednými školami 
v Európe. 

• 2005: Projekt manažmentu školy Arion v Salzburgu /Rakúsko/. 
Projektu sa zúčastnili riaditelia škôl, inšpektori a zástupcovia ministerstiev školstva z 

11 krajín: Nemecka, Poľska, Slovenska,  Čiech, Litvy, Francúzska, Veľkej Británie, 
Maďarska, Bulharska, Grécka, Rakúska. 

V rámci medzinárodných projektov boli uskutočnené výmeny študentov, počas 
ktorých študenti  Gymnázia v  Šahách prijali na pobyt študentov z Litvy /Joniškis/, následne 
absolvovali pobyt v meste Joniškis v Litve, navštívili Prahu a mesto Terni v Taliansku. 
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2. Európsky sociálny fond 

• ESF: SOP Ľudské zdroje 2004-2006:Vzdelávacie programy na získavanie  zručností 
v oblasti IKT pre učiteľov  
 

3. Medzinárodný projekt Comenius 
• 2006 – 2009: „Interkulturálne vzdelávanie...“ 

Na projekte spolupracovali študenti Gymnázia v Šahách so študentmi  zo 6 
európskych škôl: Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko - Madeira, Portugalsko – 
Azorské ostrovy,  Španielsko. V rámci projektu sa realizovali nielen projektové stretnutia 
koordinátorov, učiteľov a riaditeľov škôl, ale aj  medzinárodné výmenné pobyty študentov. 
Naše gymnázium  prijalo na pobyty študentov z Lotyšska /Riga/, z Madeiry a niekoľkokrát 
z Bazy v Španielsku. Recipročne došlo k výmennému pobytu našich študentov v Lotyšsku, 
v Baze v Španielsku a k návšteve Sofie v Bulharsku. 
 

4.1.1 Dlhodobo realizované projekty a súťaže 
a) Projekty a súťaže regionálnej i celoslovenskej úrovne: 

• Zdravie v školách 
• Otvorená škola – ŠPORT 
• Otvorená škola – IKT  

• Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 
• Projekt SLSP – zriadenie dvoch multimediálnych učební 

• Jazykové laboratórium 
• Superkvíz – T-Mobile 
• Lidice 21. století 

• Zabudnuté príbehy 
• Cena Zlaty Dônčovej 

• Enviroplagát 
• Európska humanitná olympiáda 

• Projekt: „Anna Franková“ 
• PROVEK 

b) Projekty humanitného a charitatívneho zamerania: 

• Biela pastelka 
• Modrý gombík, predaj pohľadníc  UNICEF = Škola priateľská  deťom 
• Sloboda zvierat 

• Liga za duševné zdravie 
• Liga proti rakovine 

• Červené stužky 
• Modelový európsky parlament 
• Európsky debatný klub 

• Filmový klub Jeden svet 
• Fair Trade 
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c) Súťaže a predmetové olympiády: 

• Olympiáda ľudských  práv 
• Dejepisná olympiáda 
• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

• Pravopisná olympiáda  
• Olympiáda z anglického a nemeckého jazyka 

• Olympiáda z matematiky 
• Olympiáda z fyziky 

• Olympiáda z chémie 
• Zenit v programovaní 
• Mladý Európan 

• SOČ  
• Poznaj svoju vlasť 

• Eustory 
• Historické otázniky 
• Hviezdoslavov Kubín 

• Vansovej Lomnička 
• Šaliansky Maťko 

• Kráľove Šahy  
• Štúrov Zvolen 

• Mladý vedec 
• Korešpondenčné súťaže z prírodovedných predmetov 
• Športové súťaže 

• Vedomostná súťaž o olympizme 
• Župná Kalokagatia 

 

4.1.2 Aktuálne projekty 
• 2010 – 2012: Comenius  - Školské partnerstvá 

Multilaterálny projekt pod názvom „Multilingválny živý časopis“ sa realizoval do 
roku 2012. Partnerskými školami boli španielska škola vo VillaReal a turecká škola 
v Trabzone. Cieľom projektu bol rozvoj multimediálnych zručností žiakov, jazykovej 
gramotnosti a multikultúrnej výchovy.  

• Od 2011 – projekt Rozvíjanie IKT zru čností prostredníctvom ECDL – projekt 
podporený Nadačným fondom DELL prostredníctvom Nadácie Pontis. 
Európsky počítačový vodičský preukaz je medzinárodný certifikát, ktorý slúži na 

zvýšenie počítačovej gramotnosti a celkový rozvoj informačno-komunikačných zručností.  
Gymnáziu v Šahách sa podarilo uspieť v projektovej výzve Nadačného fondu DELL v  
Nadácii Pontis a získať grant na zabezpečenie rozvoja počítačových zručností na škole 
prostredníctvom získania už spomínaného medzinárodného certifikátu ECDL. Naše 
gymnázium úspešne splnilo podmienky akreditácie a od septembra 2011 sa už druhýkrát  na 
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dobu troch rokov stáva akreditovaným testovacím centrom ECDL  Slovenskej informatickej 
spoločnosti.  

V súčasnosti na škole prebiehajú kurzy jednotlivých modulov, v rámci ktorých si naši 
študenti rozšíria svoje zručnosti z ovládania počítača a absolvovaním skúšok z jednotlivých 
modulov majú možnosť získať medzinárodný certifikát ECDL. Z grantových prostriedkov 
boli certifikovaní štyridsiati žiaci na základe vopred stanovených kritérií. Po vyčerpaní 
grantových prostriedkov bezplatnú certifikáciu všetkých záujemcov zo strany našich 
študentov finančne podporuje občianskej združenie Alma Mater. Získanie medzinárodného  
certifikátu ECDL, ktorý má neobmedzenú platnosť, sa zvýši počítačová gramotnosť 
šahanských gymnazistov, rozšíria sa ich možnosti a zručnosti pri ovládaní počítača. 
Najväčším prínosom, ktorý po získaní certifikátu vidíme, je, že sa našim študentom rozšíria 
možnosti pri výbere ďalšieho štúdia, prípadne možnosti lepšej orientácie sa na trhu práce.  

Gymnázium v Šahách ako akreditované testovacie centrum rozšíri svoje služby aj pre 
iných žiakov šahanských škôl a priľahlého regiónu. Bude sa snažiť aj o to, aby sa o certifikát 
mohli uchádzať aj iné vekové či sociálne skupiny regiónu, čím by sa prispelo k zvýšeniu 
počítačovej gramotnosti nášho mesta a rozšírili by sa tak možnosti uplatnenia sa našich 
obyvateľov na trhu práce. (doplnené k 1.9.2015)  

4.1.3 Zelená škola (doplnené 1.9.2012) 
• Medzinárodný certifikačno-vzdelávací program pre stredné školy. 
• Vychádza z princípu, že nie je možné sa o ochrane životného prostredia len učiť, 

ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní. 
• Holistický program = zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických 

pracovníkov spolu s rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami. 
• Riadi sa podľa metodiky, ktorej jadrom je participácia žiakov, vypracovanej podľa 

systémov environmentálneho riadenia EMAS/ISO 14 001. 

Program Zelená škola slúži na prehĺbenie environmentálnej výchovy a vzdelávania 
a výchovy v oblasti ochrany životného prostredia. Ciele programu sa napĺňajú 
prostredníctvom výchovy a vzdelávania tým, že sa stali súčasťou učebných osnov vo všetkých 
vyučovacích predmetoch.  

Zelená škola na základe systémov environmentálneho manažmentu uplatňuje 
praktický postup 7 krokov: 

1. Zostavenie kolégia Zelenej školy 
2. Environmentálny audit školy  
3. Akčný plán 
4. Monitoring a hodnotenie 
5. Pro-environmentálna výučba 
6. Informovanie a spolupráca 
7. Eko-kódex školy 
Školy, ktoré počas certifikačného obdobia úspešné zvládnu implementáciu 

jednotlivých krokov Zelenej školy, získajú medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku. Ich 
platnosť je dva kalendárne roky. 

 
Hlavný koordinátor programu na našom gymnáziu: Mgr. Alžbeta Hajnalová 
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Konzultantka programu pre našu školu: Zuzana Balážová 
Regionálne centrum programu pre naše gymnázium: CEEV ŽIVICA, Zaježová/Zvolen 
(www.zivica.sk) 
 
Členovia užšieho kolégia Zelenej školy (platné do 1.9.2014): 
Mgr. Alžbeta Hajnalová – koordinátoka 
Mgr. Renata Uhlárová – koordinátorka 
PhDr. Tatiana Wenclová – riaditeľka školy 
Mgr. Marek Lakatoš - vyučujúci 
Mgr. Miroslav Žirko - vyučujúci 
Richard Bratinka – žiak  
Dominik Belica – žiak  
Lucia Petková – žiačka  
Simona Mináriková – žiačka  
DavidZáchenský – žiak  
 
Členovia užšieho kolégia Zelenej školy (platné od 1.9.2014): 
Mgr. Alžbeta Hajnalová – koordinátoka 
Mgr. Renata Uhlárová – koordinátorka 
PhDr. Tatiana Wenclová – riaditeľka školy 
Mária Líšková – žiačka  
Nikoleta Szedlárová – žiačka  
Ema Csutorová – žiačka  
Denisa Dobošová – žiačka 
Michaela Majerčíková - žiačka 
Kristián Kunštár – žiak  
Benjamín Páterek – žiak  
 

V dnešnej dobe, keď často krát platíme za pekný obal najrôznejších výrobkov veľa 
eur, si ani neuvedomujeme, že vlastne platíme veľké peniaze za odpad, pretože len čo 
výrobok vybalíme, všetky obaly putujú do smetného koša. A čo je horšie, často len do 
jedného. Mnohé z vrstiev obalových materiálov sú v prírode nerozložiteľné. Mnohé je možné 
ešte ďalej priemyselne využiť, ale len vtedy ak takýto materiál vyseparujeme z komunálneho 
odpadu, ktorého cesta vedie zvyčajne už len na skládku. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo 
sme si pre certifikačné obdobie 2011 – 2013 za prioritnú tému vybrali ODPAD, v rámci ktorej 
sme si za hlavný cieľ stanovili: množstvo komunálneho odpadu produkovaného našou školou 
do konca certifikačného obdobia znížiť o 60%. 

V školskom roku 2013/14 pokračovala škola v programe Zelená škola novou témou 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. V rámci tejto témy programu sa snažíme 
o zlepšenie starostlivosti o svoje okolie a okolie školy. Súčasťou programu je zriadenie 
Záhrady, ktorá učí v areáli školy.  

Za aktívnu prácu v programe sme získali Diplom na ceste k Zelenej škole. V ďalšom 
období sa budeme snažiť o naplnenie programu tak, aby sme získali medzinárodný certifikát 
a vlajku Zelenej školy. (doplnené k 1.9.2014) 
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4.1.4 Operačný program Vzdelávanie (doplnené 1.9.2014) 

V rámci Operačného programu Vzdelávanie prostredníctvom štrukturálnych fondov 
EU a štátneho rozpočtu sa škola zapojila do projektu Moderná stredná škola. V rokoch 2014 – 
2015 bol implementovaný projekt pod názvom „Inovujme formy a metódy vyučovania pre 
skvalitnenie výstupov vzdelávania“. V rámci projektu sa realizovali nasledovné aktivity: 

� Modernizácia didaktických pomôcok a zariadenia 
� Zriadenie fyzikálneho laboratória 
� Vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti 

4.1.5 Pripravované projekty 
 

� Projekt na rekonštrukciu budovy školy a revitalizáciu prostredia školského parku 
� Medzinárodný projekt Erazmus +   

 

4.1.6 Športové aktivity a kurzy 
• Organizátor Ipeľského  pohára vo volejbale 
• Účasť na Ipeľskom pohári vo futbale 

• Účasť resp. organizátor obvodných kôl v stolnom tenise chlapcov a dievčat ZŠ 
• Účasť resp. organizátor obvodného kola v stolnom tenise chlapcov SŠ 

• Účasť resp. organizátor obvodných kôl vo futbale mladších a starších žiakov 
• Účasť na obvodnom kole malom futbale mladších a starších žiakov ZŠ a SŠ 
• Účasť resp. organizátor obvodných kôl vo volejbale dievčat a chlapcov SŠ 

• Účasť resp. organizátor obvodných kôl v basketbale ml. žiakov a ml. žiačok ZŠ 
• Účasť na obvodnom kole vo vybíjanej dievčat ZŠ 

• Účasť na halovom futbalovom turnaji o Pohár primátora mesta pre SŠ 
• Účasť na medzinárodnom športovom stretnutí stredoškolskej mládeže v Šahách 
• Účasť na futbalovom turnaji chlapcov a volejbalovom turnaji dievčat vo 

Valašskom Meziříčí 
• Účasť na okresných resp. krajských kolách, podľa postupového kľúča 

• Organizátor volejbalového turnaja pre zamestnancov a priateľov šahanských škôl 
• Plavecké kurzy a kurz „ Ochrany života a zdravia“ OŽAZ organizujeme aj v 

zahraničí.         
 

5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 
Partnermi školy na báze spolupráce a vzájomnej pomoci sú predovšetkým: 

• Nitriansky samosprávny kraj: zriaďovateľ školy, zabezpečuje a ovplyvňuje chod 
školy. 

• Rada školy: Rada školy pri Gymnáziu v Šahách, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy  bola 
ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
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a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  Tvoria ju zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
školy, zástupcovia rodičov, VÚC a zástupca  žiakov. Na svojich zasadnutiach sa 
vyjadruje k realizácii koncepčného návrhu školy, k rozpočtu školy, jej hospodáreniu 
a riadeniu, k pedagogickému, organizačnému a  materiálno - technickému 
zabezpečeniu vzdelávacieho procesu, návrhu počtu žiakov do tried 1.ročníka, 
k zavedeniu študijných odborov a študijných zameraní. Podieľa sa na riešení 
problémov, s ktorými škola zápasí.  

• Združenie rodičov školy sa na svojich stretnutiach vyjadruje k výsledkom výchovno-
vzdelávacieho procesu. Predkladá požiadavky rodičov a podieľa sa na optimalizácii 
tohto procesu na škole. Je nápomocné a spolupracuje so školou nie len pri riešení 
problémov výchovy a vzdelávania, ale aj pri zabezpečovaní a organizovaní športových 
a kultúrnych podujatí školy. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu 
a finančnú pomoc pri nákupe učebných pomôcok, realizovaní mimoškolskej činnosti, 
organizovaní súťaží a aktivít na zlepšenie imidžu školy. 

• Žiacka školská rada spolupracuje s vedením školy a ďalšími učiteľmi na zlepšovaní 
klímy školy. Na svojich stretnutiach s vedením školy sa vyjadruje k otázkam 
vzdelávania, výsledkom prospechu, dochádzky a správania. Podieľa sa na tvorbe 
vnútorného poriadku školy. Pomáha pri zabezpečovaní a realizácii školských 
i mimoškolských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. 

• Dlhodobá spolupráca s Gymnáziom Františka Palackého vo Valašskom Meziříčí 
v Českej republike – začiatok spolupráce 1959. Ide o spoluprácu v športovej oblasti 
(výmena študentov – volejbal a futbal), ako aj o výmenu skúseností učiteľov  
a zamestnancov oboch škôl pri neformálnych stretnutiach. Žiaci a učitelia sa 
každoročne stretávajú na športovo-spoločenských podujatiach – Ipeľský pohár 
v Šahách a Medzinárodný volejbalový turnaj vo Valašskom Meziříčí.  

• Spolupráca s Gymnáziom Andreja Sládkoviča v  Krupine: spoločné zahraničné 
jazykové pobyty a poznávacie zájazdy študentov, stretnutia študentov a pedagógov  na 
študentských konferenciách a športových podujatiach (spoločný 14-dňový pobyt 
študentov obidvoch škôl vo Veľkej Británii v rokoch 2007 a 2008). 

Spolupráca sa premieta aj do konkrétnych spoločných aktivít: 
• Volejbalový turnaj zamestnancov a priateľov šahanských škôl  
• Spoločenské stretnutie v súvislosti s Ipeľským pohárom (neformálne stretnutie rodičov 

a učiteľov zúčastnených škôl) 
• Sponzorské aktivity rodičov 
• Alma Mater –občianske združenie vytvorené na podporu školy 

• Reprezentačný ples rodičov, sponzorov a učiteľov 
• Besedy s rodičmi, ktorí majú zaujímavé povolanie 

• Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole 
• Vianočná Viedeň – zájazd pre rodičov a študentov 
• MDD - spolupráca s rodičmi pri príprave akcie, ktorú organizuje mesto 
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• Akadémia – kultúrny program pre rodičov a širšiu verejnosť ako prezentácia činnosti 
školy a jej úspechov v školskej a mimoškolskej oblasti 

• Neformálne stretnutie rodičov a učiteľov na konci školského roka 

 
Vedenie školy spolupracuje pri organizovaní a uskutočňovaní prednášok, besied, 

súťaží, športových a kultúrnych podujatí a riešení aktuálnych problémov so subjektmi: 

• Mestský úrad v Šahách 
• Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Šahách 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach 
• OO PZ Šahy 
• Pedagogicko-psychologická poradňa Levice, Levoča a Krupina 
• Tekovské múzeum v Leviciach 

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

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov i zamestnancov školy je zabezpečená v súlade 

s platnými právnymi predpismi prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika. 
Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní upravujú vnútorné 
smernice a pokyny vypracované bezpečnostným technikom. 

Všetci dbáme o  bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 
vyučovanie i mimo neho. Zabezpečujú sa základné fyziologické potreby žiakov. Snažíme sa 
vytvárať podmienky pre zdravý vývin žiakov a predchádzať sociálno-patologickým javom, 
diskriminácii, šikanovaniu a xenofóbii. Tento program je aj súčasťou plánu práce školy. 
Veľký dôraz kladieme aj na prevenciu šikanovania a drogových závislostí (projekt Zdravie 
v školách, Plagát roka, Kalokagathia, Drogový pes, medzinárodný program Zelená škola). 

Škola venuje veľkú pozornosť dodržiavaniu predpisov a pravidiel bezpečnosti pri 
práci, protipožiarnych opatrení a používaní elektrických zariadení. Jednotliví zamestnanci 
absolvujú pravidelné školenia a sú informovaní o aktuálnych predpisoch. Žiaci školy sú 
každoročne poučení o bezpečnosti pri práci, pri výchove a vzdelávaní triednymi učiteľmi na 
začiatku školského roka. Žiaci sú informovaní o podmienkach bezpečnosti pri práci 
v špecializovaných učebniach, laboratóriách a telocvični. Nedostatky, ktoré boli zistené pri 
pravidelných revíziách sa vždy odstraňujú v stanovenom termíne. 

Súčasťou školskej dokumentácie je Školský poriadok, ktorý definuje práva 
a povinnosti jednotlivých účastníkov vzdelávania a výchovy a zároveň definuje podmienky 
organizácie vzdelávania s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti pri výchove a vzdelávaní. 
Škola prísne dbá na dodržiavanie platnej školskej legislatívy a ďalších platných zákonov, 
z ktorých vyplýva ochrana života a zdravia účastníkov vzdelávania - zákaz fajčenia, pitia 
alkoholu a používania iných škodlivých a návykových látok v škole a okolí. Škola prísne 
dodržiava označovanie všetkých nebezpečných priestorov a predmetov nachádzajúcich sa v 
priestoroch školy. Škola dbá na zabezpečenie prvej pomoci z materiálneho aj ľudského 
hľadiska. 
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V školskej jedálni, ktorá tvorí organizačnú zložku školy sa zabezpečuje vhodný 
stravovací a pitný režim žiakov i svojich zamestnancov podľa vekových a individuálnych 
potrieb.  

Podľa plánu vnútornej kontroly a v spolupráci so špecializovaným zamestnancom sa 
pravidelne uskutočňujú kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov, školenia 
pracovníkov a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej prevencie. 

 
 

  



Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy - ŠkVP 
 

 28

III.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 
1. Hodnotenie žiakov 
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy 
 

1 Hodnotenie  vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
a správania žiakov 

 
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole je hodnotenie 

žiakov. Túto činnosť vykonávajú učitelia priebežne počas celého školského roka. Cieľom 
hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 
rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Je potrebné hodnotiť tiež prepojenie 
vedomostí so zručnosťami, návykmi a spôsobilosťami žiakov. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame zo zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Metodického pokynu 
č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl s účinnosťou od 1.mája 2011 
a internej Smernice na hodnotenie a klasifikáciu žiakov Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy, 
ktorá tvorí prílohu školského vzdelávacieho programu. 

Prospech žiaka sa klasifikuje vo všetkých povinných a voliteľných vyučovacích 
predmetoch okrem náboženskej výchovy a etickej výchovy týmito stupňami: 
1 – výborný, 
2 – chválitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatočný, 
5 – nedostatočný, 
Celkové hodnotenie žiaka strednej školy, ktorý bol hodnotený klasifikáciou, sa nakonci 
prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto: 
a) prospel s vyznamenaním, 
b) prospel veľmi dobre, 
c) prospel, 
d) neprospel. 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky 
jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a hodnotením 
jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 
nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných 
vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 
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Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 
stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 
predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom 
vyučovacom predmete. 

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 
skúške stupeň prospechu nedostatočný. 

Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný 
alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, 
opakuje ročník podľa plnenia povinnej školskej dochádzky; na strednej škole môže opakovať 
ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy. Ročník opakuje aj žiak, ktorého 
nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, 
najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. 

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a 
schvaľuje po prerokovaní v pedagogickej rade. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito 
stupňami: 
1 - veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
4 – neuspokojivé 
 

2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
    

Škola má vypracovanú vnútornú smernicu na hodnotenie pedagogických 
zamestnancov a v súlade s platnou legislatívou vykonáva pravidelné ročné hodnotenie 
pedagogických zamestnancov priamym nadriadeným. Hodnotí sa len pedagogický 
zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý školský rok, minimálne od 1.9. do 30.6. 
kalendárneho roka. 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov školy sú rozpracované v interných predpisoch: 
- Pracovný poriadok školy 
- Plán kontinuálneho vzdelávania 
- Plán vnútornej kontroly 
- Vnútorný mzdový predpis 
 
Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa pozostáva  z nasledujúcich oblasti: 
- plnenie pracovných povinností a úloh pridelených zamestnancovi (kvantita, kvalita 

práce, produktivita práce, dosiahnuté výsledky, plnenie termínov) 
- fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne 

vzťahy, spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota) 
- úsilie zamestnanca venované osobnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí a 

zručností, schopností, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.) 
- pozorovania (hospitácie) 
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- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, úspešnosť 
prijatia  žiakov na vyšší stupeň školy a pod.) 

- vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a 
„otvorené hodiny“) 

 

3 Hodnotenie školy 
 

Pravidelne monitorujeme: 
• podmienky na vzdelanie 

• spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 
• prostredie – klímu školy 

• priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania 
• úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 
• výsledky vzdelávania 

• riadenie školy 
• úroveň výsledkov práce školy 

 
Kritériá zisťovania výsledkov práce školy sú: 

• spokojnosť žiakov, rodičov 

• kvalita výsledkov školy 
 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

• dotazníky pre žiakov a rodičov 
• analýza úspešnosti žiakov pri prijímaní na vysoké školy 
• dotazníky pre absolventov školy 

• analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 
• SWOT analýza 
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IV.  ŠKOLSKÉ UČEBNÉ PLÁNY  

1 Učebný plán pre 4-ro čné štúdium platný od 1.9.2008 

 
 

Štátny vzdelávací program   

Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  
1. 2. 3. 4. Spolu  

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a literatúra 3+0,5 3+0,5 3+1 3+2 12+4 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 

druhý cudzí jazyk 2+1 2+1 2 2 8+2 

 36+ 6 
Človek a príroda fyzika  2+0,5 2 1  5+0,5 

chémia   
2 

 
2 

 
1 

 
 
5 

biológia  2 
 

3 
 

1 
 

 6 

  
16+0,5 

Človek a spoločnosť  dejepis   
2 

 
2 

 
2 

 
 

6 

geografia 1 2 1  
4 
 

občianska náuka    2 1 3 

 13 
Človek a hodnoty  etická výchova/ náboženská výchova   1 1 

 
 
 

 2 

psychosociálny tréning    1     1 

 
3 

Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 4 3 3 1+1  11+1 
informatika 1+1 1+1,5 1  3+2,5 

  
    14+ 3,5 

Umenie a kultúra  umenie a kultúra  1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

    4     
 

 
 

    4 

Zdravie a pohyb  telesná a športová výchova   
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

     8  

4 Spolu – povinná 
časť 

5  

27 28 24 15 94 

Školský vzdelávací program  
Základy administratívy    1    0 +1 

Finančná gramotnosť  1 1   0 +1 

Aplikovaná ekonómia      2   

Úvod do sveta práce           1  

Voliteľné hodiny  4 4 7 15   30 
Spolu : povinná  časť + 
voliteľné hodiny 

  
31 

 
32 

 
31 

 
30 

 
124 
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2 Učebný plán pre 8-ro čné štúdium platný od 1.9.2008 

Štátny vzdelávací program  

Vzdelávacia oblas ť  Predmet/ro čník  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Spolu  

Jazyk a  komunikácia  slovenský jazyk a  
literatúra  

4 4 5 5 3+1 3+1 3+1 3+2 30+5 

prvý cudzí jazyk 3+1 
 

3+1 3+
1 

3+1 4 4 4 4 28+4 

druhý cudzí jazyk  1+3 1+3 1+
3 

1+3 2+2 2+2 2 2 12+16 

 70+25 
Človek a  príroda  fyzika  

1 
 

 
1 
 

 
2 

 
1+0,5 
 

 
2+1 

2 1 0  
10+1,5 

chémia 0,5+0,5 
 

0,5+05 1 2 
 

2 2 
 

1 0  
 9+1 

biológia  1 
 

1,5 
 

1+
0,5 

1 
 

2 3 1 0  
10,5+0,5 

 29,5+3 
Človek a  spolo čnos ť  dejepis 1 1 1 2 2 2 2  11 

geografia  1 1 1 1 1 2 1    8 
občianska náuka  1 1 0,5 0,5 0 0 2 1   6 

 25 
Človek a  hodnoty   etická výchova 

/náboženská výchova   
1 1 0,5 0,5 1 1   5 

psychosociálny tréning        1 1 
 
 
 

6 

Matematika  a práca 
s informáciami 

matematika  
4 

 
3,5 

 
4 

 
4 

4 3+1 3 1+1  
26,5+2 

informatika  
0,5+0,5 

 
0,5+0,5 
 

 
0,5
+0,
5 
 

 
0,5+0,
5 
 

1 1 1     
 5+2 

 
 

 
31,5+4 

Človek a  svet práce  technika   1 1      2 
 2 
Umenie a  kultúra  výtvarná výchova   

1 
 
1 

       
2 

hudobná výchova   
1 

 
1 

       
2 

výchova umením   0,5 0,5     1 
umenie a kultúra     1 1 1 1 4 

 9 
Zdravie a  pohyb  telesná športová 

výchova  
 
2+1 

 
2+1 

 
2+
1 

 
2+1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

16+4 
 16+4 

Spolu povinná 
časť 

 

23 24 24 24 27 28 24 15 189 

Školský vzdelávací program  

Volite ľné hodiny   6 6 
 

6 6 4 4 7 15 54 

Spolu : povinná  
časť + volite ľné 
hodiny  

 29 30 
 

30 30 31 32 31 30 243 
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3 Učebný plán pre 4-ro čné štúdium platný od 1.9.2011 
Štátny vzdelávací program    

Vzdelávacia oblas ť predmet/ročník ŠVP 1.r 2.r 3.r 4.r P D spolu 
Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a 

literatúra 

12 
3   3   3   3   12 0 12 

prvý cudzí jazyk 16 4   4   4   4   16 0 16 

druhý cudzí jazyk 8 2 1 2 1 2   2   8 2 10 

Literárny seminár                 2       
    36                 36 2 38 
Človek a príroda fyzika  5 2   2   1       5 0 5 

chémia  5 2   2   1       5 0 5 
biológia  6 2   3   1       6 0 6 

    16                 16 0 16 
Človek a spoločnosť  dejepis  6 2   2   2       6 0 6 

geografia 4 2   2           4 0 4 
občianska náuka  3         2   1   3 0 3 

    13                 13 0 13 
Človek a hodnoty  etická výchova/ 

náboženská výchova  

2 
1   1           2 0 2 

    2                 2 0 2 
Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 11 4   3 1 3   1 2 11 3 14 
informatika 3 1 1 1 1 1 1     3 3 6 

  ECDL         1               
  Projektové zruč.     1                   
    14                 14 6 20 
Umenie a kultúra  umenie a kultúra  4 1   1   1   1   4 0 4 
    4                 4 0 4 
Zdravie a pohyb  telesná a športová 

výchova  
8 

2   2   2   2   8 0 8 
    8                 8 0 8 
Spolu – povinná časť   93 28 3 28 4 23 1 14 4 93 8 101 
Školský vzdelávací program                          
Základy adm.       1             0 1 1 
Finančná gramotnosť                       1   
psychosoc. tréning                    0 0 0 
                        2   
SEMINARE               6   12   18   
školské voliteľné       1   0   6   12       
Spolu všetko     28 4 28 4 23 7 14 16 93 31 124 
Voliteľné hodiny   31 4   4   7   15         
Spolu : povinná  časť 
+ voliteľné hodiny 

  124 
31   32   31   30         
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4 Učebný plán pre 4-ro čné štúdium platný od 1.9.2013 
Štátny vzdelávací program    

Vzdelávacia oblas ť predmet/ročník ŠVP 1.r 2.r 3.r 4.r P D spolu 
Jazyk 
a komunikácia  
  

slovenský jazyk a 
literatúra 

12 
3   3   3   3   12 0 12 

prvý cudzí jazyk 16 4   4   4   4   16 0 16 
druhý cudzí 
jazyk 8 

2 1 2 1 2   2   8 2 10 

Literárny seminár                 2   2 2 
    36                 36 4 38 

Človek a príroda fyzika  5 2   2   1       5 0 5 
chémia  5 2   2   1       5 0 5 
biológia  6 2   3   1       6 0 6 

    16                 16 0 16 

Človek a spoločnosť  dejepis  6 2   2   2       6 0 6 
geografia 4 2   2           4 0 4 
občianska náuka  3         2   1   3 0 3 

    13                 13 0 13 
Človek a hodnoty  etická výchova/ 

náboženská 
výchova   

2 
1   1           2 0 

2 
    2                 2 0 2 

Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 11 4   3 1 3   1 1 11 2 13 
informatika 3 1 1 1 1 1 1     3 3 6 

  Cvičenia z 
informatiky 

  
      1           1   

  Projektové zruč.     1               1   
    14                 14 7 19 
Umenie a kultúra  umenie a kultúra  4 1   1   1   1   4 0 4 
    4                 4 0 4 
Zdravie a pohyb  telesná 

a športová 
výchova  

8 
2   2   2   2   8 0 

8 
    8                 8 0 8 

Spolu – povinná 
časť 

  93 
28 3 28 4 23 1 14 3 93 11 104 

Školský vzdelávací 
program  

                      
    

Základy adm.       1             0 1 1 
Finančná 
gramotnosť 

    
              1   1   

psychosoc. tréning                    0 0 0 
                        2   
SEMINARE               6   12   18   
školské voliteľné       1   0   6   13       
Spolu všetko     28 4 28 4 23 7 14 16 93 31 124 
Voliteľné hodiny   31 4   4   7   16         
Spolu : povinná  
časť + voliteľné 
hodiny 

  124 
31   32   31   30     
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5 Učebný plán pre 5-ro čné bilingválne štúdium platný 
od 1.9.2014  

                
oblasť predmet 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 
ŠVP ŠkVP spolu pozn. 

ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský 
jaz. a lit.  

3 
 

3 
 

3 
 

3 
   

12 
 

12 a) 

druhý 
vyučovac
í jazyk 

6 10 4 
 

4 
 

3 
 

5 
 

22 10 32 b), e) 

cudzí 
jazyk   

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

10 
 

10 b), f) 

Človek 
a príroda 

fyzika  
 

1 2 1 2 1 1 1 
  

5 4 9 c), d) 

chémia  
 

1 2 1 2 1 1 1 
  

5 4 9 c), d) 

biológia  
 

1 2 1 3 
 

1 1 
  

6 3 9 c), d) 

Človek a 
spoločnosť  

dejepis  
  

2 
 

2 
 

1 1 
  

5 1 6 
 

geografia 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 4 1 5 
 

občianska 
náuka        

1 
 

2 
 

3 
 

3 
 

Človek 
a hodnoty  

etická 
výchova/ 
náb.v  

1 
 

1 
       

2 
 

2 b), h) 

Matematika 
a práca 
s informáciami  

matemati
ka 

1 1 4 
 

3 
 

3 
  

2 11 3 14 d) 

informati
ka   

1 1 1 1 1 
   

3 2 5 b), d) 

Umenie 
a kultúra  

umenie 
a kultúra  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
   

4 
 

4 
 

Zdravie 
a pohyb  

telesná 
a športov
á 
výchova  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 
 

10 b) 

Spolu – povinná časť 14 14 28 4 27 3 21 4 12 3 102 28 130 
 

Školský vzdelávací program - voliteľné hodiny g) 

Jazyk 
a komunikácia  

konverzá
cia v angl. 
jazyku 

       
2 

 
2 0 4 4 

 

reálie 
anglofón. 
krajín 

         
2 0 2 2 

 

základy 
adm.  

1 
        

0 1 1 
 

Matematika 
a práca 
s informáciami  

Finan. 
gramotno
sť 

         
1 0 1 1 

 

praktické 
cv. 
z infor. 

     
1 

    
0 1 1 

 

Človek a 
hodnoty 

dopravná 
výchova          

1 0 1 1 
 

voliteľné 
predmety 

voliteľné 
predmety        

4 
 

8 0 12 12 
 

Spolu - školské voliteľné 0 1 0 0 0 1 0 6 0 14 0 22 22 
 Spolu všetko   14 15 28 4 27 4 21 10 12 17 102 50 152 
 Spolu: ŠVP + 

ŠkVP 
  

29 32 31 31 29 152 
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Poznámky:          
a) Vyučovanie predmetu sa končí maturitnou skúškou vo 4. ročníku, v osobitnom prípade v 5. 
ročníku v zmysle platnej legislatívy. 
b) Trieda sa môže deliť na skupiny na základe  rozhodnutia riaditeľa školy a organizačných, 
priestorových a personálnych podmienok v danom školskom roku. 
c) Od 2. ročníka sa trieda na jednej hodine týždenne môže deliť na skupiny, hodina má 
charakter laboratórnych cvičení. Delenie závisí od rozhodnutia riaditeľa školy a  organizačných, 
priestorových a personálnych podmienok v danom školskom roku. 
d) Od 2. ročníka sa musia vyučovať minimálne tri predmety zo vzdelávacích oblastí človek a 
príroda, matematika a práca  s informáciami bilingválne, pričom riaditeľ školy na začiatku 
školského roka rozhodne o vyučovacom jazyku na základe charakteru predmetu, jeho cieľov a 
personálnych možností školy. 
e) Druhý vyučovací jazyk je anglický jazyk.          
f) Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z jazykov: nemecký jazyk, maďarský jazyk, ruský jazyk na 
základe rozhodnutia a výberu žiaka, resp. zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 15 rokov. 
g) Voliteľné hodiny sú rozdelené nasledovne: časť voliteľných hodín škola využíva na 
posilnenie druhého vyučovacieho jazyka a vzdelávacích oblastí človek a príroda, človek a 
spoločnosť, matematika a práca s informáciami; časť voliteľných hodín škola využíva na 
dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť voliteľných hodín si žiak vo 4. a 5. ročníku 
volí sám na svoju profiláciu a to rozhodnutím a výberom z voliteľných predmetov, ktoré škola 
pre daný školský rok ponúka na základe záujmu žiakov, personálnych, materiálnych a 
finančných podmienok. Zoznam voliteľných predmetov je súčasťou ročného plánu práce školy.  
h) Etická výchova/náboženská výchova - vyučuje sa jeden z predmetov na základe rozhodnutia 
a výberu žiaka, resp. zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 15 rokov. Daný predmet sa 
neklasifikuje. 
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V. ZARADENIE VOLITE ĽNÝCH PREDMETOV DO 
VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ 

 
Voliteľné predmety si žiaci volia v 3. a 4. ročníku a v oktáve z disponibilných hodín 

v rámci Školského vzdelávacieho programu. Voliteľné hodiny slúžia na profiláciu školy 
a zároveň na profiláciu absolventa. Dôraz sa kladie na prípravu na maturitnú skúšku a ďalšie 
terciálne vzdelávanie. 
 

Vzdelávacia oblasť    Vyučovací predmet 
 
Jazyk a komunikácia   Konverzácia v anglickom jazyku 
      Konverzácia v nemeckom jazyku 
      Literárna história 
 
Človek a príroda    Seminár z chémie 
      Seminár z biológie 
      Seminár z fyziky 
      Environmentálna výchova 
 
Človek a spoločnosť    Seminár z dejepisu 
      Seminár z geografie 
      Spoločenskovedný seminár 
      Regionálna výchova a cestovný ruch 
      Regionálna história 
   
 
Matematika a práca s informáciami Seminár z matematiky 
      Seminár z informatiky 
      Matematika pre manažérov 
 
 
 
 Všetky voliteľné vyučovacie predmety majú minimálne dvojhodinovú dotáciu 
v 3.ročníku, maximálne štvorhodinovú dotáciu vo 4.ročníku a v oktáve. Predmety sa vyučujú 
na základe výberu a záujmu žiakov pri minimálnom počte žiakov 12, v prípade nižšieho počtu 
závisí zaradenie voliteľného predmetu od riaditeľky školy.  
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VI.  UČEBNÉ OSNOVY 
 

  
Učebné osnovy obsahujú kľúčové kompetencie (spôsobilosti), tematické celky a témy, 

na ktorých sa budú rozvíjať a orientačnú časovú dotáciu na ich absolvovanie.  
 
Vzdelávací program predmetu rozpracovaný v učebných osnovách obsahuje: 
 

• kľúčové kompetencie 

• tematické celky a témy, na ktorých sa budú rozvíjať 
• orientačnú časovú dotáciu na absolvovanie tém 

• obsahový štandard 
• výkonový štandard 

• stratégie vzdelávania 
• medzipredmetové vzťahy 
• metódy a prostriedky hodnotenia 

• učebné zdroje 
 
Vo vzdelávacom programe predmetu sú rozlíšené témy a štandardy štátneho 

vzdelávacieho programu a témy a štandardy určené školou. Vzdelávací program predmetu si 
učiteľ ďalej rozpracuje do tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Táto dokumentácia 
má jednotnú formu vo všetkých vyučovacích predmetoch, pričom reflektuje na princíp 
slobody učiteľa vo výbere metód a princíp individuálneho tempa žiakov. Učitelia ju 
v priebehu roka upravujú, aby reagovala na skutočné napĺňanie obsahových a výkonových 
štandardov. 
 

Vzdelávacie štandardy sú dvojúrovňové. Vzdelávacie štandardy určené štátnym 
vzdelávacím programom a vzdelávacie štandardy určené školským vzdelávacím programom. 
Obidve úrovne sa skladajú z obsahového štandardu a výkonového štandardu a sú uvedené vo 
vzdelávacom programe predmetu alebo vzdelávacom programe vzdelávacej oblasti. 


