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Úvod  

Inovovaný školský vzdelávací program bol vypracovaný na základe vnútroškolskej 

diskusie pedagogických zamestnancov s rešpektovaním ustanovení Inovovaného štátneho 

vzdelávacieho programu pre gymnáziá, schváleného MŠVVaŠ SR dňa 20. marca 2015 pod 

číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá 

s platnosťou od 1. septembra 2015 počínajúc 1. ročníkom štvorročného a päťročného štúdia.  

Inovovaný školský vzdelávací program kladie dôraz na súčasný trend vývoja 

regionálneho školstva, tvorivé aktivity žiakov, samostatnosť v rozhodovaní, aktivitu a tvorivý 

prístup k práci zo strany všetkých zamestnancov školy a väčšiu interakciu medzi školou a 

žiakmi. Pri vypracovaní iŠkVP a pri výbere variantov učebných plánov využívame názory 

pedagogickej rady (PR) a Rady školy (RŠ). 

Inovovaný školský vzdelávací program je rozpracovaný v dvoch rovinách. Prvú časť 

tvorí kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika školy, vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

žiakov, pedagogických zamestnancov školy a školský učebný plán pre štvorročné gymnázium 

a učebný plán pre päťročné bilingválne štúdium gymnázia. Druhú časť tvoria podrobne 

rozpracované učebné osnovy pre prvý až štvrtý ročník štvorročného gymnázia a prvý až piaty 

ročník päťročného gymnázia. 
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1 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania  

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v tomto Inovovanom školskom vzdelávacom 

programe pre študijný odbor 7902 J  gymnázium a 7902 J 74 bilingválne štúdium vychádzajú 

z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Inovovanom štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá.  

Poslaním našej školy je nielen odovzdávať žiakom teoretické vedomosti z predmetov, 

určených v Školskom učebnom pláne, ale vzhľadom na spoločenské požiadavky aj formovať 

u nich kľúčové kompetencie – ich samostatnosť, schopnosť sociálne a odborne 

komunikovať, kritičnosť, kreativitu, flexibilitu, adaptabilitu, iniciatívnosť a aktivitu, 

schopnosť a ochotu neustále sa vzdelávať, emocionálnu zrelosť, schopnosť sebaregulácie, 

aktívne ovládanie dvoch cudzích jazykov, ovládanie informačno-komunikačných technológií, 

schopnosť pracovať v tíme a v strese, schopnosť samostatne riešiť problémy, prijímať 

rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť, spoľahlivosť, úctu k všeľudským hodnotám a 

ľudským právam, úctu ku kultúrnym a národným tradíciám štátu, úctu k životnému prostrediu 

a vlastnému zdraviu, schopnosť byť aktívnym občanom.  

Hlavnými cieľmi našej školy v oblasti vzdelávania sú také poznatky a praktické 

zručnosti žiakov, ktoré predstavujú solídnu základňu pre ich ďalšie vzdelávanie 

vo vysokoškolskom štúdiu a zamestnaní a pre hodnotné tvárnenie ich osobného života 

v rodine a spoločnosti. V oblasti vzdelávania sa zameriame na dosiahnutie nasledovných 

konkrétnych cieľov:  

 uplatňovanie moderných metód a foriem vyučovania vedúcich k aktivizovaniu 

učenia (interaktívne zážitkové učenie (sa), projektové a programové vyučovanie)  

 dôslednejšie presadzovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní 

(kooperatívne vyučovanie) 

 skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov intenzívnym využívaním jazykového 

laboratória a používaním moderných učebníc a doplnkových výukových 

prostriedkov k nim. Na hodinách cudzieho jazyka používať jazykové portfólio ako 

nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov. Informácie a podporné materiály 

k Európskemu jazykovému portfóliu sú zverejnené na elp.ecml.at.  

 skvalitnenie vyučovania informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT)  

 zvýšenie kultúry jazykového prejavu žiakov a ich všeobecnú spoločenskovednú 

rozhľadenosť  

 nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej, finančnej a informačnej 

gramotnosti, umožniť žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom 

 postupné rozvíjanie schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení 

rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia, samostatnej 

práce s informáciami a prezentovania informácií  

 vo formách a metódach vyučovania všetkých predmetov podporovať tie, ktoré 

vytvárajú u žiakov schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať nové poznatky 

z existujúcich zdrojov, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a následne 

ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní. Proklamovať koncept individuálnej 

slobody a prístupu k informáciám ako základ pre efektívne a zodpovedné 

občianstvo a účasť na demokracii.  

 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a umožňovať rešpektovanie 

názorov žiakov, sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu. 

Zapojiť sa do Olympiády ľudských práv ako celoštátnej súťaže žiakov SŠ.  

 mimoriadnu pozornosť venovať talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich 

do predmetových olympiád, vedomostných súťaží, do SOČ, športových súťaží a 

pod. Uvedené súťaže sa považujú za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  
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 v zmysle článku 24 Dohovoru o právach dieťaťa pravidelne zabezpečovať 

vzdelávanie v oblasti detského zdravia a výživy. V tejto súvislosti realizovať 

aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného 

zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu 

týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu 

týždňu BOZP a iné. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom 

na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia 

v oblasti označovania potravín.  

 zvýšiť právne vedomie žiakov, realizovať prevenciu trestnej činnosti a rizikového 

správania ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Klásť dôraz 

na mravné hodnoty a prosociálne cítenie. Monitorovať zmeny v správaní žiakov 

a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či 

ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s 

príslušnými orgánmi alebo organizáciami.  

 realizovať úlohy v oblasti prevencie o sexuálnej výchove, manželstve 

a rodičovstve  

 v zmysle Národného akčného plánu pre deti venovať intenzívnejšiu pozornosť 

problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných 

prejavov intolerancie najmä v predmetoch občianska náuka, etická výchova, 

náboženská výchova, dejepis. Súčasne venovať pozornosť spolupráci 

s európskymi národmi a zvyšovaniu národného povedomia.  
V oblasti výchovy je našou prioritou zodpovedná a rozhľadená osobnosť s dostatočnou 

sebadôverou a aktívnym občianstvom. Chceme posilniť sociálne kompetencie našich žiakov, 

ich angažovanosť, samostatnosť a pocit spolupatričnosti. V tomto smere sa zameriame na 

dosiahnutie nasledovných cieľov:  

 venovať intenzívnu pozornosť výchove žiakov v duchu humanizmu a tolerancie, 

potláčať všetky formy diskriminácie, xenofóbie, rasizmu, antisemitizmu 

a ostatných prejavov intolerancie medzi žiakmi v súlade s Chartou základných 

ľudských práv a slobôd z roku 1990 a Medzinárodným dohovorom o odstránení 

všetkých foriem rasovej diskriminácie. Tieto úlohy realizovať vo všetkých 

predmetoch v súlade s medzinárodnými záväzkami SR a Celoštátnou stratégiou 

ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou SR 

uznesením číslo 71/2015.  

 Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala 

integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby 

podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v 

demokratickej spoločnosti.  

 Rozvinúť osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu uplatňovaniu 

ľudských práv podľa „Osnov základných poznatkov, zručností a želateľných postojov 

a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre základné a stredné 

školy“ a to najmä také kompetencie, akými sú úcta k základným ľudským hodnotám, 

dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca, komunikácia, aktívne občianstvo.  

 Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na školách. Prostredníctvom 

chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom 

porozumieť iným kultúram.  

 Na základe prijatej Deklarácie európskych ministrov školstva zo dňa 18.10.2002 

o vyhlásení 9. septembra za Pamätný deň holokaustu pripomínať na vyučovacích 

hodinách túto problematiku a organizovať akcie zamerané na 

holokaust.(www.holokaust.sk).  

 V nadväznosti na vývoj a formovanie občianskej spoločnosti na Slovensku sústrediť 

pozornosť na prípravu žiakov na zodpovedný život v demokratickej 
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spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva 

medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.  

 Posilniť rozvíjanie estetického cítenia žiakov.  

 V rámci environmentálnej výchovy pokračovať v aktivitách zameraných na 

ochranu životného prostredia, rozvíjania vzťahu k prírode, jej ochrane, ku zdraviu a 

ku všetkým žijúcim organizmom. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie 

ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej 

spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych 

postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Spolupracovať v tejto oblasti 

s občianskymi združeniami zameranými na environmentálnu výchovu.  

 V rámci prevencie obchodovania s dievčatami uskutočňovať besedy dievčat s 

vyškoleným psychológom PPP v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre 

migráciu.  

 Využívať tradície a úspechy školy na výchovné pôsobenie k posilňovaniu pocitu 

spolupatričnosti – logo školy, imatrikulácia, Vianočná akadémia a pod.  

 Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať služby školskej knižnice. Túto 

chápať ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy.  
V záujmovom vzdelávaní sledujeme plnenie nasledovných cieľov:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu nad rámec 

povinného vyučovania s ohľadom na ich špecifické požiadavky, záujmy, schopnosti a 

potreby  

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu záujmového vzdelávania  

 poskytovať podľa možností školy čo možno najviac príležitostí a podnetov 

v záujmovom vzdelávaní.  

K dosiahnutiu stanovených cieľov v uvedených oblastiach je potrebné realizovať 

v inštitucionálnej oblasti nasledovné strategické ciele školy:  

 posilniť úlohu a motiváciu učiteľov  

 skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov  

 podporovať profesijný a odborný rast pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy formou kontinuálneho a celoživotného vzdelávania  

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie  

 posilniť u všetkých zamestnancov školy schopnosť sebareflexie  

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania interaktívnych vzťahov učiteľ – žiak, 

učiteľ – rodič  

 podporovať u žiakov schopnosť vyjadriť svoj vlastný názor a v polemike iných 

názorov ho argumentačne obhajovať  

 vytvárať pozitívnu klímu školy založenú na humánnom a tvorivom prístupe 

k vzdelaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka  

 uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania, zvýšenie pocitu 

bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia konzultovať a riešiť 

s príslušnými orgánmi a organizáciami  

 zdokonaľovať vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v nadväznosti na podmienky školy a výkonové štandardy študijného odboru  

 rozširovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma i v zahraničí  

 vytvárať a postupne do školskej praxe uvádzať fungujúci a motivačný systém merania 

výsledkov vzdelávania  

 skvalitniť spoluprácu s rodičmi, odbornou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami a inými inštitúciami zameranými na zabezpečenie 

potrieb žiakov  

 sústavne zdokonaľovať estetiku interiéru a exteriéru školy  
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 podporovať vysielanie školského rozhlasu, televízie a vydávanie školského časopisu  

 podporovať fungovanie www.stránky školy  

 aktívne využívať všetky možnosti (Deň otvorených dverí, workshopy, publikovanie 

v dennej tlači a iné) na propagáciu školy na verejnosti  

2 Všeobecná charakteristika školy 

Gymnázium L. Stöckela v Bardejove je samostatnou rozpočtovou organizáciou 

na úseku stredného školstva podľa Zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v zmysle 

neskorších predpisov, v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  

Škola je umiestnená v centre mesta Bardejov v štvorpodlažnej budove tvoriacej jeden 

celok so samostatnou telocvičňou a školskou jedálňou.  

Našu školu navštevujú žiaci nielen z bardejovského okresu, ale aj ďalších okresov 

Prešovského kraja. Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom stredné všeobecné vzdelanie. 

Základ gymnaziálneho štúdia tvorí vzdelávacia zložka, ktorá zahŕňa povinné a voliteľné 

predmety prírodovedné, spoločenskovedné, jazykové predmety, telesnú a športovú výchovu. 

Druhou zložkou je výchova ako neoddeliteľná súčasť vzdelania. 

2.1 Charakteristika študijného odboru  

Štúdium na našej škole zabezpečujeme v nasledovných študijných odboroch:  

1. Gymnázium 7902J  
Forma štúdia: denná, štvorročná 

Vyučovací jazyk: slovenský  

2. Gymnázium 7902J 74 – bilingválne štúdium 
Forma štúdia: denná, päťročná  

Vyučovací jazyk: slovenský, anglický 

2.2 Charakteristika pedagogického zboru  

Pedagogický zbor je stabilizovaný, vyučovací proces zabezpečuje 48 interných a traja 

externí učitelia. Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní. Riaditeľ školy a jeho 

zástupcovia spĺňajú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané 

funkčné vzdelanie.  

Vo výchovnej práci v škole sa angažujú predovšetkým triedni učitelia, na ktorých leží 

podstatná časť bremena výchovy. Pri výchovných problémoch, ktoré sú čoraz častejšie, 

pomáhajú aj výchovný poradca a koordinátori (koordinátor prevencie proti drogovým 

závislostiam a ostatným sociálnym a patologickým javom, koordinátor výchovy k ľudským 

právam, koordinátor zdravotnej výchovy, koordinátor pre environmentálnu výchovu). 

V škole pôsobí už niekoľko rokov aj externý školský psychológ, ktorý pomáha 

zachytávať a diagnostikovať problémových žiakov. Žiaci sa s dôverou obracajú na školského 

psychológa so svojimi problémami. Školský psychológ pomáha žiakom riešiť ich problémy 

zo všetkých oblastí života, t.j. školské, súkromné, vzťahové, problémy súvisiace s prechodom 

zo ZŠ na SŠ, profesijné v súvislosti s profesijnou orientáciou formou psychologických testov 

v druhom resp. treťom ročníku v období kedy sa musia rozhodnúť pre predmety, na ktoré sa 

chcú zamerať v treťom resp. štvrtom ročníku. So školským psychológom úzko spolupracujú  

aj triedni učitelia, výchovný poradca a koordinátori.  

V škole máme vypracovaný Komplexný plán výchovného poradenstva, ktorý skĺbuje 

výchovnú činnosť v škole do jedného celku. Garantom tohto plánu je výchovný poradca, 

ktorý koordinuje prácu všetkých ostatných koordinátorov a školského psychológa. 

Personálne obsadenie 

Riaditeľ školy: RNDr. Marcel Tribus 

Zástupcovia školy: RNDr. Vladimír Savčinský 

 Mgr. Alena Gombošová 



10 

 

Výchovný poradca: Mgr. Jana Ganzarčíková 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov: 

PhDr. Ingrid Molčanová 

Koordinátor študentskej rady: Mgr. Štefan Matiaš 

Koordinátor pre environmentálnu výchovu: RNDr. Kvetoslava Kaňuchová 

Koordinátor pre zdravotnú výchovu: PaedDr. Gabriela Hurajová 

Koordinátor výchovy k ľudským právam: Mgr. Jana Lešková 

Koordinátor SOČ: PhDr. Anna Šimová 

Koordinátor CO: PaedDr. Ján Stankovič 

Koordinátor projektov: Ing. Eva Saxunová 

2.3 Organizácia prijímacieho konania 

Predpokladom prijatia na naše študijné odbory je úspešné ukončenie 9. ročníka (ISCED 

2), resp. 8. ročníka základnej školy, prospech a správanie sa na základnej škole, výsledky 

celoplošného testovania žiakov 9. ročníka, ich výsledky v predmetových olympiádach 

na úrovni okresného, krajského, celoslovenského kola a výsledky prijímacieho konania. 

Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa vykonáva 

každoročne s prihliadnutím na reálnu situáciu (záujem žiakov o štúdium a kapacitné možnosti 

školy).  

Prijímacie konanie sa koná v súlade so školským zákonom a jeho realizácia je nasledovná:  

a) študijný odbor 7902J 74 gymnázium –bilingválne štúdium  
Podľa kritérií prerokovaných a schválených pedagogickou radou, 

- vlastného prijímacieho konania pozostávajúceho z písomného testu zo slovenského  

   jazyka a literatúry a z písomného testu z matematiky 

- ďalšou požiadavkou prijatia na štúdium je odporúčanie, aby uchádzači ovládali     

  anglický jazyk na úrovni A2.1 

- psychologický test – jazykové predpoklady učenia sa v cudzom jazyku 

- bodovanie výsledkov v súťažiach a olympiádach zo ZŠ 

- body za prospech na ZŠ 

b) študijný odbor 7902J  gymnázium  

Profilovými predmetmi sú matematika a slovenský jazyk a literatúra, z ktorých 

uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku vo forme testu. Ďalšími časťami prijímacej skúšky je 

pridelenie bodov na základe celkového prospechu na ZŠ, výsledkov Testovania 9 

z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a z výsledkov predmetových olympiád na 

úrovni okresu, kraja. 

Kritériá na prijatie, organizáciu a postup prijímacieho konania, plánované počty prijímaných 

žiakov sa zverejňujú na www.gymlsbj.sk do 1. februára príslušného kalendárneho roku. 

2.4 Organizácia maturitnej skúšky 

Štúdium na škole sa ukončuje maturitnou skúškou v súlade s platnou legislatívou. 

Maturitná skúška (MS) sa skladá z externej a internej časti. Externú časť predstavujú 

centrálne zadávané testy a témy na písomnú formu. Externú časť majú predmety: slovenský 

jazyk a literatúra, cudzí jazyk a matematika. Internú časť maturitnej skúšky tvorí ústna 

maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a ďalších dvoch 

zvolených predmetov. Organizácia maturitnej skúšky prebieha presne podľa pokynov 

MŠVVaŠ SR a NÚCEM-u v súlade so Zákonom 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a podľa Vyhlášky č. 318 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných 

školách a jej nasledujúcich novelizáciách. Externú časť maturitnej skúšky konajú žiaci 

zvyčajne v marci a ústnu maturitnú skúšku koncom mája. Presné termíny externej časti a 

ústnej časti maturitnej skúšky stanoví MŠVVaŠ SR aktuálne pre každý školský rok.  

MS sa koná v riadnom (máj príslušného šk. roka) a mimoriadnom termíne (september, 

február nasledujúceho šk. roka). Mimoriadny termín slúži žiakom na vykonanie náhradnej 
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alebo opravnej MS. Žiak môže vykonať MS a opravnú MS na jeho žiadosť najneskôr do troch 

rokov od úspešného ukončenia posledného ročníka.  

Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Jeho súčasťou je aj dodatok, 
v ktorom sú uvedené predmety, ktoré žiak absolvoval počas štúdia spolu s ich časovou dotáciou. 

Uvedené doklady vydá škola žiakovi proti podpisu do 5 dní od konania poslednej časti MS.  

Žiak sa na maturitnú skúšku prihlasuje triednemu učiteľovi na predpísanom tlačive do 

30. septembra.  

Pred konaním ústnej maturitnej skúšky sa žiakom poskytuje 5 dní študijné voľno – 

akademický týždeň – na prípravu.  

Žiaci bilingválneho štúdia budú maturovať z cudzieho jazyka, ktorý je ich druhým 

vyučovacím jazykom, povinne na úrovni C1. Povinná je maturitná skúška v anglickom jazyku 

alebo z iného predmetu vyučovaného v angličtine. Ak si žiak vyberie za maturitný predmet 

niektorý z predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku, maturuje v ňom 

v anglickom jazyku, pričom maturitné zadania sú v takom vyučovacom jazyku, v akom si ich 

žiak osvojoval. Žiak môže vykonať po 4. ročníku štúdia štátnu všeobecnú jazykovú skúšku.  

Podmienkou pre vykonanie maturitnej skúšky je úspešné ukončenie posledného ročníka 

štúdia. 

MS sa skladá: 

a) z externej časti (ďalej EČ)  

b) z písomnej formy internej časti (ďalej PFIČ)  

c) z ústnej formy internej časti (ďalej ÚFIČ) 

2.5 Dlhodobé projekty 

V rámci všestranného rozvoja osobnosti našich študentov patrí už tradične dobrá 

spolupráca so strednými školami podobného druhu v zahraničí. Najintenzívnejšie 

sa spolupráca rozvíja s Liceom Jána Kochanovského v poľskej Muszyne. Naša 40 

kilometrová vzdialenosť umožňuje organizovať spoločné výchovné a vzdelávacie projekty aj 

viackrát v mesiaci počas školského roku, ale aj cez prázdniny.  

Gymnázium Ernesta Barlacha  v Unne v Nemecku je druhou školou, s ktorou  máme 

úspešnú niekoľkoročnú spoluprácu. Vzájomné 10-dňové výmenné pobyty 10 až 15-členných 

skupín  v Nemecku, na Slovensku a aj v Poľsku vytvárajú dobré predpoklady pre trvalé 

priateľské vzťahy medzi mladými ľuďmi zúčastnených krajín. 

Obnovili sme spoluprácu medzi našim gymnáziom a nórskou školou podobného 

zamerania v nórskom meste Molde. 

K ďalším formám medzinárodnej výmeny skúsenosti patria aj ročné študijné pobyty 

na stredných školách v zahraničí. Ročne túto možnosť využije 6 – 10 študentov našej školy, 

väčšinou v USA a pravidelne na Falmouth Academy v USA, v Anglicku, v Nemecku a iných 

štátoch EÚ.   

Škola sa zapojila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva, ktorého cieľom je vybudovanie funkčného elektronického vzdelávacieho systému, 

zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom 

rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov. 

Ďalším zaujímavým projektom, ktorého súčasťou je aj naša škola, je Moderné 

vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Jeho strategickým 

cieľom je obsahová prestavba vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby s dôrazom na využívanie 

digitalizovaného učiva a rozvoj didaktických zručností učiteľov. 

2.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

V škole aktívne pracujú všetky poradné orgány, ktoré určujú vyhlášky MŠVVaŠ SR 

alebo Zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní.  



12 

 

Rada rodičov je zložená z predsedov triednych rodičovských rád, ktorí si spomedzi seba 

zvolia predsedu rodičovskej rady. Jeho úlohou je nielen zvolávať zasadnutia rady rodičov, 

ktoré sú 3 – 4 krát za školský rok, ale aj komunikovať s vedením školy a prenášať požiadavky 

a pripomienky z rady rodičov na vedenie školy. Rada rodičov si volí svojich zástupcov aj do 

ďalšieho poradného orgánu školy – Rady školy.  

Rada školy je kreovaná podľa presne daných pokynov uvedených v novom školskom 

zákone a schádza sa v presne určených termínoch 3 – 4 krát ročne. Na každej rade školy sa 

ako hostia zúčastňuje vedenie školy, spoločne sa snažíme riešiť aktuálne problémy školy.  

Dobrá spolupráca školy na spoločných projektoch je tiež so Študentskou radou pri GLS 

a jej spoluprácou s vedením školy je poverený učiteľ, koordinátor študentskej rady. 

Pri profesijnej orientácii študentov 3. a 4. ročníka pomáhajú aj časté besedy 

so zástupcami fakúlt VŠ, ktoré sú častými hosťami našej školy. 

Pri vyučovaní prírodovedných predmetov využívame spoluprácu s Prírodovedeckou 

fakultou UPJŠ v Košiciach, pri realizácii projektov z biológie, fyziky, chémie, matematiky aj 

informatiky.  

V rámci humanitných a spoločensko-vedných predmetov alebo v rámci krúžkovej 

činnosti minimálne 5 – 6 krát za školský rok privítame v našej škole ľudí známych 

z verejného života (politikov, spisovateľov, politológov, hercov,...).  

Pravidelnú spoluprácu rozvíjame aj s jednotlivými oddeleniami mestskej samosprávy a 

s mnohými športovými oddielmi v našom meste. 

Rodičia sú pravidelne informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednických 

schôdzkach a konzultáciách s jednotlivými vyučujúcimi. Pre verejnosť, žiakov a rodičov sú 

určené konzultačné hodiny vedenia školy a učiteľov. Celoškolské RZ, spojené s triednym je 

jedenkrát v školskom roku, ďalšie tri triedne RZ sa konajú v mesiaci september, december a 

apríl. Na plenárnej schôdzi RZ sú rodičom poskytované informácie o možnostiach 

poradenstva v oblasti závislostí a o spolupráci so školskou psychologičkou. Rodičia sú 

informovaní o umiestnení absolventov školy na trhu práce a na VŠ. Na základe výsledkov 

klasifikácie sa po konzultáciách s triednymi učiteľmi uskutočňujú poradenské rozhovory, 

nadväzuje sa spolupráca s rodičmi a psychológmi pri riešení problémov problémových 

žiakov. Predseda RZ sa zúčastňuje stretnutia Rady školy, ktoré určuje stratégiu rozvoja školy. 

Na dosiahnutie cieľov školy sú využívané podnety a návrhy Rady  rodičov. 

2.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  

Škola sídli vo vlastných priestoroch. Na vyučovanie slúži 10 univerzálnych učební 

s kapacitou 32 miest v základnom vybavení a špeciálne vybavené odborné učebne 

a laboratóriá: biológia pre 36 žiakov, vybavená počítačom s internetom, audiovizuálnou 

technikou s vlastným televíznym okruhom, laboratórium s kapacitou 18 miest, vybavené 

pomôckami na laboratórne cvičenia z biológie, k dispozícii sú plynové horáky na pokusy, 

fyzika pre 36 žiakov, vybavená počítačom s internetom, audiovizuálnou technikou s vlastným 

televíznym okruhom a zariadeniami na demonštráciu fyzikálnych javov, laboratórium 

s kapacitou 18 miest, vybavené pomôckami na laboratórne  cvičenia z fyziky, k dispozícii sú 

zariadenia na pokusy elektriky, optiky a pod., učebne a laboratória sú vybavené interaktívnou 

tabuľou a spätnoväzobným systémom Wernier, chémia pre 36 žiakov, vybavená 

interaktívnou tabuľou, počítačom s internetom, audiovizuálnou technikou s vlastným 

televíznym okruhom, seminárna učebňa pre 20 žiakov, laboratórium s kapacitou 18 miest, 

vybavené pomôckami na laboratórne cvičenia, k dispozícii sú plynové horáky na pokusy, 

zabezpečené 4 digestormi, informatika – 3 učebne s kapacitou 18 žiakov, plne vybavené 

počítačmi prepojenými na sieť, multimediálna  učebňa 1 – moderná učebňa s kapacitou 36 

miest aulového typu,  dataprojektor a interaktívna tabuľa, učebňa je využívaná predovšetkým 

pre biológiu, humanitné predmety – učebňa s kapacitou 32 miest, vybavená počítačom 

s internetom a multimediálnym dataprojektorom je využívaná predovšetkým pre vyučovanie 

ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka, multimediálna učebňa 2 a 3 – 2 učebne pre 
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občiansku náuku a umenie a kultúru s kapacitou 32 miest, vybavené počítačom s internetom 

a dataprojektorom, dejepis – učebňa pre 32 žiakov, vybavená počítačom s internetom, 

multimediálnym dataprojektorom, audiovizuálnou technikou a didaktickými pomôckami na 

výučbu dejepisu a občiansku náuku, geografia – 2 učebne pre 32 žiakov, vybavené 

počítačom, interaktívnou tabuľou, internetom, audiovizuálnou technikou a didaktickými 

pomôckami na výučbu geografie, anglický jazyk – 3 učebne s kapacitou 20 miest a nová 

učebňa pre 30 žiakov, vybavené počítačom s internetom, interaktívnou tabuľou a modernou 

jazykovou technikou, multimediálna jazyková učebňa - jazykové laboratórium 

s najnovším softvérovým a hardvérovým vybavením a knižným fondom pre cudzie jazyky, 

nemecký jazyk – 2 učebne s kapacitou 20 miest vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom, slovenský jazyk – 2 odborné učebne s kapacitou pre 32 žiakov, majú 

k dispozícii počítač a multimediálny dataprojektor na prezentáciu pri vyučovaní, matematika 

– 2 učebne s kapacitou 32 miest vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom, telesná výchova – telocvičňa s posilňovňou určená pre vyučovanie 3 

skupín súčasne, polročné kurzy plávania v mestskej plavárni a je k dispozícii ihrisko pre 

futbal a atletické disciplíny. Vyučujúci telesnej výchovy využívajú pri výuke aj modernú 

záznamovú a počítačovú techniku. 

Učitelia majú vytvorené podmienky na ďalší odborný rast, v kabinetoch majú 

k dispozícii počítače s internetom a v zborovni sú vytvorené technické podmienky pre 

organizovanie vzdelávania a seminárov. 

Samostatný kabinet má aj výchovná poradkyňa spolu so školskou psychologičkou.  

Škola má k dispozícii aulu, klubovňu a knižnicu pre žiakov. Interiér a exteriér školy je 

upravený tak, aby spĺňal hygienické požiadavky.  

Žiakom je k dispozícii školský bufet s dennou prevádzkou od 7.30 hod do 14.30 hod.  

Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory na prízemí. Na prízemí má 

svoje priestory školník, upratovačky, vrátnica. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí.  

Škola má vlastnú kotolňu, ktorá bola modernizovaná v roku 2006 a plne vyhovuje 

ekonomickým, ale aj environmentálnym požiadavkám.  

Súčasťou školy je aj školská jedáleň, ktorá bola postavená v roku 1980. Jej kapacita 

a možnosti plne vyhovujú potrebám školy, avšak samotný objekt vyžaduje modernizáciu. 

Technologické vybavenie je postupne obnovované, tak aby školská jedáleň vyhovovala 

HCCP. 

Škola je vybavená kamerovým systémom a čipovým systémom.  

2.8 Škola ako životný priestor 

Keďže neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj výchovno-

estetické formovanie žiaka, snažíme sa aby sme ani túto stránku nezanedbali. K tomuto cieľu 

nám pomáha výzdoba na chodbách, kde sú umiestnené  slávne reprodukcie obrazov 

s komentárom, výber tých najzaujímavejších a pokiaľ možno najestetickejších tabiel 

absolventov školy, ako aj vkusne a účelne upravené nástenky, ktoré informujú o aktivitách 

jednotlivých predmetových komisií. Vo vstupnej hale a vstupných priestoroch školy, menej 

v školskej jedálni, sa pravidelne umiestňujú niekoľkokrát v školskom roku tematický 

zamerané fotografické výstavy prác našich študentov a študentov škôl, s ktorými doma 

a v zahraničí spolupracujeme.  

Študenti majú k dispozícii na každej chodbe kútik so stolíkom a lavičkami, kde sa môžu 

pripravovať na vyučovacie hodiny alebo oddýchnuť cez prestávku. Priestor na prípravu a na 

oddych vytvára aj nová, moderne vybavená školská knižnica a školská klubovňa, ktorá býva 

otvorená denne v dopoludňajších hodinách a podľa potreby a záujmu krúžkovej a triednej 

činnosti aj popoludní. Pre podporu študentských aktivít majú študenti vyhradenú osobitnú 

miestnosť, v ktorej sa nachádza aj rozhlasové štúdio. 

Pri škole funguje aj školská jedáleň, ktorú využíva viac ako polovica študentov školy. 

Študenti majú k dispozícii aj bufet s vkusne zariadeným študentským klubom. Informácie 
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o aktivitách študentov, učiteľov, predmetových  komisií sa pravidelne aktualizujú aj na web 

stránke školy.  

Integrálnou súčasťou životného priestoru školy je aj Park Aloisa Jiráska, na okraji 

 ktorého je škola situovaná . Za budovou školy sa nachádza školské arborétum. 

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

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, hygienu pri práci a protipožiarnu 

ochranu sú podrobne vymedzené v Prevádzkovom poriadku školy, ktorého súčasťou sú aj 

prevádzkové poriadky odborných učební, laboratórií a telocvične. O bezpečnosť pri práci sa 

stará bezpečnostný technik, ktorý pravidelne kontroluje dodržiavanie bezpečnostno-

technických podmienok. Pravidelné sú aj školenia pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, na ktoré sú prizývaní odborníci z danej oblasti.  

Prevádzkové poriadky učební sú vyvesené v konkrétnej učebni na viditeľnom mieste a 

vyučujúci v danej učebni je povinný žiakov s týmto prevádzkovým poriadkom oboznámiť na 

prvej vyučovacej hodine. Oboznámenie žiakov s týmito predpismi je preukázateľne 

zadokumentované podpisom vyučujúceho, ktorý poučenie vykonal. Každý žiak svojím 

podpisom rovnako potvrdí, že bol poučený o pravidlách BOZP a PO. Rovnako sa postupuje aj 

pri organizovaní výletov, exkurzií, cesty vlakom, účelových cvičení, či iných školských 

akciách. Pred každou školskou akciou, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo úrazu či iného 

poškodenia zdravia (výlet, cesta dopravnými prostriedkami, plavecký výcvik, turistika, 

exkurzia a pod.) musia byť žiaci preukázateľne poučení o BOZP a PO. 

Škola má vypracovaný plán revízií tých zariadení, ktoré to potrebujú a tento plán sa 

presne dodržuje. Odstraňovanie zistených nedostatkov je samozrejmosťou.   

Žiaci majú vytvorené zdravé prostredie pre zabezpečenie hygieny učenia. V celom 

objekte platí zákaz fajčenia, pitia alkoholických nápojov a užívania iných škodlivých nápojov.  
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3 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

3.1 Pedagogický princíp školy 

Škola umožňuje získavať všetkým študentom dostatočné množstvo vedomostí k tomu, 

aby mohli bez problémov študovať na vybranej vysokej škole. Študenti počas štúdia získavajú 

primerané vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ktoré 

môžu úspešne využiť nielen pri štúdiu na VŠ, ale aj v praktickom živote.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť smeruje teda k príprave študentov na život. Vyžadujeme 

od nich, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Študentov učíme nielen prijímať faktografické poznatky, ale vedieme ich aj k tomu, aby 

vedeli kde a ako informácie potrebné na vyriešenie úlohy nájsť. Všetci žiaci nemusia vedieť 

všetko. Z toho vychádza vzdelávací program školy. 

Cieľom školy je vychovať študentov schopných používať modernú techniku, takých, 

ktorí dokážu využívať moderné komunikačné prostriedky pre svoj prospech.  Zabezpečujeme 

im kvalitnú jazykovú prípravu v minimálne dvoch cudzích jazykoch, bez ktorých sú 

v dnešnom svete stratení.  

Neodmysliteľným princípom výchovy nášho študenta je posilnenie národného, ale aj 

lokálneho povedomia, formovanie správneho životného štýlu a hodnotovej orientácie. 

3.2 Popis školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program je najdôležitejším kurikulárnym dokumentom školy. 

Vychádza zo záväzných rámcových štátnych predpisov – školského zákona a štátneho 

vzdelávacieho programu a na tomto základe popisuje a objasňuje celkové chápanie 

vzdelávania v daných študijných odboroch na našej škole a spôsob a kritériá hodnotenia 

žiakov.  
Ciele a zámer vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto školským vzdelávacím programom 

s názvom P.E.A.K. (progres – edukácia – adaptácia – kreativita).   

Prioritou humanistickej koncepcie rozvoja školy je rozvoj osobnosti žiaka. Našimi 

hlavnými úlohami v tomto smere je rozšíriť všeobecné vedomosti žiakov zo základnej školy, 

zdokonaliť ich osobnostné, fyzické a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní 

samostatne rozhodovať o svojej profesijnej kariére , uplatniť sa v súkromnom a občianskom 

živote, ďalej sa vzdelávať a sebarealizovať. Všeobecné vzdelávanie je dané skladbou 

všeobecno-vzdelávacích predmetov v učebnom pláne. Táto oblasť vzdelávania je zameraná na 

správnu komunikáciu ústnu a písomnú v slovenskom aj cudzom jazyku, na správnu 

komunikáciu, na uplatňovanie ochrany životného prostredia, používanie postupov chrániacich 

zdravie človeka a životné prostredie, na používanie informačno-komunikačných technológií a 

matematických operácií, nevyhnutných pre život a následné vysokoškolské vzdelávanie. V 

etickej a náboženskej výchove posilňuje táto oblasť vzdelávania u žiakov základné mravné 

normy.  
Všeobecné vzdelávanie je v tomto školskom programe rozpracované podrobne 

v kompetenciách absolventa, v obsahových štandardoch a v očakávaných vzdelávacích výstupoch. 

Uvedené je obsiahnuté v profile absolventa a v učebných osnovách daného predmetu, ktoré sú 

súčasťou tohto vzdelávacieho programu.  

3.2.1 Študijný odbor: 7902J gymnázium 

Prechod zo základnej školy na gymnázium býva veľmi náročný a študenti ho zvládajú 

rozdielne. Jednou z úloh  „Komplexného plánu výchovného poradenstva“ je preto v rámci 

triednických hodín pre triednych profesorov,  výchovného poradcu a školského psychológa 

venovať sa  témam „Ako sa učiť“, “Poznaj sám seba“ a pod., aby študentov 1. ročníka 

pripravili na nové podmienky a nároky. Cieľom je, aby žiaci sa naučili učiť, poznali svoje 

slabé aj silné stránky.  

Školský učebný plán v 1. až 4. ročníku si kladie tieto ciele: 
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1. Naučiť sa komunikovať, argumentovať, prezentovať svoju prácu. 

2. Naučiť sa komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. V jednom sa zdokonaliť a v druhom 

získať základy. 

3. Vedieť vysvetliť prírodné javy a zákonitosti, vedieť demonštrovať poznatky, 

formulovať hypotézu, plánovať a vykonať vhodný experiment na zadanú tému.  

4. Naučiť žiakov spracovávať informácie, efektívne vyhľadávať informácie 

na pamäťových médiách, v sieti a internete. Vedieť algoritmizovať zadaný problém, 

naučiť sa pracovať s technickými pomôckami (PC, tlačiareň, skener...). 

5. Rozvíjať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, 

výkonnosť a zdatnosť žiakov. Naučiť žiakov dbať o svoje zdravie pravidelnými 

pohybovými aktivitami. Vybudovať u žiakov vzťah k športu a pohybu. 

6. Rozvinúť potenciál žiaka, aby sa stal samostatnou a tvorivou osobnosťou. 

7. Rozvinúť schopnosti žiaka nielen v aspekte vzdelania, ale aj kultúry, sociálneho cítenia 

a medziľudských vzťahov. 

 

3.2.2 Študijný odbor: 7902J  74 gymnázium – bilingválne štúdium 

 

Žiaci nastupujúci do prvého ročníka bilingválnej formy štúdia prichádzajú 

s predpokladanou úrovňou osvojených vedomostí A2-B1/1. Počas piatich rokov štúdia si žiak 

osvojuje všetky kompetencie a funkcie jazyka stanovené pre nižšie komunikačné úrovne A2 

až B2 tak, ako ich stanovuje Štátny vzdelávací program z cudzích jazykov pre príslušné 

stupne vzdelávania. Žiak si zároveň dopĺňa kompetencie špecifické pre úroveň C1, ktoré budú 

prezentované nižšie. 

 Používatelia jazyka na úrovni C1 sú vystavení dlhodobému prirodzenému procesu 

osvojovania si cudzieho jazyka vo formálnom alebo neformálnom prostredí. To znamená, že 

používateľ na úrovni C1 „dokáže zvoliť vhodnú formuláciu z rozsiahlych možností jazyka na 

to, aby sa jasne vyjadril, a nemusel obmedzovať to, čo chce povedať“ (SERR, 2013, s. 111). 

Uvedený profil študenta anglického jazyka končiaceho na úrovni C1 je prezentovaný formou 

výkonu žiaka v jednotlivých oblastiach, t.j. formou výkonového štandardu. 

 

3.3 Profil absolventa 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť 

schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, 

v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, vedieť 

uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 

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

a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri 

riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení 

s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať 

o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať 

schopnosti vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si 

vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.  

Absolvent: 

 Vie preukázať schopnosť využívať získané vedomosti, zručnosti a postoje pri  štúdiu 

na vysokej škole, ale i v praxi a osobnom živote pri riešení bežných životných situácií. 

 Plne si uvedomuje úlohu vzdelávania vo svojom živote a je schopný reagovať 

na vonkajšie podmienky. 

 Nad rámec povinného učiva ovláda na potrebnej úrovni učivo voliteľných predmetov a je 

vybavený potrebnými odbornými spôsobilosťami pre následné vysokoškolské štúdium 

zvoleného odboru. 
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 Ovláda prvý cudzí jazyk na úrovni B2  a v bilingválnej sekcii na úrovni C1 Spoločného 

referenčného rámca. Druhý cudzí jazyk ovláda na úrovni B1. 

 V oblasti IKT disponuje vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v súlade s požiadavkami 

vysokých škôl. 

 Formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, 

súvisle a kultivovane v písomnom i ústnom prejave. 

 Je schopný objektívne ohodnotiť výkon svoj a svojich spolužiakov, zvláda techniky 

hodnotenia, vie vysloviť i prijať kritiku, vie pochváliť a vie prijať pochvalu. 

 Rešpektuje odlišnosti iných národov, ich históriu, náboženstvo a kultúru. 

 Je si vedomý svojich občianskych práv a povinností. 

 Zvláda diskusiu, vie si presadiť svoje oprávnené záujmy a obhájiť svoje názory. 

 Je schopný vhodne prezentovať a obhájiť výsledky svojej práce. 

 Správa sa zodpovedne v krízových situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. 

 Vie analyzovať spoločenské javy a zaujímať uvážené postoje. 

 Chápe ekologické súvislosti a základy ochrany prírody. 

 Chápe nebezpečenstvo súvisiace s užívaním návykových látok a je schopný sa 

v konfrontácii s drogou správne rozhodnúť. 

3.4 Pedagogické stratégie  

Hlavnou stratégiou školy je rozvoj kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií 

žiakov. 

V stratégii vyučovania dôraz sa kladie na autodidaktické metódy (samostatné učenie a 

práca, pretože trvalé vedomosti sú tie, ktoré človek získal vlastným úsilím). Ich uplatnenie je 

nevyhnutné najmä pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Žiak má sám 

aktívne nachádzať riešenia, zvažovať možné postupy a vyberať z nich tie optimálne a 

samozrejme tým sa učí byť samostatný v rozhodovaní, kreatívny, flexibilný a zodpovedný. 

Ďalšími uplatňovanými metódami sú slovné dialogické formou účelovo zameraných diskusií 

alebo brainstormingu (búrenia mozgov), ktorými sa žiak naučí komunikovať s druhými 

ľuďmi na báze slušnosti a ohľaduplnosti, naučí sa obhajovať svoj názor v polemike pomocou 

argumentov a faktov, pričom sa naučí rešpektovať aj názor druhého, dokáže sa vzdať 

preukázateľne nesprávneho názoru či stanoviska, naučí sa opodstatnenú kritiku prijať a 

rovnako sa naučí opodstatnenú kritiku aj uplatňovať. Tieto metódy poskytujú žiakom priestor 

na vytvorenie vlastného názoru založeného na osobnom úsudku a učia žiakov chápať 

zložitosť medziľudských vzťahov nevyhnutnosť tolerancie.   

Motivačnými činiteľmi vo vyučovaní sú hry, súťaže, simulácie, modelové situácie, 

vrátanie riešenia konfliktných situácií, verejné prezentácie vlastných prác a projektov a ich 

obhajoba a pod. Uplatňované metódy a formy sú konkretizované v učebných osnovách 

jednotlivých predmetov a sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na 

základe skúseností vyučujúcich učiteľov.  

V teoretickom vzdelávaní sa uplatňujú rôzne formy vyučovania v závislosti od obsahu 

učiva a výsledkov, ktoré majú byť vo vyučovaní dosiahnuté. Najčastejšie používané formy v 

našej škole sú: skupinové, individuálne, frontálne, diferencované, vyučovanie v rôznom 

prostredí, exkurzie. Prínosom sú aj  besedy a prednášky s odborníkmi z praxe.  

Najčastejšie používanými metódami v teoretickom a praktickom vyučovaní sú: slovné 

monologické (vysvetľovanie, popis, rozprávanie, prednáška), slovné dialogické (rozhovor, 

beseda, práca s knihou), názorné (demonštrácia, pozorovanie, exkurzia), praktické (cvičenia, 

písomné práce, praktické práce, problémový výklad, didaktické hry, súťaže). Podrobne sú 

formy, prístupy a metódy rozpracované v učebných osnovách každého premetu.  

Vyučovanie sa realizuje tak v delených, ako aj celých triedach. Priestorová kapacita 

školy umožňuje výučbu v delených skupinách s maximálnym počtom žiakov 24. Delenie 

triedy na skupiny sa uplatňuje od 1. ročníka v súlade s plnením učebných plánov a učebných 

osnov.  
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3.5 Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Reflektujú aktuálne 

spoločenské témy a problémy. Spravidla sa prelínajú učivom všetkých vzdelávacích oblastí a 

ich ciele sa napĺňajú aj na triednických hodinách, účelových cvičeniach, kurzoch, exkurziách, 

výletoch, v záujmovej činnosti a iných triednych i celoškolských podujatiach. Prierezové 

témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené v učebných osnovách 

jednotlivých predmetov.  

 Osobnostný a sociálny rozvoj  

 Environmentálna výchova  

 Mediálna výchova  

 Multikultúrna výchova  

 Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj sme začlenili do každého predmetu, pretože úlohou je 

podporovať žiakovu emocionálnu pohodu a integritu. Dôležitou súčasťou osobnostného 

rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Na 

škole pracuje koordinátor zdravotnej výchovy. Výchovu k ľudským právam sme začlenili do 

učebných osnov občianskej náuky, náuky o spoločnosti, dejepisu, etickej a náboženskej 

výchovy, geografie a biológie. Pre problematiku výchovy k ľudským právam sme zriadili 

funkciu koordinátora ľudských práv, ktorý má túto problematiku usmerňovať tak, aby sa stala 

integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv. Koordinátor 

zabezpečí efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej 

komunity. 

Environmentálnu výchovu sme začlenili do učebných osnov predmetov: geografia, 

fyzika, chémia, biológia a telesná a športová príprava. Ďalšou formou vyučovania sú 

geografické a biologicko- geografické exkurzie tematicky zamerané na ochranu a tvorbu 

životného prostredia. 

Mediálnu výchovu sme začlenili do učebných osnov: slovenského jazyka a literatúry, 

cudzích jazykov, etickej výchovy, umenia a kultúry a dejín umenia. 

Multikultúrnu výchovu sme začlenili do učebných osnov týchto predmetov: cudzie 

jazyky, dejepis, geografia, dejiny umenia, občianska náuka, etická a náboženská výchova. 

Ochranu zdravia a života budeme realizovať formou účelových cvičení v 1. a 2. 

ročníku a počas internej časti maturitnej skúšky pre študentov 1., 2. organizovaním exkurzii 

do prírody v spolupráci s lektormi Ústavu biológie UPJŠ Košice a kurzu na ochranu života 

a zdravia pre žiakov 3. ročníka. Túto prierezovú tému sme začlenili aj do učebných osnov 

dejepisu, geografie, občianskej náuky, etickej výchovy, fyziky, chémie, biológie a telesnej 

a športovej výchovy. 

3.6 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

3.6.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Pri hodnotení študentov vychádzame z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Žiaci sú pravidelne skúšaní ústne aj písomne.  

Písomné práce by mali nasledovať po určitých tematických celkoch a sú určené 

v učebných plánoch jednotlivých predmetov. Na preverenie vedomostí žiakov slúžia aj krátke 

písomné práce.  

Na začiatku alebo na konci klasifikačného obdobia sú zadávané vstupné, resp. výstupné 

testy v predmetoch, ktoré to uznajú za vhodné. 

3.6.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy sa bude riadiť zákonom 

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

niektorých zákonov, zákonom č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
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zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hodnotenie zamestnancov bude realizovať priamy nadriadený (riaditeľ, zástupcovia 

riaditeľa). Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje na konci školského roka, kedy je jasná 

miera splnenia cieľov, sú známe dosiahnuté výsledky a mnohé ďalšie skutočnosti potrebné na 

realizáciu hodnotenia. 

Priebežné hodnotenie zamestnancov sa bude robiť na základe týchto činností: 

 pozorovanie, hospitácie 

 rozhovor 

 výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje 

 sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa  

 hodnotenie výsledkov učiteľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, mimoškolskej činnosti ap.  

 hodnotenie učiteľov vedením školy 

 hodnotenie učiteľov na základe rozhovorov s rodičmi a žiakmi školy 

3.6.3 Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené. Hodnotenie školy sa robí aj kvôli 

tomu, aby sa verejnosť dozvedela o tom, aké ciele a aké výsledky dosahujú žiaci v škole aj 

mimo nej.  

Dôraz  kladieme na dve veci:  

 konštatovanie úrovne stavu 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na : 

 ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom rozvoji školy 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 výborné výsledky, ale aj oblasti, v ktorých dosahuje 

slabšie výsledky a návrh opatrení na ich nápravu 

Zisťujeme a kontrolujeme pravidelne: 

 podmienky na vzdelanie  

 spokojnosť verejnosti s vedením školy a učiteľmi 

 klímu školy 

 vyučovací proces 

 metódy a formy vyučovania 

 výsledky vzdelávania 

 výsledky mimoškolskej činnosti 

Kritériom pre nás je: 

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov   

 kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 anketa pre žiakov školy  

 anketa pre rodičov  

 analýza výsledkov prijatia žiakov 4. ročníka na vysoké školy 

 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach  

 SWOT analýza 

3.7 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Prioritou školy v oblasti kontinuálneho vzdelávania je vytvorenie takých podmienok, 

aby každý pedagogický zamestnanec mal záujem neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať svoje 
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kompetencie, nakoľko kontinuálne vzdelávanie má veľký dopad na celkovú úroveň kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu a úroveň práce školy vôbec.  

Podrobný a konkrétny plán kontinuálneho vzdelávania je súčasťou ročného plánu práce 

školy. V školskom systéme kontinuálneho vzdelávania je dôraz kladený najmä na zvyšovanie 

odbornej a pedagogickej kompetencie učiteľov, čo zahŕňa predovšetkým inovácie v odbore, 

inovácie v pedagogike a príbuzných vedách, didaktike jednotlivých vyučovacích predmetov a 

zásadné programové a legislatívne zmeny v školstve.  

Cieľom školského manažmentu v oblasti kontinuálneho vzdelávania je podľa 

aktuálnych potrieb výučby a kvality pedagogického zboru zabezpečiť a hodnotiť a na základe 

toho optimalizovať:  

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe - adaptačné vzdelávanie  

 zvyšovanie odborných kompetencií všetkých zamestnancov a pedagogických 

kompetencií učiteľov  

 zvyšovanie jazykových spôsobilostí pedagogických zamestnancov  

 zvyšovanie kompetencií všetkých zamestnancov v oblasti práce s IKT  

 prípravu pedagogických zamestnancov na získanie 1. a 2. kvalifikačnej skúšky  

 zdokonaľovanie osobnostných vlastností všetkých pedagogických zamestnancov, ich 

spôsobilosti pre vytváranie efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a 

pod.  

 prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií (triedny 

učiteľ, výchovný poradca, koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-

patologických javov, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor výchovy 

k ľudským právam, koordinátor zdravotnej výchovy, koordinátor činnosti študentskej 

rady, koordinátor pre ochranu človeka a prírody a CO, predseda predmetovej a 

školskej maturitnej komisie)  
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4 Školský vzdelávací program pre 1. až 4. ročník gymnázia 

Učebný plán  

Vzdelávacia oblasť Predmet 1. 2. 3. 4. spolu 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 3+1 3+1 14+2 

druhý cudzí jazyk 3 3 3 3 12 

Človek a príroda 

fyzika 2 2 1  5 

chémia 2+1 2 1  5+1 

biológia 2+1 3 1  6+1 

Človek a spoločnosť 

dejepis 2 2 2  6 

geografia 2 1+1 1  4+1 

občianska náuka  1 2  3 

Človek a hodnoty 
etická výchova/ náboženská 

výchova 
1 1   2 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4 4 4  12 

informatika 2 1   3 

Umenie a kultúra umenie a kultúra  1 1+1  2+1 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2+1 2+1 2+1 2 8+3 

Povinné hodiny spolu  29 30 25 11 94 

Voliteľné predmety  3 2 
2AUP 

4 

1AUP 

18 
30+1 

Spolu  32 32 31 30 124+1 

Poznámka: V tomto školskom roku sme sa rozhodli voliteľné hodiny rozdeliť takto: 

1. V  3. ročníku na voliteľné predmety sme vyčlenili 4 hodiny, ktoré sme rozdelili na 2+2 

hodiny.  

Pri voliteľných predmetoch si žiaci vyberajú dva predmety zo skupiny predmetov: 

seminár z dejepisu, seminár z náuky o spoločnosti, seminár z matematiky, seminár 

z informatiky, seminár z fyziky, seminár z chémie, seminár z biológie, seminár 

z geografie a španielsky jazyk pre začiatočníkov. Predmety sú rozdelené do dvoch blokov, 

ktoré sú dva krát do týždňa po jednej hodine. 

2. V  4. ročníku na voliteľnépredmety sme vyčlenili 18 hodín, ktoré sme rozdelili na 

3 štvorhodinové predmety a na 3 dvojhodinové predmety.  

Žiaci si vyberali predmety z tejto ponuky: 

Predmety so 4hodinovou dotáciou:  

rozšírený ruský jazyk RRJ 

rozšírený francúzsky jazyk RFJ 

rozšírený nemecký jazyk RNJ 

španielsky jazyk SJA 

rozširujúci dejepis RDJ 

náuka o spoločnosti NAS 

rozširujúca matematika RZM 

rozširujúca fyzika ROFT 

rozširujúca fyzika pre medikov ROFM 

rozširujúca chémia RZH 

rozširujúca biológia RZB 

rozširujúca geografia RZG 

rozširujúca informatika ROI 

dejiny umenia DEU 

Predmety s 2hodinovou dotáciou:    

jazykové a literárne praktikum JLP   
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konverzácia v anglickom jazyku KAJ 

konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ 

konverzácia v ruskom jazyku KRJ 

konverzácia v poľskom jazyku KPJ 

konverzácia v nemeckom jazyku KNJ 

psychológia PSY 

ekonomika EKO 

spoločenskovedný seminár SPS 

právo na každý deň PKD 

seminár z filozofie SNF 

seminár z dejepisu SED 

seminár z matematiky SEM 

cvičenia z matematiky CVM 

seminár z informatiky SEN 

seminár z fyziky  moderná fyzika SEF 

+cvičenia z fyziky  CVF 

seminár z chémie SEC 

cvičenia z chémie CVC 

seminár z biológie SEB 

cvičenia z biológie CVB 

seminár z geografie – geopolitika SEG 

deskriptívna geometria DEG 

seminár z dejín umenia DUS 

športová príprava všeobecná (na VŠ) SQV 

1. Prvý cudzí jazyk – ANJ,  sa vo všetkých ročníkoch delí na každej hodine na skupiny. 

2. Druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z jazykov: nemecký, francúzsky a ruský. Každá 

hodina sa delí na skupiny. 

3. Informatika sa  na každej hodine delí na 3 skupiny. 

4. Vyučovanie etickej výchovy a náboženskej výchovy je zabezpečené v rámci ročníkov, 

rímskokatolícke – 1. ročník 5 skupín, 2. ročník 5 skupín, gréckokatolícke – 1. ročník 

1 skupina, 2. ročník 2 skupiny, evanjelické – 1. ročník 1 skupina, 2. ročník 1 skupina, 

pravoslávne – 2 žiaci priradení na SPŠ v Bardejove a etická výchova 1. ročník 1 skupina 

a 2. ročník 1 skupina. 

5. Telesná a športová výchova sa delí na skupiny – chlapci a dievčatá. 

6. Fyzika sa delí v 1. ročník 1 hodina, v 2. ročníku 2 hodiny, v 3. ročníku 1 hodina. 

7. Chémia   v 1. a 2. ročníku sa delí na skupiny jedna hodina. 

8. Biológia  v 1. a 2. ročníku sa delí na skupiny jedna hodina. 

9. V rámci povinných hodín telesnej a športovej výchovy sme zaradili v 1. a 2. ročníku 

v jednom polroku plávanie. 

10. Kurzovou formou realizujeme v 2. ročníku lyžiarsky výcvik a v 3. ročníku kurz 

na ochranu človeka a prírody. 
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5 Školský vzdelávací program pre 1. až 5. ročník gymnázia – 
bilingválne štúdium  

Učebný plán  

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk 

a literatúra 
3 3 3 3 - 12 

anglický jazyk(anglická 

literatúra, C1) 

konverzácia v ang. jaz. 

gramatický seminár 

čítanie s porozumením 

 

5 

 

2 

2 

1 

 

 

3+2 

 

 

 

 

 

3+2 

 

 

 

 

 

3+2 

 

 

 

 

 

3+2 

 

 

 

 

 

17+8 

 

2 

2 

1 

cudzí jazyk 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 10+5 

Človek 

a príroda 

Fyzika 0+1 2 2 1 - 5+1 

Chémia 0+2 2 2 1 - 5+2 

Biológia 0+2 2+1 3 1 - 6+3 

Človek 

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

geografia 

(3. – 4. r. – reálie) 
0+2 1+1 2+1 1+1 - 4+5 

občianska náuka - 0 1 2 - 3 

Človek 

a hodnoty  

etická výchova/ 

náboženská výchova 
1 1 - - - 2 

Matematika 

a práca 

s informáciami   

Matematika 3+1 3 3 3 - 12+1 

Informatika - 2 1 - - 3 

Umenie 

a kultúra  
umeniea kultúra - - 1 1 0+1 2+1 

Zdravie 

a pohyb  

telesnáa športová 

výchova 
2+1 2+1 2+1 2+1 2 10+4 

Povinné 

hodiny spolu 
 21 25 27 22 8 102 

 

Voliteľné 

hodiny 
 11 6 5 

5 

AUP 4 

 

4 

AUP 

18 

 

31 

AUP 

22 

Spolu  32 31 32 31 29 155 

Poznámky k učebnému plánu: 

1) Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk,  sa vo všetkých ročníkoch delí na každej hodine 

na skupiny. 

2) Druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z jazykov: nemecký, francúzsky a ruský. Každá 

hodina sa delí na skupiny. 

3) V triedach sa od 2. ročníka vyučujú v anglickom jazyku predmety biológia, dejepis, 

občianska náuka, geografia, matematika a umenie a kultúra. 

4) Trieda sa delí na skupiny počas štúdia v predmetoch vyučovaných v druhom 

vyučovacom jazyku. 

5) Predmet informatika sa na každej hodine delí na tri skupiny. 

6) Trieda sa  predmete fyzika v 2. ročníku na jednej hodine delí na skupiny. 
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7) Trieda sa v predmete chémia v 2. a 3. ročníku na jednej hodine delí na skupiny 

8) Vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa  delí na chlapcov a dievčatá. 

9) Vyučovanie etickej výchovy a náboženskej výchovy je zabezpečené v rámci ročníkov, 

žiaci si vyberajú z ponuky: rímskokatolícke, gréckokatolícke, evanjelické a 

pravoslávne a etická výchova. 

10) Žiak v 4. ročníku má 4 voliteľné hodiny rozdelené na 2 dvojhodinovky (niektoré 

z nich môžu byť vyučované v anglickom jazyku).  

11) Žiak v 5. ročníku má 18 voliteľných hodín, ktoré sú rozdelené na 2 skupiny a to 3 

predmety so 4-hodinovou týždennou dotáciou a 3 predmety s 2-hodinovou týždennou 

dotáciou. 

12) Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia ochrany života a zdravia, ktoré sa 

realizujú v 2., 3. ročníku v každom polroku a kurz ochrany človeka a zdravia vo 4. 

ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodín.  

13) Súčasťou výučby telesnej a športovej  výchovy je  v 2. a 3. ročníku polročný plavecký 

výcvik pre žiakov. 

14)  V 3. ročníku je možnosť organizovať lyžiarsky kurz pre žiakov
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