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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť  školy   

Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave je škola, ktorá poskytuje 4-ročné štúdium všeobecno-
vzdelávacieho charakteru s vnútornou diferenciáciou a od školského roku 1997/1998 bolo zriadené aj 
8-ročné gymnázium. 

Od školského roku 2014/2015 bolo zriadené päťročné bilingválne štúdium so zameraním na anglický 
jazyk. 

Škola má kapacitu cca 500 žiakov a 17 tried, podľa ročníkov, v každom ročníku 4-ročného  štúdia 2 
triedy – jedna s vyučovacím jazykom slovenským, jedna s vyučovacím jazykom maďarským, 7 tried 8-
ročného štúdia a 2 triedy bilingválneho štúdia. 

Škola je situovaná v príjemnom prostredí, neďaleko historického Námestia Baníkov a Katedrály 
Nanebovzatia Panny Márie.  

 

Vzdelávacie programy školy 

Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2013/2014                            

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

Študijné odbory –  
denné štúdium  

  

7902500- 4-ročné (vyučovací 
jazyk slovenský) 

30 27 33 27 - - - - 117 
7902500- 4-ročné (vyučovací 
jazyk maďarský) 

17 7 11 17 - - - - 52 
79025, 8-ročné (vyučovací jazyk 
slovenský) 

22 13 13 16 18 19 - 28 129 

7902 J 74 – bilingválne – 5 ročné  30 26 - - - - - - 56 

 

Celkový počet 
žiakov školy 

354 

z toho dievčat 216 

Počet tried na škole 17 Priemerný počet žiakov na triedu 20,82 

 

2. Charakteristika žiakov  

Školu väčšinou navštevujú žiaci s vynikajúcimi vedomostnými predpokladmi a prospechom. Do školy 
prichádzajú žiaci predovšetkým zo základných škôl na území mesta a spádovú oblasť tvoria základné 
školy z rožňavského okresu. Strategickým cieľom školy je aktívnym spôsobom vyučovania ako aj 
vysokokvalitným vybavením odborných posluchární pritiahnuť žiakov z revúckeho okresu, najmä 
žiakov z Tornale do tried s vyučovacím jazykom maďarským. 
Na gymnáziu sme v posledných rokoch nemali žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 
 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

Všetci učitelia spĺňajú vysokoškolskú kvalifikáciu vo svojom odbore. Svoj predmet ovládajú na 
patričnej úrovni a tieto poznatky vedia aj sprostredkovať žiakom. Nové poznatky získavajú 
samoštúdiom a účasťou na seminároch a odborných školeniach. Učitelia implementujú najnovšie 
poznatky aj do vyučovacieho procesu. K ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov prispieva aj absolvovanie 
rôznych kurzov a seminárov. 

Rečový prejav učiteľov je na dobrej úrovni, kultivovaný.  

Jednotliví koordinátori na škole a výchovný poradca pracujú podľa schváleného plánu práce. Ich 
aktivita je pestrá, činorodá, rozmanitá a predovšetkým úspešná. Organizujú rôzne podujatia a akcie 
v záujme ďalšieho obohatenia mimoškolskej činnosti študentov.  
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Zárukou dosahovania ešte lepších výsledkov vo výchovno-vyučovacom procese je zapojenie 
pedagógov do ďalšieho vzdelávania – semináre, kurzy, rôzne formy štúdia, ich angažovanosť, 
motivácia a osobné vnútorné presvedčenie o potrebe ďalšieho vzdelávania sa. Mnohí členovia 
pedagogického zboru vyvíjajú publikačnú, odbornú ale aj umeleckú činnosť. 

 
 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 
nad 60 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 4 6 10 4 4 28 43,89 

z toho žien: 3        6        7        4        2        22 rokov 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 33 

z toho externých 5 

aprobovaných 33 

neaprobovaných 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 9 

s 2. kvalifikačnou skúškou 12 

s vedecko-akademickou hodnosťou 33 

Priemerný počet žiakov na pedagogického zamestnanca 10,72 

 
 

4. Organizácia prijímacieho konania  

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka na základe kritérií na prijímacie skúšky, schválených  
pedagogickou radou. 
V kritériách sa berie ohľad na celkový prospech žiaka zo základnej školy (koniec 8. ročníka a polrok 9. 
ročníka), výsledky z Monitoru 9  a samozrejme aj výsledky z vlastného prijímacieho konania. Kritériá 
zohľadňujú aj úspechy žiakov dosiahnuté predmetových olympiádach. Podmienky prijímacích skúšok 
ako aj ich výsledky sú zverejnené na webovej stránke školy. 
Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú upravenú časovú dĺžku prijímacích skúšok. 
 

 

5. Organizácia maturitnej skúšky 

Maturitné skúšky na škole sa realizujú podľa Školského zákona. 
Žiaci sa prihlásia v zákonom stanovenom termíne na maturitné skúšky do 30. septembra, vyberú si  
predmety, z ktorých chcú maturovať. Zmenu predmetov a iné zmeny žiak písomne oznámi triednemu 
učiteľovi najneskôr do 15. októbra. 
Ústnej forme internej maturitnej skúšky predchádzajú písomné formy externej a internej časti 
maturitných skúšok. 

 
Maturitná skúška – časti 
MS z jednotlivých predmetov sa skladá z dvoch častí – externej časti (EČ) a internej časti (IČ). 
 

Externá maturitná skúška – EČ 
EČ tvorí písomný text, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 
EČ sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. Dozor pri vykonávaní EČ a oprave testov 
vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ koná. 
EČ maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk vykoná 
žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku. 
 
Interná maturitná skúška – IČ 
IČ sa môže konať písomnou aj ústnou formou.  
Písomná forma  IČ je písomný test, ktorý zadáva  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 
PFIČ sa vykoná v rovnakom čase na celom území SR. 
Ústna forma IČ (ÚFIČ)  tvorí ústna odpoveď žiaka  pred PMK. Žiak môže vykonať v jeden deň ÚFIČ 
maturitnej skúšky (okrem písomnej formy) najviac z troch predmetov a celú IČ vykonať v priebehu 
najviac piatich pracovných dní.  
Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Pred začiatkom konania IČ MS 
sa žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. 
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Termíny MS 
Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. 
Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného školského roka, mimoriadne skúšobné 
obdobie je v apríli až v máji príslušného školského roka alebo v septembri príp. vo februári 
nasledujúceho školského roka. 
Termín EČ a PFIČ MS určí Ministerstvo školstva, termín IČ MS, okrem jej písomnej formy určuje na 
návrh riaditeľa školy príslušný KŠÚ. 
Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej MS alebo opravnej MS. 
 
Maturitné komisie 
Organizáciu a priebeh MS v škole zabezpečujú: - školská maturitná komisia (ŠMK) 
       - predmetová maturitná komisia (PMK) 
ŠMK tvorí predseda, riaditeľ školy a predsedovia PMK. 
PMK tvorí predseda a dvaja skúšajúci. MS sa z jednotlivých vyučovacích predmetov koná pred PMK. 
Zloženie školskej maturitnej komisie je v zmysle § 81 a jej kompetencie v zmysle §82 Školského 
zákona. 
 
Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia 
Klasifikácia žiaka na MS je vyjadrená percentom úspešnosti alebo stupňom prospechu. Výsledky 
klasifikácie EČ a PFIČ oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať dní  pred termínom konania IČ. 
Ak sa hodnotenie IČ MS okrem PFIČ výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho 
štúdia z predmetu MS, pri výslednej známke IČ sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto 
predmetu počas štúdia. 
Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých predmetov MS. 
Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa vydá vysvedčenie o MS najneskôr do piatich dní. 
 
Opravná skúška 
Organizácia opravnej skúšky sa koná v zmysle § 88 Školského zákona. 
 
Osobitosti MS 
Osobitosti týkajúce sa ukončovania štúdia su v zmysle § 88 Školského zákona. 
 
Predmety MS 
Ministerstvo školstva SR ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam predmetov 
maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva EČ a PFIČ, skladbu predmetov MS v jednotlivých stredných 
školách, podrobnosti o forme konania MS, spôsob konania MS pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, pokyny na vykonávanie EČ a PFIČ a IČ MS, podrobnosti hodnotenia a klasifikácia 
MS 
 
Škola podporuje aj realizáciu projektu MATURITA ONLINE. V prípade opätovnej realizácie sa do 
projektu zapojí.  

6. Dlhodobé projekty 

Na škole sa realizujú dlhodobé projekty Infovek a Zdravá škola. Škola sa pravidelne zapája do výziev 
na podávanie projektov, pričom spracováva projekty zamerané predovšetkým na IKT a cudzie jazyky. 

Od r. 2005 na škole pôsobí Microsoft IT Akadémia, v rámci ktorej sa realizujú školenia zamerané na 
zvyšovanie digitálnej gramotnosti pre učiteľov ale aj miestnu komunitu. 

V školskom roku 2015/2016 sa škola zapojí  do týchto projektov:  

 Projekt „Elekronické vzdelávanie ZŠ a SŠ“ 

 Projekt „Elektronické testovanie  SŠ““ 

 Projekt ESF v rámci OP Vzdelávanie, výzva: Premena tradičnej školy na modernú  - názov 
projektu: „Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – „Kvalitou vzdelávania otvárame brány VŠ“. 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca s rodičmi sa realizuje cez organizované schôdze triednych a celoškolských zasadnutí 
ZRPŠ. Využívajú sa aj formy individuálnych stretnutí s rodičmi. 

Škola má roky dobrú spoluprácu s KŠÚ v Košiciach, KSK – Odbor školstva v Košiciach, MÚ Rožňava, 
so študentskou, školskou, rodičovskou  radou a spoločenskými organizáciami. Naďalej pokračuje 
prospešná spolupráca so zahraničnými školami (Kossuth Zsuzsana Szakkozépiskola Eger, Bocskai 
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István Gimnázium Szerencs) vo forme organizovania lyžiarskych a plaveckých kurzov a vzájomnými 
stretnutiami riaditeľov škôl za účelom výmeny skúseností z oblasti riadiacej a výchovno-vzdelávacej 
činnosti. 

Už roky dobre funguje spolupráca so združením Moldava a okolie, pri organizovaní mobilnej 
vlastivednej a ekologickej univerzity s cieľom spoznať rodnú zem, jej historické, kultúrne a prírodné 
hodnoty. 

V školskom roku 2014/2015 sa nadviazala spolupráca s Gymnáziom Szemere Bertalan z V. obvodu 
v Budapesti v rámci projektu HAT-1403 o bezhraničnej spolupráci. 

Ďalej sa rozvíja aj spolupráca s Gymnáziom z V. obvodu v Budapešti, s ktorým  má mesto Rožňava 
podpísanú zmluvu o spolupráci a už realizovali 4 stretnutia týchto dvoch škôl na najvyššej úrovni. 

Škola už roky úspešne spolupracuje s miestnymi a regionálnymi inštitúciami, ako napr. Banícke 
múzeum v Rožňave, Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave, Gemerský mládežnícky spolok 
v Rožňave. Na veľmi dobrej úrovni je aj spolupráca s mnohými vysokými školami a univerzitami, 
najmä z Košíc a košického kraja, spolupráca  CPPP v Rožňave. 

Rada školy pri Gymnáziu P.J. Šafárika v Rožňave ako poradný samosprávny orgán, ktorý presadzuje 
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancom a ostatných zamestnancov v 
oblasti výchovy a vzdelávania veľmi dobre spolupracuje s vedením školy. Vedenie školy a Rada školy 
majú spoločný záujem – dosiahnutie výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ktoré 
študujú v dobrých podmienkach, kde majú predpoklady venovať sa aj mimoškolskej práci. Vedenie 
školy má záujem sprostredkovať čo najviac informácií o živote školy pre členov Rady školy. Realizuje 
sa to: 

1) pravidelným informovaním o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov 

2) prerokovaním a schválením podmienok a počtu prijímaných žiakov 

3) riešením naliehavých problémov v spolupráci s radou školy a prijímaním opatrení nápravy 

 

Škola dlhodobo venuje pozornosť prezentácii vynikajúcich výsledkov našich žiakov v tlači. 

 
 

8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni. Na škole je 17 tried, 
2 učebne informatiky, odborné učebne pre anglický jazyk, nemecký jazyk, materinský jazyk,  chémiu, 
fyziku, biológiu a výtvarnú výchovu. 
Škola nemá vlastný internát a jedáleň. Vnútorné priestory školy tvoria okrem tried a učební,  knižnica, 
zborovňa školy, učiteľské kabinety, telocvičňa v budove školy a multifunkčná telocvičňa mimo areálu 
školy.  
Vonkajšie priestory tvoria tenisové ihrisko, viacúčelové asfaltové ihrisko, ihrisko pre minifutbal.  
Vyučovanie telesnej výchovy sa uskutočňuje v telocvični školy a v multifunkčnej telocvični na Štítnickej 
ulici.  
Škola disponuje celkovo 50 počítačmi pripojenými na internet, 16 dataprojektormi, 30 notebookmi, 
8 interaktívnymi tabuľami a 20 tabletami.  
Škola nemá k dispozícii šatne, žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia si odkladajú obuv do 
skriniek na chodbách a kabáty do skríň v na to určených v jednotlivých triedach . 

9.   Škola ako životný priestor  

 
Škola vytvára bezpečnú, podporujúcu a podnetnú klímu, ovzdušie dôvery a otvorenej komunikácie pre 
učiteľov aj žiakov. 
Sociálna klíma a atmosféra ako aj životný priestor je priateľský, vyhovujúci, vytvárajúci miesto aj pre 
ďalšie aktivity po skončení vyučovania. Prejavom pozitívnej klímy na škole je aj málo uložených 
trestov, zanedbateľná delikvencia a ochota starších žiakov pomáhať mladším. Medzi zamestnancami 
školy vládne duch spolupráce, tímovej práce a vzájomné správanie sa na pracovisku je korektné a 
ohľaduplné. 
Žiaci a učitelia sa správajú navzájom s rešpektom a s úctou jeden voči druhému. 
Na škole sa nevyskytli prejavy šikanovania, protekcionárstva, úplatkárstva a podobných negatívnych 
javov. Pravidlá školského poriadku a v nich  uvedené odmeny i sankcie za správanie sú jasné a 
akceptovateľné. 
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Na škole je vytvorený priestor a podmienky na kritiku a sebakritiku, na metodicky vhodné a správne 
usmernenie práve začínajúcich pedagógov. 
Verejnosť a rodičia sú presvedčení, že si ich škola váži, že sú v škole vítaní a ich názory sú vypočuté.  
Škola má vybudovaný kamerový systém, ktorý pozostáva zo 6 kamier umiestnených na chodbách 
školy a kamery na šk. dvore. 

 
 

10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  
 
Všetci študenti školy sú každý rok poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Pre zamestnancov školy sa robia pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o protipožiarnej ochrane. Na škole v súlade s príslušnými predpismi sa prevádzajú pravidelné kontroly 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prípadné nedostatky zistené revíziou sa odstraňujú ihneď. 
Škola pri organizovaní všetkých akcií: lyžiarsky kurz, kurz na ochranu človeka a prírody, plavecký 
kurz, exkurzia, školský výlet, zabezpečí poučenie o bezpečnosti a správanie sa na školských akciách. 
Škola zabezpečuje na všetkých úvodných vyučovacích hodinách preškolenie žiakov v jednotlivých 
predmetoch podľa predpisov o bezpečnosti a hygiene práce. 
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 
Gymnázium P.J.Šafárika je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa 
STN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť. 
 
Našou víziou je STAŤ SA  MODERNOU GLOBÁLNOU ŠKOLOU TRETIEHO TISÍCROČIA. 
 
Školou, ktorá:  
 
- pripravuje žiaka na úspešné pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu a vychováva človeka, 

ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím ( profilovať sa )  

- vďaka neustálym inováciám v procese výučby sa usiluje vytvoriť, čo najlepšie podmienky na 
rozvoj  vedomostí a schopností každého žiaka 

- maximálne približuje informačné technológie žiakom 

- vytvára priestor pre osvojenie si dvoch cudzích jazykov .. aby mal šancu sa uplatniť aj na 
európskom trhu práce  

- efektívne uplatňuje potenciál pedagogických odborníkov, ktorí permanentne a z vlastnej 
iniciatívy skvalitňujú svoju prácu 

- je centrom celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov ale aj členov lokálnej 
komunity všetkých generácií 

Naším cieľom je zákazník - žiak -  múdry, dobrý, aktívny, úspešný, zdravý. 
CHCEME,  aby naše meno bolo spájané s KVALITOU VZDELÁVANIA. 

 

1. Pedagogický princíp školy  

Vychádza z cieľa, ktorým je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium. Tento cieľ chceme dosiahnuť 
možnosťou voľby blokov predmetov (voliteľných predmetov) - v 3. a 4. ročníku 
zodpovedajúcich smeru vysokoškolského štúdia. 
 

ŠkVP diferencuje štvorročné štúdium do dvoch etáp: 
1. etapa predpokladá získanie všeobecného prehľadu vo všetkých predmetoch ( prvý a druhý 

ročník ) 
2. etapa formou voliteľných blokov (ekonomický, spoločensko – vedný, jazykový, technicko – 

prírodovedný blok) umožňuje užšiu špecializáciu (tretí a štvrtý ročník) 
 

Budeme : 
- podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka,  
- zavádzať nové formy a metódy práce.  
- sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu 

projektov.  
- k tomu, aby sa žiaci naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať 

problémy, snažiť sa nájsť odpovede 
- zabezpečovať kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch, ale aj prírodovedných a 

humanitných predmetoch, aby vedeli vysvetliť podstatu prírodných javov, procesov a 
vzťahov a aby svoje poznatky a skúsenosti vedeli aplikovať v praxi. 

- v oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u  žiakov tvorivé myslenie, 
samostatnosť, aktivitu, sebavedomie. 

 
Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu a kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo 
pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa 
vzdelávať. 

 

Priority vo vzdelaní: 
- získavanie vedomostí a zručností potrebných pre život 
- vedenie žiakov k tvorivosti, komunikatívnosti, samostatnosti a kritickému mysleniu 
- príprava študenta schopného kooperovať a pracovať v tíme 
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- zvyšovanie kultúrnej gramotnosti, viesť ich k úcte k vlastnému národu, k hodnotám 
demokratickej spoločnosti a k demokratickým hodnotám európskej civilizácie 

- upevňovať tolerantné myslenie, princípy spolunažívania príslušníkov rôznych etnických, 
národnostných, náboženských a kultúrnych skupín 

- vychovať študentov so správnou hodnotovou orientáciou, schopných reprezentovať svoj 
vlastný názor, argumentovať a nachádzať kompromisy 

- počas celého štúdia klásť dôraz na vlastnú zodpovednosť žiakov na svoje vzdelanie a 
úspešné vykonanie maturitnej skúšky 

 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
 

Pre našich žiakov vytvárame náročné a motivujúce študijné prostredie, uplatňujeme metódy 
vyučovania, ktoré podporujú tvorivosť, kritické myslenie a myslenie a samostatnosť žiakov. 
Konkrétnymi metódami vyučovania je vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, 
samostatné a tímové projekty, využívanie IKT, riadený dialóg, brainstorming a podobne. 
Na profiláciu školy máme k dispozícii voliteľné hodiny Využitie týchto hodín je zrejmé z učebných 
plánov uvedených v kapitole IV. 
 
Stupeň vzdelania, ktorý poskytuje naša škola je  3A, vyššie sekundárne vzdelávanie a 2, nižšie 
sekundárne vzdelanie.  
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 kvalifikovaní pedagógovia (takmer  100 % 
kvalifikovanosť), zabezpečená odbornosť 
vyučovania 

 dostatok učebných priestorov  

 kvalitné technické vybavenie školy – 2-
počítačové učebne, 2 jazykové posluchárne 
a ďalšie odborné učebne 

 výborné výchovno- vzdelávacie výsledky 
(v rámci kraja a SR) 

 úspešnosť absolventov pri pohovoroch na 
VŠ 

 bohatá záujmová činnosť 

 prítomnosť národnostných menšín v meste 
a širokom okolí 

 záujem o štúdium na VŠ 

 záujem pedagogických pracovníkov o ďalšie 
vzdelávania vzhľadom na nároky a potreby 
žiakov a študentov 

 poznávacie zájazdy 

 úspešnosť maturantov na písomných 
maturitných skúškach 

 klesajúci počet žiakov ZŠ - demografické 
ukazovatele 

 upadajúci záujem o štúdium v národnostnom 
jazyku 

 nedostatok aktívneho učenia sa žiaka 

 úroveň vzťahov učiteľ – žiak 

 predimenzovanosť učiva v osemročnom štúdiu 

 zastaralé učebné osnovy, učebnice 
v osemročnom gymnáziu, ktoré 
nekorešpondujú s učebnými plánmi  

 nepreviazanosť vzdelávacích aktivít 
s potrebami trhu práce 

 slabá motivácia žiakov ohrozených  sociálnou 
inklúziou k vzdelávaniu 

 slabá finančná motivácia  pedagógov  

 nie každý učiteľ je ochotný využívať informačné 
a komunikačné technológie vo vyučovaní 

 klesajúca úroveň prijímaných žiakov 

 nízky záujem o štúdium v osemročnom 
gymnáziu 

 potreba výmeny okien na budove školy 
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Príležitosti Ohrozenia 

 povinná školská dochádzka 

 záujem o štúdium na štvorročnom gymnáziu  

 atraktívnosť štúdia i pokračovania v štúdiu  

 využívanie prostriedkov EÚ - podporné fondy, 
nadácie a možnosti využitia grantov 

 participácia na medzinárodných projektoch 

 zapojenie sa do projektov zameraných na nové 
formy vzdelávania - MVP, Školy budúcnosti 

 efektívne využívanie skúseností už zaškolených 
pedagogických pracovníkov (IKT, 
interpersonálne zručnosti) 

 možnosti odborného rastu pedagogických 
pracovníkov – spolupráca s VŠ a MC 

 aktivizácia okolia školy – rady školy 

 zvýšiť úroveň riadenia školy realizáciou systému 
manažérstva kvality podľa ISO 9001:2001 

 získať študentov do triedy s vyučovacím jazykom 
maďarským z Plešivca a Tornale 

 preškoliť všetkých vyučujúcich do využívania IKT 
vo svojom predmete, predovšetkým na 
využívanie interaktívnej tabule 

 projekty zamerané na medzinárodnú výmenu 

 spolupráca s CVČ Košice  

 

 demotivácia pedagogických pracovníkov 
slabým osobným ohodnotením 

 nedostatočná spolupráca medzi školami – 
výmena odborných skúseností 

 nevytváranie koncepcií nadriadenými 
orgánmi 

 únik pedagogických pracovníkov do 
finančne lukratívnejších oblastí, najmä 
vyučujúcich cudzích jazykov 

 zotrvávanie pedagogických pracovníkov 
v zabehaných postupoch 

 demotivácia žiakov slabou možnosťou 
uplatniť sa na domácom trhu práce po 
skončení VŠ 

 znižovanie kreditu pedagogických 
pracovníkov 

 nezvládnutie riadenia zmien – 
neproduktívnosť (neochota k zmenám ) 

 slabá účasť MPC v ďalšom vzdelávaní 
učiteľov priamo v regióne, okrese 

 klesajúci počet žiakov pre tento typ školy 

 nízky normatív pre gymnáziá 

 obmedzené financie na opravu školy 

 

 

 

3. Profil absolventa 

 
3.1 Profil absolventa gymnázia  
 
Absolvent nášho gymnázia je pripravený predovšetkým na vysokoškolské štúdium. Vďaka svojmu 
všeobecnému vzdelaniu však môže nájsť uplatnenie na trhu práce ako univerzálna adaptabilná 
pracovná sila, ktorá sa flexibilne prispôsobuje neustále sa meniacim požiadavkám na trhu práce. 
 
Absolvent Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave by mal: 
 

- byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií 
- osvojiť si metódy štúdia 
- byť si vedomý svojich hodnôt 
- byť schopný vyrovnať sa absolventom podobných typov škôl v rámci EÚ 
- ovládať dva svetové jazyky v súlade s požiadavkami spoločného Európskeho referenčného 

rámca pre jazyky 
- chápe a používa materinský jazyk ako dôležitý znak národnej a individuálnej kultúry, -   

formuluje a vyjadruje svoje myšlienky, pocity, názory v logickom postupe 
- vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane v písomnom aj ústnom prejave 
- vie komunikovať v dvoch cudzích jazykoch (podľa zvoleného štúdia), vie 
- ich využívať v ústnom aj písomnom styku tak, aby mal šancu uplatniť sa na 
- európskom trhu práce. Jeden cudzí jazyk zvládnutý na veľmi dobrej úrovni (B2), druhý cudzí 

jazyk aspoň na úrovni bežnej komunikácie (B1) 
- stupeň zvládnutia cudzieho jazyka môže potvrdiť jazykovou skúškou ( FCE) prip. štátnou 

skúškou ( v spolupráci GY Javorova SNV) 
- má schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie problémov v 

každodenných situáciách, má dobré numerické znalosti, kladie dôraz na vedomosti aj postup 
-  vie používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie 

(vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky) 
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- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, 
-  dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 
- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 
- má základné vedomosti o princípoch prirodzeného sveta, základných princípoch a metódach, 

technologických postupoch a dosahu vedy a techniky na prirodzený svet 
- používa účinne a bezpečne vedecké údaje, materiály, nástroje a technické vybavenie 
- pružne reaguje na rozvoj IKT a využíva ich pri komunikácii s okolitým svetom, 
- absolvent s hlbším záujmom o používanie IKT zvládne požiadavky na európsky počítačový 

pas pozná a vie hájiť svoje práva a záujmy v kontexte s právami a záujmami iných, vie 
vyjadrovať odlišné stanoviská a porozumieť im, vyjednávať so schopnosťou vytvárať dôveru 
orientuje sa v štruktúre, hodnotách a pravidlách multikultúrnej spoločnosti, rešpektuje  
všeľudské etické hodnoty, uznáva ľudské práva a slobody  

- utvárať si kladný postoj k pohybovým aktivitám rôzneho druhu, rozvíja svoju samostatnosť, 
rozhodnosť, húževnatosť, dôveru vo vlastné sily a zodpovednosť za seba aj iných. 

- rozumie princípu udržateľného rozvoja, je schopný ho presadzovať vo svojom konaní 
a správaní. Aktívne sa zaujíma o otázky ochrany životného prostredia.  

-  je hrdý na naše prírodné a kultúrne bohatstvo 
- správa sa s úctou k prírodným a historicko-kultúrnym hodnotám a snaží sa o ich ochranu 

a zachovanie. 

 

 
3.2 Profil absolventa nižšieho stupňa osemročného gymnázia 
 

· Absolvent nižšieho stupňa osemročného gymnázia si osvojil základy všeobecného vzdelania 
poskytovaného školou. 

· Má záujem a potrebu vzdelávať sa aj mimo školy. 
· Osvojí si a využíva efektívne stratégie učenia sa. 
· Nadobudol primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce. 
· Má rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a k svojmu zdraviu. 
· Má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa 
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti, 
sociálne komunikačné kompetencie 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní 
- a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci 

situácií a účelu komunikácie, 
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk, 
- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

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

kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a techniky 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 
- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy), 
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 
kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 
- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 
- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 
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kompetencia riešiť problémy 
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analytickokritickom a tvorivom 

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

formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 
- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika, 
- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

občianske kompetencie 
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 
-  vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

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

prispieva k naplneniu práv iných, 
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 
sociálne a personálne kompetencie 

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť 
(nezávislosť) ako člen celku, 

-  vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 
potrebami, 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 
prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

pracovné kompetencie 
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky 

a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 
-  je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích 

prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 
- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie 

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

spoločnosti, 
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradícii, 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 
Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový a 
programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu sebavzdelávania, t.j. kompletného 
vzdelávacieho programu a iných 

4. Pedagogické stratégie  
 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, 
aktivitu,  sebahodnotenie.  
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami 
výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej 
miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  
Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, 
dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. 
Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie 
Využívame IKT vo vyučovaní na vyhľadávanie, výber a spracovanie informácií, prácu s autentickým a 
aktuálnym materiálom, diskusiu o problémoch, zvýšenie  jazykového povedomia a získanie poznatkov 
o iných kultúrach, tvorbu prezentácií, vytváranie spoločných projektov. Na škole sa venuje pozornosť 
environmentálnej výchove, žiaci sa každoročne úspešne zapájajú do riešenia úloh Korešpondenčnej 
školy ekológie. 
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Okrem klasických slovných vyučovacích metód ako je vysvetľovanie, popis, beseda, sa využívajú aj 
názorné a praktické metódy a formy vyučovania napr.: laboratórne cvičenia, vychádzky do prírody 
a exkurzie, aktivizujúce metódy vedúce žiakov k tvorbe projektov a posterov. 
 

 

5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Škola sa snaží vytvárať optimálne prostredie pre žiakov 
- so zdravotným znevýhodnením, 
- zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
- s nadaním. 

 
a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 
- škola realizovala priestorové úpravy v sociálnych zariadeniach umožňujúce bezbariérový 

prístup pre tesne postihnutých, projekt na rekonštrukciu školy, ktorý obsahoval aj riešenie 
bezbariérového prístupu do školy nebol úspešný. Žiakom so zdravotnými problémami, po 
predložení lekárskej správy,  škola povoľuje individuálne vzdelávanie. 

 
 
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považujú žiaci, ktorí zdokladujú toto 
zaradenie rozhodnutím z CPP Rožňava.  

 
c) Žiaci s nadaním: 

- nadaným žiakom sa venujú pedagógovia predovšetkým formou individuálnej prípravy na 
rôzne súťaže a  predmetové olympiády. 

 

6. Začlenenie prierezových tém  

1.ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

je začlenená do obsahu predmetu biológia vo všetkých ročníkoch s dôrazom na 1. ročník, kde sa 
realizuje ekologická koncepcia výučby. Organizmy sú ponímané v ich prirodzenom ekosystéme – so 
všetkými vzájomnými vzťahmi. Žiaci sa naučia chápať postavenie človeka ako integrálnej súčasti 
prírody, so všetkými pozitívnymi aj negatívnymi spätnými vplyvmi zmien prostredia na ľudský 
organizmus. 
V rámci predmetu chémia:  vypracovanie projektov a prezentácií na danú tému raz za rok. (napr. 
témy: globálne otepľovanie, skleníkový efekt, recyklácia odpadu, kvalita pitnej vody, čistota 
ovzdušia...) 
Environmentálna výchova  je tiež začlenená do ďalších predmetov – viď tabuľka.  

 
2.OSOBNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  ( VŠETKY PREDMETY) 
 
Cieľom je: 

- rozvíjať u žiakov sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 
a sebavzdelávanie, 

- pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 
Osobný a sociálny rozvoj –  aj formou kurzu so psychológom v 1. ročníkoch .   
 
3.OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA   
 
je  začlenená do obsahu predmetu biológia v 1.ročníku, kde sa žiaci naučia hodnotiť  význam 
mikroorganizmov, jednobunkovcov a ďalších organizmov  pre človeka. 
V 2.ročníku sa pri téme „Životné funkcie organizmov“ poukáže na možnosť pozitívneho využitia 
rádioaktivity ako stimulátora rastu rastlín, ale aj na negatívne účinky rádioaktívneho žiarenia na 
organizmy. 
V 3. ročníku – pri téme „Biológia človeka a ochrana zdravia“ je najširší priestor na analýzu tejto 
problematiky. Zásady poskytovania 1. pomoci si žiaci precvičia aj na „Kurze ochrany života a zdravia“. 
Ochrana života a zdravia  je tiež začlenená do učebných plánov ďalších predmetov  - viď tabuľka.  
 
4.MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  - viď tabuľka. 
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5. MEDIÁLNA VÝCHOVA  - viď tabuľka. 
 
6. DOPRAVNÁ VÝCHOVA K BEZBEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE-  téma sa realizuje v rámci kurzu Ochrany 

človeka a prírody v 3. ročníkoch, účelových cvičení a tiež kurzu Skautingu 
(príma) 

 
7. REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA - viď tabuľka 
 
 
8.TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 
 
Cieľom je: 
 
 Niektoré projekty v šk. roku 2015/2016 
 
DEJEPIS:   Život pravekého človeka ( prima) 
   Život v uhorskom kráľovstve ( sekunda) 
   Slovenské vzdelanie (tercia) 
   2.svetová vojna ( kvarta) 
 
GEOGRAFIA:   Kultúrna  a prírodná pamiatka regiónu (kvarta) 
   Tvorba fiktívnej cestovnej kancelárie (4. A, D) 
    
OBČ. VÝCHOVA: Ako sa mením (sekunda) 
   Štátna moc (tercia) 

 
UKL:   Reinštalácia umeleckého diela (3. A, D) 
 
TELESNÁ VÝCHOVA:  dlhodobé športové súťaže, basketbal chlapcov, dievčat organizované KSK  

( 3.  ročník, 1. ročník) 
    
ANGLICKÝ JAZYK :  Halloween (prima – kvarta) 

Týždeň jazykov 
Veľká Noc (prima – kvarta) 
Burza škôl 
Projektové dni (bilingválne triedy) 
Súťaž v rečníckom prejave v AJ 
Dlhodobé projekty: Erasmus, Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
„Bilingválnosťou k multikulturalizmu“    
 

SLOVENSKÝ JAZYK: Burza škôl 
   Týždeň jazykov 
   Čitateľský Maratón 
 
MAĎARSKÝ JAZYK: Týždeň jazykov 
   Burza škôl 
 
NEMECKÝ JAZYK: Týždeň jazykov 
 
RUSKÝ JAZYK:  Týždeň jazykov 
 
FRANCÚZSKY JAZYK: Týždeň jazykov 
      
FYZIKA: študentská konferencia „Zaujímavé fyzikálne experimenty“ 
 
BIOLÓGIA: Spolupráca s SČK Rožňava na projektoch pre mládež „Evička nám ochorela“ 
 Projekt „Liga za duševné zdravia“ v rámci kampane MOST 2015 
 Projekt „Žena ako symbol života“, „Čas premien“ 
 
CHÉMIA :  Zaujímavé pokusy z chémie pre žiakov prímy – kvarty  
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Exkurzie  v šk. roku 2015/2016 
 
BIOLÓGIA   Správa NP Slovenský kras  

Botanická záhrada a Prírodovedné múzeum Tatranská Lomnica 
Exkurzia – Ekofarma SOSNA Košice   

 
ANGLICKÝ JAZYK  Návšteva anglického divadla 
       
SLOVENSKÝ JAZYK  Návšteva pamätnej izby P.J.Šafárika Kobeliarovo 
    Návšteva pamätnej izby Fraňa Kráľa vo Vyšnej Slanej  
    Návšteva pamätnej izby P.Dobšinského - Slavošovce 
    
NEMECKÝ JAZYK  Jesenná Viedeň 
          

Prehľad začlenenia prierezových tém  

 

Predmet 
Environment. 

výchova 

Ochrana 
života a 
zdravia 

Multikult. 
výchova 

Mediálna 
výchova 

Tvorba 
projektu 

a prezent. 
zručnosti 

Regionálna 
výchova 

a tradičná 
ľudová 
kultúra 

Dopravná 
výchova 

Škola 
priateľská 

deťom 

Slovenský 
jazyk a 

literatúra 
x x x x x x  

x 

Slovenský 
jazyk 

a slovenská 
literatúra 

x  x x x x  x 

Maďarský 
jazyk a 

literatúra 
x x x x  x  x 

Anglický 
jazyk x x x x x x  x 

Nemecký 
jazyk x x x  x x  x 

Francúzsky 
jazyk  x x x x x  x 

Matematika x    x    

Informatika x x x x x  x  

Fyzika x x   x    

Chémia x x   x    

Biológia x x x x x   x 

Dejepis x x x x x x  x 

Geografia x x x x x x  x 

Občianska 
náuka x x x x x x   

Etická 
výchova x x x x x x  x 

Umenie 
a kultúra, 
Výchova 
umením 

x x x x x x  x 

Telesná 
a športová 
výchova 

x x     x x 

Výtvarná 
výchova x  x     x 
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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 

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, aké 

sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie 
a klasifikáciu.  
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj 
žiaka. Na konci klasifikačného obdobia sa do celkovej klasifikácie do určitej miery zahrňuje záujem 
žiaka o predmet, úroveň jeho domácej prípravy, miera aktivity na vyučovacích hodinách a jeho 
schopnosť samostatne myslieť a pracovať. 
 

 ústne odpovede 
 písomné odpovede (počet podľa tematických celkov) 
 riešenie domácich úloh 
 seminárne práce, alebo prezentovanie ľubovoľnej témy vo forme projektov 
 vedomostné súťaže – školské, okresné, krajské a celoštátne (SOČ, olympiády, expert) 

Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov 
žiakov formou hodnotiaceho portfólia.   
 
 
Hodnotiace portfólio 
 
Pre všetky predmety: 
 
V prípade, že študent neabsolvuje uvedené povinné formy hodnotenia, absolvuje ich v náhradnom 
termíne, ktorý bude centrálne určený minimálne tri týždne pred klasifikačnou poradou. V prípade, že 
žiak neabsolvuje povinné testy ani v náhradnom termíne, bude z daného predmetu komisionálne 
skúšaný.  
 

MATERINSKÝ JAZYK: 
 
Povinné:  

 Kontrolné slohové práce – 2 x 
 Vstupný a výstupný diktát 
 Kontrolné testy – po ukončení tematického celku 

 
Možnosť klasifikácie:  

 príspevkov do časopisu 
 účasti žiaka v súťažiach 
 ročníkového projektu 
 tematických prezentácií alebo referátov 
 ideovo-estetických rozborov literárnych diel 
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CUDZIE JAZYKY:  
 
Povinné: 

 kontrolné slohové práce – 2 x ( SJSL) 
 písomné testy po ukončení tematického celku 

 
Možnosť klasifikácie:  

 aktivity žiakov na hodine (skupinová práca, miniprojekty, riadená diskusia, modelové 
konferencie). 

 účasti žiaka v súťažiach a jazykových olympiádach 
 komunikačné  zručnosti žiakov (situačné dialógy, reprodukcia textu, prezentácia projektov) 
 ročníková esej – školská súťaž 

 
 

MATEMATIKA 

Formy klasifikácie: 
 ústne skúšanie  
 prevaha písomného skúšania  :  krátke kontrolné písomky(aspoň jednu s možnosťami 

odpovede a s     krátkou odpoveďou) 
 4 povinné kontrolné písomné práce za polrok 
 prezentácia vybranej témy zo zadaných tém  
 zapojenie sa do ročníkového projektu, respektíve predmetového projektu 
 výsledky súťaží 

 

FYZIKA: 
 ústne odpovede (v pomere ku kontrolným prácam 1 : 1)  
 schopnosť riešiť fyzikálne príklady 
 aktivita na hodine 
 malé písomky a testy z aktuálneho učiva 
 povinné kontrolné práce z každého tematického celku  
 umiestnenie na súťažiach 
 vyučujúcim zadané projekty 

 
INFORMATIKA: 
 
V predmete sa používa hodnotenie jednotlivých výkonov bodmi. Zo získaných bodov sa na konci 
klasifikačného obdobia vypočíta % úspešnosť a určí výsledná známka. 
 
Stupnica pre hodnotenie: 
1 100 – 90 % 
2 89 – 75 % 
3 74 – 50 % 
4 49 – 30 % 
5 29% - 
 

 testy z jednotlivých tematických celkov 
 schopnosť riešiť zadané praktické úlohy  
 domáce zadania 
 referáty 
 ústne odpovede 

Pri testovaní sa uprednostňuje elektronické testovanie prostredníctvom EDUPAGE.  

 

BIOLÓGIA:  

 
Povinné: 

 ústne odpovede /minimálne raz polročne/ 
 povinné kontrolné práce z vybraných tematických celkov /minimálne 2x za polrok/ 
 malé písomky z aktuálneho učiva 
 laboratórne práce /raz polročne/ 
 aktivita na hodinách a praktických cvičeniach, ročníkový projekt 
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Voliteľné práce: 
 umiestnenie na súťažiach,  
 herbár rastlín na konci 2. ročníka,  
 tvorbu  prezentácií na vybrané témy ( napr. život v sladkých vodách, život v mori, život 

v lese,...), atlas fotografií rastlín a živočíchov. 
 

CHÉMIA:  
 ústne odpovede žiakov 
 malé písomky z aktuálneho učiva 
 povinné písomné práce z tematických celkov 
 aktivitu na hodín 
 schopnosť riešiť chemické príklady 
 laboratórne zručnosti 
 tvorbu prezentácií 
 umiestnenie na súťažiach 

 

GEOGRAFIA, NÁUKA O SPOLOČNOSTI 

 
 Ústne odpovede ( 1x v polroku ) 
 Kontrolné previerky 
 Didaktické testy 

o polročné opakovanie 
o záverečné opakovanie   

 Hodnotenie posteru a prezentácie na určenú tému 
 Aktivita na hodine 
 Príprava aktivity na hodinu : krížovka, osemsmerovka a iné 
 Umiestnenie na súťažiach 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

            
 Priebežné hodnotenie – slovné , motivácia k pravidelnému cvičeniu 
 Hodnotenie známkou po ukončení tematického celku 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  
 
Postup hodnotenia zamestnancov vyplýva zo Systému manažérstva kvality podľa STN ISO 
9001:2000, ktorý je na škole zavedený. Podrobný popis je obsahom smernice S_003-07 Hodnotenie 
spokojnosti žiakov a tiež Príručky systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 
9001:2001 

 Proces hodnotenia sleduje funkčnosť systému stimulujúceho efektívne a kvalitné vyučovanie 
z hľadiska činnosti pedagógov. 

Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú na základe: 

1. Pozorovania – hospitácie vedenia školy. ( minimálne 2 hospitácie u každého učiteľa) 

2. Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje: 
 prospech žiakov 
 počet zapojených žiakov do SOČ, olympiád, športových a vedomostných súťaží 

úspechy v súťažiach 
 didaktické testy zadané centrálne vo všetkých paralelných triedach ( zadané 1x ročne 

vedením školy) 

3. Mimoškolských aktivít učiteľov 
 vedenie krúžkov a počet zapojených žiakov 
 realizácia projektov a vypracovanie , ktoré vyhlasuje MŠ SR a iné organizácie 
 organizácia školských vedomostných a športových súťaží, kultúrnych podujatí  

4. Hodnotenia pedagogických zamestnancov žiakmi –prostredníctvom Dotazníka spokojnosti 
žiakov resp. Dotazníka spokojnosti absolventov .  

Vedenie školy na základe uvedených podkladov raz  ročne uskutočňuje hodnotenie zamestnancov. 
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3. Hodnotenie školy  
 
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 
zvládajú požiadavky na nich kladené. súčasne aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú 
na žiakov kladené v ŠVP.  

 
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v Cieľoch kvality ISO 9001:2000 ,  Politike kvality 
a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

 posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  
 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení 
 
Škola pravidelne monitoruje: 
 

Priebeh vzdelávania:  -  vyučovací proces, metódy a formy vyučovania, efektívne využívanie 
materiálnych prostriedkov – pomôcky, didaktická technika   

 
Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov  
 Kvalita výsledkov 

  
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  
 

Nástroj Termín 

Dotazníky spokojnosti  pre žiakov a rodičov 
a zamestnancov v rámci  ISO 9001:2000 

žiaci, rodičia – priebežne  
zamestnanci -  január, jún 

Analýza počtu prijatých žiakov na vysokú školu september  

Dotazníky spokojnosti pre absolventov školy   Máj 

Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, 
olympiádach  

január, jún 

SWOT analýza  Jún 

 
Výsledky hodnotenia sú pravidelne zverejňované v Hodnotiacej správe školy.  
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti žiakov, rodičov a zamestnancov sú sprístupnené na nástenke 
venovanej ISO 9001:2000 a na internetovej stránke školy. 
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IV. Školský  učebný plán  

 

 

 

1. Školský vzdelávací program pre 1. až 4. ročník gymnázia.  
 

1.1. Charakteristika výstupov žiakov 1. a 4. ročníka 
 
 
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.  

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 
vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, resp. kurzy, zamerané na sebahodnotenie. 
Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky… 
 
Realizácia: prvý septembrový týždeň 10 hodín kurz so  psychológom na tému: ako odbúrať trému, 

stres, zlé návyky pri učení, vytvorenie pozitívnej klímy školy. 
   
Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. 
K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy, snažiť sa 
nájsť odpovede.  
 
Realizácia: 10 hodín kurz ako sa učiť- ako pracovať so zdrojmi – odbornou literatúrou, časopismi, 

získavanie údajov z internetu  
 
Dôraz kladieme na bezpečnosť žiakov na cestách ale aj v budove školy a v okolí.    
 
Realizácia: kurz  Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc.  6 hodín skauting I.OA, účelové cvičenie 

1.ročník 
 
Pre žiakov 1. -3. ročníka vyhlasujeme každý školský rok celoročný projekt s aktuálnou témou, 
v ktorej môžu preukázať svoje schopnosti spracovania témy a prezentovania. Na konci  školského 
roka bude usporiadaná ročníková konferencia . 
 
   
1.2.  Ciele 1. a 4. ročníka: 

 
Ciele vzdelávania  
Hlavnými cieľmi gymnázia sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje 
tak, aby:  

- bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti,  

- získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovacie vo vzdelávaní a pre svoj 
osobný a sociálny rozvoj.  

 
Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilostí v akademických oblastiach učenia sa tak, 
aby:  

- si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich 
schopností, potrieb a záujmov,  

- získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať 
v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju 
v priebehu pokračovacieho vzdelávania.  

 
Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré 
podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia 
prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby.  
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Ciele vyššieho sekundárneho – gymnaziálneho vzdelávania možno zoskupiť do štyroch 
kategórií:  

- personálne: maximálne rozvitie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie a stávanie 
sa svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnosťou.  

- sociálne: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, 
upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,  

- profesijno-orientačné: rozvitie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho 
smerovania,  

- všeobecnovzdelávacie: rozvitie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä vedeckého) 
vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom pestovaní kreativity.  
 

 
a) Naučiť sa komunikovať, argumentovať, prezentovať prácu  
b) Komunikovať v 2 cudzích jazykoch  
c) Vedieť využívať informačné a komunikačné technológie pri získavaní  spracovaní informácií 
d) Vedieť sa orientovať na mape, vedieť vysvetliť prírodné javy zákonitosťami , poznať rozloženie 

prírodných javov na mape sveta   
e) Rozvíjať logické a kritické myslenie u žiakov a schopnosť argumentovať a komunikovať, 

spolupracovať v skupine pri riešení problému, vzájomne si pomáhať, prijímať ocenenie, radu a 
kritiku 

 
 Ďalšie ciele: 

 viesť žiakov k zvládnutiu cieľových požiadaviek maturitných skúšok pripraviť ich na 
vysokoškolské štúdium i praktický život  

 priblížiť školu životu  
 využívať teoretické vedomosti na riešenie problémov našej spoločnosti 
 aktívne zapájanie žiakov do vyučovacieho procesu 
 dosiahnuť, aby žiaci brali zodpovednosť za svoje správanie, rozhodnutia, skutky  

študijné výsledky  
 naučiť žiakov sa skutočne učiť (pochopenie učiva cez prepojenosť do reálneho 

života), naučiť chápať kultúrne, spoločenské  historické vplyvy na rozvoj vedy 
 vylúčiť z vyučovacieho procesu encyklopedické poňatie učiva 
 projektové vyučovanie 
 naučiť sa vyvodzovať závery z experimentov a pozorovaní 

 
 

1.3. Pedagogické stratégie v 1. a 4. ročníku 

METÓDY A FORMY VYUČOVANIA 
 
Pre svojich žiakov vytvárame náročné a motivujúce študijné prostredie, uplatňujeme metódy 
vyučovania, ktoré podporujú tvorivosť, kritické myslenie a samostatnosť žiakov. 
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, 
kreativitu, aktivitu, sebahodnotenie. 
 
Pri výučbe sa okrem klasických  metód  a foriem využíva aj: 
 

 brainstorming,  
 problémové vyučovanie 
 expozičné, fixačné a diagnostické metódy 
 výučba pomocou didaktickej techniky 
 práca v tíme, práca vo dvojiciach 
 názorné – demonštračné metódy 
 praktické metódy sú integrálnou súčasťou praktických cvičení 
 práca so slovníkom 
 reťazový dialóg 
 čítanie textu s porozumením, simultánny preklad, reprodukcia textu 
 práca s cudzojazyčnou literatúrou (časopismi, www-stránkami) 
 projektové vyučovanie, samostatné práce, prezentácie prác 
 riadená diskusia 
 modelové konferencie, simulačné situácie 
 nácvik autentických dialógov (telefonický rozhovor, interview) 
 dramatizácia čítaného textu 
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 zážitkové metódy, zábavné aktivity v prírode (šach, hlavolamy..) 
 činnostné formy vyučovania ( vychádzky do prírody a exkurzie) 
 video nahrávky a ich analýza 
. 

1.4. Učebný plán pre 4-ročné štúdium s vyučovacím jazykom slovenským 
 
 

  Počet hodín  

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety 

1.r. 

Š
K

V
P

 

2.r. 

Š
K

V
P

 

3.r. 

Š
K

V
P

 

4.r. 

Š
K

V
P

 

S
p

o
lu

 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

3  3  4 +1 4 +1 14 

 Prvý cudzí jazyk  5 +1 5 +1 5 +1 5 +1 20 

 Druhý cudzí 

jazyk  

3 +1 3 +1 2  2  10 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika 4  4 +1 4 +1 1  12 

 Informatika 2 +1 2 +1 1  -  5 

Človek a 

spoločnosť  

Dejepis  2  2  2  -  6 

 Geografia 1  2  1  -  4 

Človek a 

hodnoty  

Etická výchova / 

náboženská 

výchova  

1  1    -  2 

 Občianska náuka     2  1  3 

 Psychosociálny 

výcvik 

      1 +1 1 

Človek a  

príroda 

Fyzika  2  2  1  -  5 

 Chémia  2  2  1  -  5 

 Biológia  2  3  2 +1 -  6 

Umenie a 

kultúra 

Umenie a kultúra 1  1  1  1  4 

Zdravie a pohyb  Telesná a 

športová výchova  

2  2  2  2  8 

Voliteľné hodiny – zvýšenie dotácie 

povinných predmetov 

 3  4  2  2 11 

Základy podnikateľského myslenia 

a projektový manažment 

  2    2 

Manažment osobných financií 1      1 

Voliteľné hodiny bloky    4  13 17 

Spolu  31 32 32 30 125 
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1.5. Učebný plán 4-ročné  štúdium s vyučovacím jazykom maďarským 
 
  Počet  hodín  

Vzdelávacia oblasť predmety 
1.r. 

Š
K

V
P

 

2.r. 

Š
K

V
P

 

 3.r. 

Š
K

V
P

 

4.r. 

Š
K

V
P

 

S
p

o
lu

 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

3 +1 3 +1 2  3 +1 11 

Jazyk národností a 
literatúra 

2  3 +1 3 +1 3 +1 12 

Prvý cudzí jazyk 5 +1 5 +1 5 +1 5 +1 20 

Druhý cudzí jazyk 2  2  2  2  8 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 4  4 +1 4 +1 1  12 

Informatika 2 +1 1  1    4 

Človek a spoločnosť 
Dejepis 2  2  2    6 

Geografia 1  2  1    4 

Človek a hodnoty 

Etická výchova / 
náboženská výchova 

1  1      2 

Občianska náuka     2  1  3 

Psychosociálny výcvik       1  1 

Človek a  príroda 

Fyzika 2  2  1    5 

Chémia 2  2  1    5 

Biológia 2  3  2 +1   6 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1  1  1  1  4 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

2  2  2  2  8 

Voliteľné hodiny – zvýšenie dotácie povinných 
predmetov 

 4  4  2  3 13 

Manažment osobných financií 1        1 

Základy podnikateľského myslenia a projektový 
manažment 

    2    2 

Voliteľné hodiny bloky      4  13 17 

Spolu  32 33 33 32 130 

 
1.6. Učebný plán pre prímu – kvartu - 8-ročné gymnázium  s vyučovacím jazykom 

slovenským 

 

 

  Počet hodín 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmety 
1.r. 

Š
K

V
P

 

2.r. 

Š
K

V
P

 

 3.r. 

Š
K

V
P

 

4.r. 

Š
K

V
P

 

S
p

o
lu

 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

5 +1 5 +1 5  5  20 

 
Prvý cudzí 
jazyk 

4 +1 5 +2 5 +2 5 +1 19 

 
Druhý cudzí 
jazyk 

2 +1 2 +1 2 +1 3 +2 9 

Matematika a 
práca s 
informáciami 

Matematika 5 +1 4 +0,5 4  4  17 

 Informatika 1 +0,5 1 +0,5 1 +0,5 1 +0,5 4 

Človek a svet 
práce 

Technika   1  1    2 

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis 1  1  1  2  5 

 Geografia 1,5 +0,5 1  1,5 +0,5 2 +1 6 

 Občianska 1  1  0,5  0,5  3 
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náuka 

Človek a 
hodnoty 

Etická výchova 
/ náboženská 
výchova 

1  1  0,5  0,5  3 

Človek a  
príroda 

Fyzika 1  1  2  1,5 +0,5 5,,5 

 Chémia 0,5  1 +0,5 2 +1 2  5,5 

 Biológia 1  2 +0,5 2 +1 2 +1 7 

Umenie a 
kultúra 

Hudobná 
výchova 

1  1  -    2 

 
Výtvarná 
výchova 

1  1  -    2 

 
Výchova 
umením 

    0,5  0,,5  1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a 
športová 
výchova 

2  2  2  2  8 

Voliteľné hodiny – zvýšenie 
dotácie povinných predmetov 

 5  6  6  6 24 

 
Cvičenie z 
matematiky 

      1  1 

Spolu  28  30  30  32  120 

 

 

1.7. Učebný plán pre 5-ročné bilingválne štúdium 

 

 
Učebný plán 

 

ISCED 3 
Rámcový učebný plán pre bilingválnu triedu 

VZDELÁVACIA 

OBLASŤ  

PREDMET/ROČNÍK  

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

SPOLU ZÁKLADNÝ 

POČET  

 
Jazyk 
a komunikácia  

Slovenský jazyk a  
literatúra  

3 3 3 3 
 

 
 

12 12 

Anglický jazyk 10 4 5 5 5 29 22 

Rétorika v AJ 
 

5 2    7  

Čitateľská gramotnosť 
v AJ 

3     3  

Štylistika 2     2  

Úvod do štúdia 
literatúry v AJ 
Radótzyová 

 2    2  

Britská a americká 
literatúra 
Radótzyová 

  2 2  4  

2. cudzí jazyk  2 2 2 2 2 10 10 
 

  25 13 12 12 7 69  
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Človek 
a príroda  

Fyzika  2 2 1  5 5 

Chémia  2 2 1  5 5 

Biológia 
(Adamková+Radótzyová 
v AJ) 
Radótzyová 
(CLIL)  

 2+1 
(v 

AJ) 

2+1 
( v 
AJ) 

2+1 
(v 

AJ) 

1+1 
(v 

AJ) 

7+4 
(v 

AJ) 

6 

  0 7 7 5 2 21 16 

 
Človek 
a spoločnosť  

Dejepis v AJ 
Hronec 

 2 2 2 1 7 6 

Geografia  
Matisová 

 1 2 1 1 5 4 

Občianska výchova  
Hronec 

  1 2  3 3 

 Manažment osobných 
financií v AJ 
Chocholová 

 1    1  

  0 4 5 5 2 16 13 

 
Človek 
a hodnoty   

Etická výchova 
/Náboženská výchova  
Básthyová  

1 1    2 2 

  1 1 0 0 0 2 2 

 
Matematika  a 
práca 
s informáciami 

Matematika 2 3 4 3 1 13 12 

Informatika 1 1 1 1  4 3 

  3 4 4 4 1 17 14 

 
Umenie 
a kultúra  

 
Umenie a kultúra v AJ 
Básthyová 

 1 1   2 2 

  0 1 1 0 0 2 2 

 
Zdravie 
a pohyb  

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 
 

2 10 10 

  2 2 2 2 2 10 10 

SPOLU POVINNÁ 

ČASŤ ŠT. VP 

 

 
31 
 

 
32 

 
31 

 
28 

 
15 

 

 
137 

 
 

 
Voliteľné 
hodiny  

 

 
 

 
 

 
 

4 
 

13 
 

 17 

 

 

Spolu : 
povinná  časť 
+ voliteľné 
hodiny  

  
31 
 

 
32 
 

 
31 

 
32 

 
28 
 

 
154 

 

SPOLU 
Predmety v AJ 

 21 16 14 13   8   72  
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1.Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet 

hodín, najviac však 177. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín na 152, tieto sú financované 

spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných  

prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení 

neskorších predpisov. 

 

2.Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v jednom ročníku nesmie byť vyšší ako 36. 

 

3.Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého 

školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 

vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

 

4.Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné hodiny. 

 

5.Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je povinné v predmetoch 

vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, informatika, druhý 

vyučovaní jazyk, cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení. 

 

6.Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu 

vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 

 

7.Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky 

a taliansky. Podľa potreby a možností školy aj ďalšie cudzie jazyky. 

 

8.Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať 

ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety  z ponuky školy. Voliteľné 

hodiny je možné využiť na: 

 

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho 

programu.  

 

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich 

profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe. 

 

c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí 

postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. 

 

d. Špecifické  vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

9.Gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi (biligválne gymnáziá) s osemročnou organizáciou štúdia postupujú v 1. 

– 4. ročníku podľa rámcového učebného plánu pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ISCED 2) realizované 

v gymnáziách s osemročným štúdiom a v 5. – 8. ročníku podľa rámcového učebného plánu pre vyššie 

sekundárne vzdelávanie (ISCED 3A) pre školy so štvorročnou formou štúdia. Vyučovanie druhého vyučovacieho 

jazyka bude na týchto školách realizované v využitím hodinovej dotácie pre prvý cudzí jazyk a v rámci voliteľných 

hodín. 
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10.V externej forme štúdia sa nevyučujú predmety telesná a športová výchova a etická výchova/náboženská 

výchova. 

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 

2011-7915/18755:3-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie 

s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. 

 

 

Poznámky k učebným plánom.  

 
1. DISPONIBILNÉ HODINY : 

  
 

Údaje v stĺpci ŠKVP  udávajú , ktorým predmetom bola zvýšená hodinová dotácia v rámci voliteľných 

hodín školského vzdelávacieho programu.  

Prvým cudzím jazykom je vo všetkých odboroch anglický jazyk.  

Druhým cudzím jazykom je nemecký alebo francúzsky jazyk.  

 

2. ORGANIZAČNÉ FORMY VYUČOVANIA 
 

 Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút,  

 Škola má zavedené i iné organizačné formy vyučovania:  

dvojhodinový blok –  telesná a športová výchova, cvičenia z fyziky, chémie, biológie,  

kurz – ochrana zdravia a prírody  

 Trieda sa delí na skupiny vo vyučovaní:  

 cudzích jazykoch,  

 predmete fyzika, chémia, biológia - cvičenia 

 predmety Etická výchova a Náboženská výchova sa vyučujú v skupinách najviac 20 žiakov  

 predmet Telesná a športová výchova sa vyučuje prevažne v skupinách dievčatá, chlapci  

  predmet Výchova umením, Umenie a kultúra je možné v prípade potreby odučiť 

v dvojhodinových alebo väčších blokoch  

  pri vyučovaní Informatiky triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden 

žiak.  

  súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia – dve v každom ročníku a lyžiarsky kurz 

v prvom ročníku a plavecký kurz v druhom ročníku.  Lyžiarsky a plavecký kurz  nie je pre 

žiakov povinný.  

 

2. POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY, VOLITEĽNÉ PREDMETY, NEPOVINNÉ PREDMETY A ICH 

KLASIFIKÁCIA : 
 

Z povinne voliteľných predmetov si na základe písomnej prihlášky žiak vyberá z predmetov etická 

výchova / náboženská výchova. Tieto predmety sa vyučujú v skupinách v zmysle pedagogicko –

organizačných pokynov na daný školský rok. 

 

V 3. a 4.ročníku si žiak volí jeden zo štyroch blokov: 
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 Spoločenskovedný blok 

 Jazykový blok 

 Technicko-prírodovedný blok 

 
 
3.ročník 
 
4 voliteľné hodiny v rámci zvoleného bloku 
 

EKONOMICKÝ BLOK  SPOLOČENSKOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet hodín Predmet Počet hodín 

z úsporných dôvodov v šk. r. 2013/2014 zrušený 

Základy spoločenských vied/ ZJV 2 

Historický  proseminár/  HIM 1 

Hospodárska geografia / HOG 1 

JAZYKOVÝ BLOK TECHNICKO-PRˇIRODOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet hodín Predmet Počet hodín 

Retórika v ANJ / RAG 1 Tvorba  web stránok / TWS 1 

Historický proseminár / HIM 1 Fyzikálny seminár / FYS 1 

Konverzácia v NEJ/FRJ / KNJ, KFJ 1 Hospodárska geografia / HOG 1 

Hospodárska geografia/ HOG 1 Organická chémia/ / OGA 1 

  Biotické zložky krajiny / BZK 2 

  Matematika okolo nás /  MON 2 

 
 
4.ročník 
 
13 voliteľných hodín v rámci zvoleného bloku 

 
 

EKONOMICKÝ BLOK  SPOLOČENSKOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet 
hodín 

Predmet Počet 
hodín 

Matematické metódy/ MAM 4 Základy spoločenských vied/ ZJV 2 

Finančná matematika/ FMT 1 Spoločenskovedný seminár / SPS 1 

Základy spoločenských vied/ 

ZJV 
2 Seminár z dejepisu  I. /SED I. 2 

Ekonomika / EKO 1 Seminár z dejepisu II. /SED  II. 1 

Databázové systémy / DSY 2 Seminár z geografie / SEG 2 

Rétorika v ANJ / RAG 2 Geografia cestovného ruchu / GOR 1 

Konverzácia v NEJ/FRJ /KNJ –

KFJ 
1 Dejiny umenia /  DEU 1 

  Multikulturálna výchova / MUV 1 
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Rétorika v ANJ / RAG 2 

JAZYKOVÝ BLOK TECHNICKO-PRÍRODOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet 
hodín 

Predmet Počet 
hodín Globálne štúdie v ANJ/GAJ 

3 Geografia cestovného ruchu / GOR 1 

Základy spoločenských vied/ 
ZJV 

2 Deskriptívna geometria / DEG 1 

Seminár z informatiky / SEN 
1 Ekonomika / EKO 1 

Konverzácia v NEJ/FRJ  / KNJ-
KFJ 

3 
Matematické a ekonomické výpočty / 
MAV 

1 

Seminár z dejepisu I. / SED I.  
2 Fyzikálny seminár / FYS 2 

Komunikácia a sloh/ KMH 2 Fyzikálne cvičenia / FZV 1 

  
Chemické výpočty / CVY 2 

  
Databázové systémy / DSY 2 

  
Technická angličtina/ / TFA 1 

  
Programovanie / PRO 2 

  
Seminár z biológie I. / SEB I. 2 

  
Seminár z biológie II. /SEB II.  2 

  
Seminár z geografie / SEG 2 

  
Seminár z chémie / SEC 3 

  
Matematické metódy /MAM 4 

  
Psychológia 1 

 
  
 
Hodnotenie  a klasifikácia  
 
Žiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy  
Klasifikácia je v súlade s platnými normami.  
Veľký dôraz kladieme na formatívne hodnotenie  
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Prehľad využitia  týždňov  v školskom roku 2015/2016 

 
                                  
September  1.týždeň : Slávnostné otvorenie šk. roka, vydávanie učebníc - 1. ročníky, výchovno – 

vzdelávací proces 

 2.týždeň : Výchovno – vzdelávací proces 

 3.týždeň : Výchovno – vzdelávacie akcie  

 4.týždeň : Výchovno – vzdelávací proces  

Október 5.týždeň Výchovno – vzdelávacie akcie   

 6.týždeň Výchovno – vzdelávací proces 

 7.týždeň Výchovno – vzdelávací proces – divadelné predstavenie  

 8.týždeň Výchovno – vzdelávacie akcie 

 9.týždeň Výchovno – vzdelávací proces – plavecký kurz  
November 10.týždeň Výchovno – vzdelávací proces               
 11.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a vzdelávacie akcie - opakovanie učiva,  

oslavy Dňa študentov 
 12.týždeň Výchovno – vzdelávací proces – stužková slávnosť   
 13.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a  akcie – stužková slávnosť 
December 14.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a akcie  
 15.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a akcie – stužková slávnosť 
 16.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a akcie  - Vianočný koncert 
Január 17.týždeň Výchovno - vzdelávací proces 
 18.týždeň Výchovno – vzdelávací proces - opakovanie učiva 
 19.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a akcie -  opakovanie učiva - lyžiarsky kurz  
Február 20.týždeň Výchovno – vzdelávací proces  
 21.týždeň Výchovno – vzdelávací proces  
 22.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a akcie – lyžiarsky kurz 
Marec 23.týždeň Výchovno – vzdelávací proces 
 24.týždeň Výchovno – vzdelávací proces 
 25.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a akcie –účelové cvičenie, externá časť 

a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, exkurzia 
 26.týždeň Výchovno- vzdelávací proces 
 27.týždeň Výchovno–vzdelávací proces 
Apríl 28.týždeň Výchovno – vzdelávacie akcie 
 29.týždeň Výchovno – vzdelávací proces  – opakovanie učiva 
 30.týždeň Výchovno- vzdelávací proces a akcie – návšteva divadelného predstavenia 
 31.týždeň Výchovno- vzdelávací proces 
Máj 32.týždeň Výchovno- vzdelávací proces 
 33.týždeň Výchovno – vzdelávací proces – prijímacie skúšky  
 34.týždeň Výchovno – vzdelávacie akcie   – príprava na maturitné skúšky 
 35.týždeň Výchovno-  vzdelávací  akcie, záverečné maturitné skúšky, kurz ochrany 

života, exkurzie 
Jún  36.týždeň Výchovno – vzdelávací proces 
 37.týždeň Výchovno – vzdelávací proces – opakovanie učiva 
 38.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a akcie – plavecký kurz  
 39.týždeň Výchovno – vzdelávací proces a akcie  - školské výlety, exkurzie   
 40.týždeň  Ukončenie školského roku 
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V. Učebné osnovy 

 
 
Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie Gymnázia 
P.J.Šafárika v Rožňave.  
 
Obsahujú:  

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, ktoré  vychádzajú z kľúčových spôsobilostí. 
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s 

inými predmetmi.  
4. Požiadavky na výstup  
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.  

 
Sú prílohou tohto ŠkVP. 
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Predkladá: Mgr. Jozef Matis, riaditeľ školy 
Pedagogická rada schválila :  28.8.2015 
Školská rada schválila:   28.8.2015 

 


