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I.              Všeobecná charakteristika školy 

  

1. Veľkosť  školy   
Gymnázium Ivana Horvátha sa nachádza v Bratislave v mestskej časti 

Ružinov. V krásnom prostredí, uprostred sídliska, je obklopené stromami, živým 
plotom a trávnikmi. Naše štvorročné gymnázium mávalo  v každom ročníku spravidla 
štyri triedy, v ostatných rokoch počet tried poklesol na tri. Máme triedy s rozšíreným 
vyučovaním nemeckého jazyka pričom žiaci pod vedením nemeckého lektora môžu 
získať aj skúšku Stufe II, ktorá ich oprávňuje študovať v nemecky hovoriacich 
krajinách. Okrem toho otvárame pravidelne aj triedy s rozšírenou výučbou anglického 
jazyka, v ktorých sa  žiaci výborne pripravia nielen na maturitnú skúšku, ale aj na 
medzinárodné skúšky z anglického jazyka. Ostatné triedy sú triedami so všeobecným 
zameraním a s veľkou ponukou voliteľných predmetov.  

V priebehu školského roka 2014/2015 vedenie školy vypracovalo návrh  
na zriadenie bilingválneho 5-ročného štúdia a v priebehu školského roka sme dostali 
súhlasné stanovisko z MŠVVaŠ. Prvú triedu slovensko-ruského bilingválneho štúdia 
otvoríme v školskom roku 2016/2017. 

 Absolventi našej školy sa uplatňujú predovšetkým na vysokých školách 
univerzitného typu. 

  
2. Charakteristika žiakov  

Najviac žiakov máme síce z mestskej časti Ružinov, ale naše  gymnázium 
navštevujú aj žiaci zo všetkých bratislavských okresov. Žiaci z Bratislavy tvoria 
väčšinu našich študentov. Poloha našej školy je však výhodná  i pre blízke okolie 
Bratislavy (Dunajská Lužná, Senec, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Most  
pri Bratislave, Pezinok, Malacky, Stupava, Tomášov...), odkiaľ máme asi štvrtinu 
našich žiakov. Takže možno povedať, že spádovou oblasťou je celý Bratislavský kraj. 

Žiaci do školy dochádzajú mestskou hromadnou dopravou, pešo, ale starší 
žiaci už i na vlastných autách. Prevládajú dievčatá, chlapci tvoria menej ako 50% 
z celkového počtu žiakov. 

V škole máme niekoľko žiakov s poruchami učenia. Vyučovanie žiakov  
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje v triedach spolu  
s ostatnými žiakmi, pričom vyučujúci rešpektujú ich zdravotné znevýhodnenie a  
postupujú podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga a psychológa. 

 
 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru  

Vzhľadom na ustálený počet tried disponujeme stabilným pedagogickým 
zborom, ktorý operatívne dopĺňame o potrebné sily podľa potrieb školy a požiadaviek 
žiakov pri tvorbe a výbere voliteľných predmetov. 

Učitelia pracujú v predmetových komisiách pod vedením  najskúsenejších 
pedagógov, ktorí tvoria širšie vedenie školy . 

Časť zboru tvoria aj externí učitelia, hlavne na vyučovanie náboženskej 
výchovy a v prípade záujmu žiakov i na vedenie záujmových útvarov. 



5 

 

Všetci naši učitelia sú pedagogicky a odborne spôsobilí vykonávať svoju 
prácu. Viacerí pôsobia ako cviční učitelia. V súčasnej dobe pracujú medzi učiteľmi 
iba 3 muži. Z hľadiska vekového zloženia, prevažujú zamestnanci stredného 
a vyššieho veku. 

Naši učitelia dbajú o svoj odborný profesijný rast a pravidelne sa zúčastňujú 
nielen školení a kontinuálneho vzdelávania, ktoré pre pedagógov pripravuje MPC, 
ale dopĺňajú si svoje vedomosti i praktické zručnosti prostredníctvom rôznych 
projektov (napríklad ECDL). Štyria pedagogickí zamestnanci absolvovali II. atestáciu 
a ďalší štyria by ju mali absolvovať v tomto školskom roku. Dúfame, že v budúcnosti 
bude vzdelávanie učiteľov organizačne zabezpečené tak, aby nenarušovalo 
pedagogický proces na škole. 

Na škole externe pôsobí i školská psychologička, ktorá pomáha s riešením 
individuálnych problémov triednych učiteľov so žiakmi. Je nápomocná aj rodičom, 
ktorí sa na ňu obracajú. Najviac času však venuje problematike profesionálnej 
orientácii žiakov, o ktorú prejavujú žiaci veľký  záujem. Poradenstvo poskytuje 
formou vzájomnej komunikácie a zadávaním testov, ktoré sú zamerané na zisťovanie 
spôsobilosti uplatnenia sa na VŠ technického alebo humanitného zamerania. Úzko 
spolupracuje s výchovnou poradkyňou a s vedením školy. 

Výchovná poradkyňa na našej škole plní úlohy školského poradenstva 
v otázkach výchovy, vzdelávania a poskytuje žiakom materiály a rady pri hľadaní 
smeru ďalšieho štúdia. Spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy, najmä 
s triednymi učiteľmi pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov študentov 
a podľa potreby poskytuje konzultácie aj zákonným zástupcom žiakov. Veľmi tesne 
spolupracuje so školskou psychologičkou a sprostredkúva prepojenie školy 
s odbornými zariadeniami, napr. s pedagogicko-psychologickou poradňou. Výchovná 
poradkyňa zameriava svoju činnosť najmä na profesijný a osobnostný rozvoj našich 
žiakov.  

Na škole pracujú aj správni zamestnanci: tajomníčka školy, mzdová 
účtovníčka, školník,  štyri upratovačky a jedna pracovníčka s kumulovanou funkciou 
informátorka - upratovačka.  

  
4. Organizácia prijímacieho konania  

Prijímacie konanie na vzdelávanie v gymnáziu upravuje § 62 až § 71 zákona 
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  
Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka na základe bodovania:  

 prospechu na základnej škole  

 výsledku prijímacej skúšky,  
 výsledkov vo vybraných súťažiach a olympiádach  

 výsledkov z testovania 9 

 korešpondenčného seminára z jazykov  

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium písomne – prihláškou prostredníctvom ZŠ, 
ktorú navštevuje. 
 Na 5-ročné bilingválne štúdium do 20. februára. Kritériá prijatia zverejní 

riaditeľ školy do 1. februára na webovej stránke a na bráne školy. 
 Na 4-ročné štúdium do 20. apríla. Kritériá prijatia zverejní riaditeľ školy do 

31. marca na webovej stránke a na bráne školy.  
 

O podmienkach prijímania každoročne informujeme aj na Dni otvorených dverí  
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Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania 
výchovného poradenstva a prevencie školského zariadenia prijímaciu skúšku 
upravenú.  
Podmienky pre aktuálny školský rok sú zverejnené na http://horvatha.edupage.org 
 

5. Organizácia maturitnej skúšky  

Maturitná skúška na našej škole sa uskutočňuje podľa vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 
školách v znení ďalších zmien zákona č. 245/2008 Z.z., § 93 o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Výsledky externej aj internej časti skúšky hodnotíme na záverečnej porade 
príslušného školského roku. 
 

6. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca  

Sme druhou školou, ktorá už pred 19 rokmi začala vyučovať v triedach 
zameraných na získanie nemeckého jazykového diplomu KMK 2. stupňa (Deutsches 
Sprachdiplom Stufe II). V tomto projekte vyhodnocovanom  nemeckou stranou sa 
každoročne svojimi výsledkami umiestňujeme na prvom niekedy na druhom mieste 
na Slovensku. Pomáhali sme viacerým ďalším školám pri zavádzaní tohto projektu 
svojimi skúsenosťami. Projekt je realizovaný predmetovou komisiou nemeckého 
jazyka s výbornou úrovňou našich učiteľov, ktorá je každoročne posilnená odborným 
lektorom z Nemecka. Veríme, že aj keď v súčasnosti záujem o vyučovanie 
nemeckého jazyka klesá, sa nám podarí výbornú úroveň takto zameraných tried 
udržať. 

Od školského raka 2000/2001 sa nám darí spolupracovať s nemeckým 
gymnáziom v Mosbachu. Každoročne uskutočňujeme recipročnú výmenu žiakov 
a učiteľov medzi našimi školami. Výmeny sú vždy doplnené aj kultúrnymi 
a športovými akciami (koncert, divadlo, turistika). Žiaci majú možnosť zúčastniť sa 
vyučovania na partnerskej škole, nájsť si priateľov, zoznámiť sa so životom v krajine 
a navštíviť v nej zaujímavé miesta. Pobyty sú doplnené  náučnými akciami týkajúcimi 
sa environmentalistiky, techniky, histórie a umenia. Vzájomné kontakty sú 
podporované aj našim rodičovským združením. 

Dvakrát po sebe sme sa zúčastnili projektov Sokrates. Oba razy bol projekt 
pre nás prínosný a úspešný. Naši učitelia a žiaci v druhom projekte navštívili 
partnerské školy a ich regióny v Maďarsku, Španielsku a Portugalsku.  Aj našu školu 
a Bratislavu navštívili učitelia a žiaci z týchto krajín. Okrem výmeny učiteľov a žiakov 
a intenzívnej mailovej komunikácie sa uskutočnili spoločné výstavy, vydal sa 
spoločný kalendár a zozbieral sa cenný didaktický materiál o regiónoch a rieke 
v regióne, uskutočnilo sa viacero iných aktivít. 

Realizovali sme dva projekty v rámci Európskeho sociálneho fondu. Pri 
obidvoch sme mali veľké problémy s financovaním.  

Jeden z projektov s názvom „Zhotovenie mapových prezentácií a webového 
portálu pre skvalitnenie vyučovania geografie a podporu výberu pracovných 
a študijných príležitostí“ nám umožnil vytvoriť, administrovať a na webovom portáli 
umiestniť interaktívnu mapu Slovenska pre obohatenie vyučovania geografie  
na stredných školách. Projekt umožňuje vyučovať geografiu na našej škole 
zaujímavejším, motivujúcejším a tvorivejším spôsobom. CD s týmto programom 

http://horvatha.edupage.org/
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a portál sme naučili využívať i mnohých ďalších učiteľov stredných a základných škôl, 
ktorí rovnako obohacujú svoju vyučovanie na svojich školách.  

Druhý z projektov s názvom „Európa potrebuje vzdelaných ľudí s certifikátmi 
ECDL“ umožnil hlbšie vzdelávanie učiteľov a žiakov našej školy v oblasti využitia 
výpočtovej techniky. Mnohí učitelia a žiaci školy získali prostredníctvom tohto 
projektu certifikát ECDL. 

Oba tieto projekty skončili v školskom roku 2008/2009.  
Projekt Comenius, školské partnerstvá, do ktorého sa naša škola zapojila, bol 

schválený v júni 2013 a odvtedy prebiehali aktivity medzi 7 školami ležiacimi na rieke 
Dunaj. Téma projektu bola: „Hrady na Dunaji, dedičstvo, ktoré nás spája“ a celý 
projekt trval od 1.09.2013 do 30.08.2015.  
Hlavný koordinátor projektu: Irina Savova, Vidin, Bulharsko, Ďalšie partnerské školy 
boli z Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Rakúska a Nemecka. Každá škola mala 
svojho školského koordinátora. Na GIH ním bola RNDr. Oľga Kubánková, vedúca 
predmetovej komisie anglického jazyka. 
Hlavná idea projektu: Rieka Dunaj pretekajúca 10 krajinami, počas dlhej histórie 
ľudstva spájala strategické mestá na Dunaji, prepájala západnú a východnú Európu 
slúžila ako významná dopravná tepna a umožnila krajinám rozvíjať obchod a šíriť 
kultúru. Na vyučovacích hodinách anglického jazyka, dejepisu, estetickej výchovy, 
informatiky a iných, získavali študenti vedomosti o histórii a kultúre svojho mesta, 
svojich partnerov. Aktivity boli zamerané aj na rozvoj umeleckých a jazykových 
zručností ako aj zručností pri práci s IKT. Naša škola zorganizovala štvrté projektové 
stretnutie a vyhotovila brožúru, sprievodcu všetkými hradmi partnerských miest/škôl. 

V škole zareagoval tím učiteľov vyučujúcich prírodovedné predmety na výzvu 
Ministerstva školstva - Operačný program vzdelávania, aby využili možnosti inovácie 
svojich metód a foriem výučby.  
Prírodovedný projekt s názvom „Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné 
spôsobilosti pre presadenie sa v otvorenom európskom priestore“ uskutočňujeme  
od 1.10.2014 a ukončený bude 30.11.2015. Významným prvkom bude  vybavenie 
školy modernými učebnými prostriedkami najmä pre prírodovedné predmety ako sú 
fyzika, chémia a biológia. Posilnenie prirodzených poznávacích schopností žiakov 
cez modernizáciu prírodovedného laboratória a obnovu odbornej učebne v rámci 
vyučovacieho procesu umožňuje získať sebadôveru žiakov, pretože sami môžu 
prichádzať na nové poznatky, formulovať závery a ďalej s nimi pracovať, overovať 
ich. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium (PPPL) predstavuje 
v súčasnosti najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov určených  
na modernizáciu prírodovedného vzdelávania. 

 
 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi  

Pri škole pracuje Rodičovská rada, ktorú pravidelne oboznamujeme 
s prospechom žiakov, základnými dokumentmi školy, zmenami vo vyučovaní, 
plánovanými školskými akciami a pod.  Rodičovská rada plní funkciu spätnej väzby. 
Reflektujeme jej pripomienky a návrhy na zlepšenie chodu školy. Schôdzky 
rodičovskej rady bývajú 4-krát ročne spolu s triednymi aktívami rodičovského 
združenia. Informácie získava škola od rodičov tiež formou zápisníc z triednych 
aktívov. Rodičia sú s učiteľmi v telefonickom a mailovom kontakte, ktorý umožňuje 
operatívne riešiť výchovné a vyučovacie problémy. Rodičovská rada podporuje 
činnosť školy aj nákupom pomôcok a zariadenia do tried, odmeňovaním žiakov 
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a podporou celoškolských aktivít. Doterajšia spolupráca je korektná a slúži hlavnému 
zameraniu školy – výchovnej a vzdelávacej činnosti v prospech žiakov. 

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve je zriadená Rada školy, ktorej členovia sú pravidelne informovaní 
o zásadných problémoch a aktivitách školy. Vyjadruje sa k hospodáreniu školy, 
prijímaciemu konaniu a zámerom školy pre najbližšie obdobie. Rada školy má 11 
členov. Sú v nej 3 zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia učiteľov, 4 poslanci BSK, 1 
správny zamestnanec a 1 študent. Zloženie rady školy je v prílohách.o  

Na našej škole pravidelne spolupracujeme s pracovníkom Krajskej 
pedagogicko-psychologickej poradne. Odborná psychologička PhDr. Jindra 
Remiášová, ponúka najmä kariérne poradenstvo formou profesijných testov 
a vyjadruje sa ku konkrétnym prípadom žiakov so špecifickými poruchami učenia. 
Podieľa sa aj na špeciálnych programoch, zameraných na ľahšiu adaptáciu žiakov 
prvého ročníka na nové prostredie a riešení problémov v komunikácii v rámci 
triednych kolektívov a komunikácii medzi učiteľom a žiakom. 

Funkciu výchovného poradcu vykonáva RNDr. Darina Rizikyová. Spolupracuje 
s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, psychologičkou 
ako aj s koordinátorom prevencie drogových závislostí. Zabezpečuje žiakom dostatok 
informácií o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách u nás i v zahraničí. 

Koordinátor prevencie drogových závislostí Mgr. Andrea Regecová plní úlohy 
školského poradcu v otázkach prevencie sociálno-patologických javov a spolupracuje 
s vedením školy a výchovným poradcom. V spolupráci s riaditeľom školy vypracuje 
plán, ktorý vychádza z Národného programu boja proti drogám a zo Stratégie 
prevencie kriminality v Slovenskej republike. Priebežne informuje rodičov žiakov, 
prípadne ich zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach 
pomoci ohrozeným deťom a o činnosti preventívnych, poradenských a iných 
odborných zariadení 
 

 

8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy  

 Naša škola pozostáva z dvoch samostatných budov – hlavnej budovy 
a mimoškolského pavilónu.  

  
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, posilňovňu, 

odborné učebne pre vyučovanie fyziky (počítačovo - multimediálna učebňa), chémie 
a biológie, ktoré sú síce dobre vybavené učebnými pomôckami, z časti však morálne 
opotrebovanými. Preto sme reagovali na výzvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie -Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj a pomocou 
NFP sme obnovili zariadenie prírodovedných laboratórií na našej škole. 

Pre vyučovanie výpočtovej techniky, prípadne pre krúžkovú činnosť študentom 
slúžia 3 učebne výpočtovej techniky (32 počítačov). V  školskom roku 2009/2010 
sme získali ďalších 20 počítačov z projektu Maturita on-line a sponzorsky interaktívnu 
tabuľu. Preto sme sa za pomoci nášho zriaďovateľa a rodičov pustili do zariadenia 
novej multimediálnej učebne so 16 PC pre žiakov a 1 PC učiteľským. Vyučovanie 
v nej sme začali v priebehu septembra 2010 a chceme umožniť vyučujúcim rôznych 
predmetov využívať učebňu podľa potreby. Škola je vybavená štruktúrovanou 
kabelážou, ktorá spája do siete všetky učebne informatiky a kabinety na škole. 
K internetu je škola pripojená v rámci projektu SANET rýchlou optickou linkou.  
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Na internet majú žiaci prístup aj mimo vyučovania popoludní v učebniach IVT alebo 
vlastnými notebookmi cez školské WiFi. Ďalej máme  odbornú učebňu geografie, 
odbornú učebňu dejepisu vybavenú najmodernejšou audiovizuálnou technikou. 
V školskom roku 2012/2013 sme v rámci projektu zriadili Učebňu kontinuálneho 
vzdelávania, v ktorej máme k dispozícii 21 notebookov a dataprojektor. Túto učebňu 
využíva v rámci projektu MPC Bratislava a perspektívne bude táto učebňa slúžiť  
na vyučovanie hlavne prírodovedných predmetov a matematiky.  

Máme 7 odborných učební pre vyučovanie cudzích jazykov, ktoré sú 
vybavené tiež modernou audiovizuálnou technikou a novým moderným školským 
nábytkom. Žiakom slúži  žiacka knižnica, v ktorej si pravidelne môžu vypožičiavať 
knihy súvisiace s preberaným učivom na slovenskom jazyku a literatúre. Okrem toho 
využívame aj knižnicu nemeckého a anglického jazyka. Kabinety sú vybavené 
väčšinou starším nábytkom, v ktorých sú počítače s pripojením na internet, odborná 
literatúra a učebné pomôcky.   

  
Kmeňové triedy, v ktorých prebieha väčšia časť výchovno-vyučovacieho  

procesu, sa nachádzajú v hlavnej budove, sú priestranné a viaceré z nich máme 
vymaľované vďaka finančnej pomoci rodičovského združenia. Postupne chceme 
takto vynoviť aj zvyšné učebne, pričom by bolo potrebné opraviť aj podlahy vo 
viacerých učebniach. Budovu školy pozdvihli plastové okná, ktoré  boli vymenené  
v lete 2007, nové toalety a hygienické zariadenia pre žiakov na všetkých 
poschodiach našej školy v hlavnej budove, zrekonštruované tiež počas letných 
prázdnin 2007. V júni 2010 nám opravili pretekajúcu strechu nad šatňami, a preto 
sme zabezpečili vymaľovanie celého prízemia hlavnej budovy ako i časť prízemia 
v mimoškolskom pavilóne. V júni 2011 nám náš zriaďovateľ zabezpečil opravu 
zberačov vody na hlavnej budove, opravu prístrešku pri hlavnom vchode do budovy 
školy a počas prázdnin sme dali vymaľovať schodištia v hlavnej budove z peňazí 
rodičovského združenia.  

  
V mimoškolskom pavilóne sa nachádza veľká pekná vynovená telocvičňa, 

posilňovňa, odborné učebne anglického jazyka, učebňa výpočtovej techniky, dva 
kabinety telesnej výchovy a jeden z kabinetov anglického jazyka. K telocvični patria 
aj zrekonštruované sociálne zariadenia (toalety, umyvárne a sprchy).  V budove sa 
nachádza naša školská jedáleň s kuchyňou, ktorá je v prenájme, kde sa výborne varí 
k spokojnosti tak žiakov, ako aj zamestnancov školy. Ponúka výber z troch jedál. Na 
oddych žiakov slúži aj átrium, ktoré sa snažíme udržiavať v stave, aby sa tam žiaci 
dobre cítili. V budúcnosti chceme vypracovať a zrealizovať projekt zdokonalenia átria 
výsadbou s možnosťou príjemnejšieho sedenia. 

K školskému areálu patrí aj veľké školské futbalové ihrisko spolu s asfaltovým 
basketbalovým a tenisovým ihriskom, košom na streetball, bežeckou dráhou 
a sektorom pre skok ďaleký. Z našich prostriedkov sa snažíme o jeho udržiavanie. 
Trikrát do roka ho necháme kompletne pokosiť, vyčistiť a spraviť menšie opravy. 
Podarilo sa nám zabezpečiť orezanie veľkých prerastených stromov a odstránenie 
starých topoľov, ktoré už prekážali pri zemi, ale aj zasahovali do fasády oboch 
budov. Plánujeme vypracovať projekt na opravu bežeckej dráhy, na ktorom by sa 
podieľal aj BSK. 

Keďže z nedostatočných prostriedkov štátneho rozpočtu sa nám nedarí 
kupovať učebné pomôcky a zariadenia tried tak, ako by si to žiadal výchovno-
vyučovací proces, inováciu a dopĺňanie učebných pomôcok uskutočňujeme 
z prostriedkov Rodičovského združenia, Občianskeho združenia Študent  
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pri Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave, z finančných prostriedkov vyššie 
spomenutých projektov Sokrates a ESF,  z projektu Modernizácia vyučovacieho 
procesu na SŠ ako i zo spomenutého prírodovedného projektu. V  školskom roku 
sme doplnili učebné pomôcky o ďalšie notebooky a projektory, pričom niektoré z nich 
sme dali upevniť do vybraných učební. 

Občerstvenie, možnosť desiatej a hlavne pitný režim zaisťuje školský bufet 
a nápojový automat. Po dohode s prevádzkovateľom bufetu v ňom žiaci nachádzajú 
aj vhodné mliečne výrobky a ovocie. 

V areáli školy je súkromná zubná ordinácia, ktorá bola kompletne 
zrekonštruovaná a je vybavená najmodernejšou technikou. Možnosť ošetrenia 
chrupu v škole ponúka všetkým žiakom školy. Žiaci školy majú zaistenú pravidelnú 
prehliadku chrupu dvakrát ročne priamo v škole, čo minimálne narušuje vyučovanie. 
Stomatologička objednáva žiakov individuálne a rodičia sa nemusia o prehliadku 
starať. 
  

9. Škola ako životný priestor  
  

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, budeme klásť 
dôraz na:  

 upravené a estetické prostredie tried, školského dvora a chodieb 

 budeme aj naďalej aktualizovať informácie o aktivitách školy  
na informačných tabuliach a nástenkách 

 budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a aj medzi 
žiakmi a pedagógmi.  

  
Naše gymnázium sa nachádza v peknom a tichom prostredí mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. Máme všetky predpoklady pre nerušený priebeh vyučovania. 
Učitelia sa snažia informovať žiakov školy, rodičov i iných občanov, ktorí školu 
navštívia o aktivitách žiakov a učiteľov na prenosných paneloch, ktoré sú umiestnené 
na chodbách školy, vo vitrínach, ako aj na informačných tabuliach a na nástenkách 
v odborných učebniach a triedach. Rodičia, žiaci ale i ostatná verejnosť sa dozvie 
o našich aktivitách aj vďaka peknej a neustále inovovanej web stránke. Vzťahy medzi 
žiakmi a učiteľmi sú poväčšine priateľské, učitelia veľa diskutujú so žiakmi, 
neodmietnu poradiť im, prípadne poskytnúť  pomoc. Dôkazom toho sú aj skupinové 
doučovania – cvičenia v popoludňajších hodinách. Potvrdzuje to aj záujem 
o exkurzie, ktoré po celý rok vždy s iným tematickým zameraním organizujú naši 
pedagogickí zamestnanci. K priateľskej atmosfére školy rozhodne prispievajú aj 
slávnostné akadémie, ktoré organizujeme tradične dvakrát do roka v spolupráci s DK 
Ružinov, a to na Deň študentstva a v máji - „Rozlúčka s maturantmi“, kde sa 
predstavia so svojím programom jednotlivé triedy. Pri týchto príležitostiach 
spoznávame talenty našej školy.  

Každý školský rok organizujeme výmenný pobyt so školou v Mosbachu. Naši 
študenti navštívia partnerskú školu v Mosbachu a my následne privítame študentov 
zo spomínanej školy na pôde našej školy. 
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10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 
vzdelávaní  

  
Na našej škole pravidelne prebiehajú revízie v rámci BOZP a odstraňujeme 

nedostatky podľa výsledkov revízií. Financie na odstraňovanie zistených nedostatkov 
žiadame od zriaďovateľa - BSK. Rekonštrukcia výmenníkovej stanice bola 
zrealizovaná koncom roka 2008. Počas letných prázdnin 2009 nám urobili plynovú 
prípojku a firma Sanex zrealizovala umiestenie nových aktívnych hromozvodov  
na obidvoch našich budovách.  

Snahou zamestnancov školy je vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce 
podmienky v priestoroch na vyučovanie. Žiaci už na prvom účelovom cvičení sú 
školení v poskytovaní prvej pomoci a poučení o zásadách a počínaní pri požiari a 
inom nebezpečenstve, či havárii. Toto školenie sa v priebehu štúdia pravidelne 
opakuje. Rovnako učitelia sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a predchádzaní a hasení požiaru. Na začiatku práce v laboratóriách sú žiaci 
poučení o bezpečnom používaní všetkých pomôcok a zariadení. 

Súhrn pravidiel pre žiakov obsahuje každoročne aktualizovaný školský 
poriadok, pedagogickí zamestnanci sa riadia pracovným poriadkom a ostatnými 
platným právnymi predpismi a internými smernicami. 
  
 

 
II.              Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 
VÍZIA ŚKOLY 

Ak by sme mali určiť základné piliere, na ktorých je koncepcia školy postavená, mohli 
by sme uviesť tieto: 
  
Škola, v ktorej sa objavuje - alebo vysvetlenie názvu školského vzdelávacieho 
programu. 

Škola by mala byť pre žiakov príťažlivá a umožniť im objavovať dosiaľ 
nepoznané. Náš vzdelávací program nesie názov „Heuréka“, čo znamená „Našiel 
som“ alebo „Objavil som nepoznané“. Jasne si totiž uvedomujeme, že objavovanie je 
azda najpríťažlivejšia forma nadobúdania vedomostí a spôsobilostí. To je aj cesta, 
po ktorej chceme ísť. Prirodzene je rozdiel ako objavuje prvák a ako maturant na 
gymnáziu, ale pre oboch je objavovanie rovnako príťažlivé. V podstate platí, že čím 
sú žiaci starší, tým viac sa objavovanie blíži k vedeckému objavovaniu a objavovaniu 
hlbších oblastí nášho poznania a zvládnutiu rozsiahlejších spôsobilostí. Tým sa aj 
objavovanie stáva náročnejším a narastá podiel stavania na vedomostiach 
a využívania dosiaľ objaveného. Uvedomujeme si však, že aj pri tej najpríťažlivejšej 
činnosti nastávajú okamžiky menej záživných, niekedy až otravných činností, ale pre 
dobrý výsledok nevyhnutných. Rovnako, ba určite viac tomu bolo aj pri tradičnom 
učení. Rozdiel je v tom, že cesta, po ktorej teraz chceme ísť je z väčšej časti 
zaujímavá a motivujúca, s väčším podielom pozitívnych zážitkov. Je však poctivé si 
priznať, že učiteľ bude musieť pre úspech svojich žiakov urobiť viac ako pri tradičnom 
učení a tiež, že aspoň kúsok (lepšie kus) naproti musí prísť aj žiak. 
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CIELE 
 
Spolupráca a vzájomná pomoc 

Ďalším dôležitým prvkom je spolupráca a vzájomná pomoc. Všetci, čo sa 
zúčastňujú života v škole, prváci aj maturanti, učitelia aj žiaci sa musia cítiť ako 
spolupracovníci, ktorí pomáhajú ale ktorým sa tiež pri inej príležitosti pomôže. 
Spoločným úsilím ku spoločnému cieľu - to chce vyjadriť aj obrázok vedľa názvu 
nášho školského vzdelávacieho programu. Dúfame tiež, že medzi najaktívnejšími 
spolupracovníkmi budú aj rodičia. 

Ku spolupráci patrí aj krúžková činnosť na škole. Formou krúžkov škola 
ponúka to, čo sa nezmestí do voliteľných a nepovinných predmetov. V krúžkoch 
učitelia ponúkajú neformálne záujmové vzdelávanie pre menšie skupiny žiakov na 
témy či oblasti, ktoré môžu žiakom rozšíriť ich rozhľadenosť alebo pomôcť v ich 
napredovaní. Učiteľom krúžky umožnia ponúknuť žiakom vedomosti a zručnosti bez 
časového obmedzenia a samozrejme celkom bez stresu. Pri tejto činnosti sa naplno 
prejaví práve spolupráca a spolupatričnosť. V neposlednom rade, pri záujme žiakov, 
možno pre krúžok získať odborníka z inej oblasti a tým rozšíriť spoluprácu aj na 
odbory ľudskej činnosti, ktoré nepatria do tradičnej školskej praxe a primäť tak  
ku spolupráci aj neškolské inštitúcie. Tie môžu obohatiť  život školy o okruhy priamo 
zviazané s praktickou činnosťou. 
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Atmosféra školy 
Pre úspešnosť každej školy je dôležité aj jej ovzdušie. Od kultúrnosti 

a estetičnosti prostredia cez medziľudské vzťahy, pozitívne školské tradície, rituály, 
symboly až po bezpečnosť a istoty. O to väčší význam má klíma v takej škole ako je 
naša, kde sa stretávajú žiaci z celej Bratislavy a okresov Bratislavského kraja. Žiaci, 
ktorí prídu z rozličných prostredí a s rozličnou prípravou a pripravenosťou by  
na našej škole mali nájsť prostredie, ktoré bude pre všetkých motivujúce a priateľské. 
Na to vytvoríme predpoklady už v úvodnom kurze, kde pre každú trieda absolvuje 
štvorhodinový kurz pod vedením školského psychológa. V tomto kurze by sa mali 
žiaci oboznámiť s prostredím školy, s prioritami školy, ale najmä s tým, ako vytvoriť 
dobrú atmosféru v triede, ako riešiť problémy, ako odbúrať trému, stres, ako 
vychádzať so spolužiakmi a učiteľmi, ako postupne budovať kolektívne myslenie, 
vedieť si vážiť jednotlivca aj celú skupinu. Nezabudne sa ani na zlé návyky pri učení 
a seba hodnotenie. Nadväzujúci kurz absolvujú aj učitelia, kde sa dozvedia niečo 
o motivovaní, vytváraní priaznivej atmosféry, o potrebe zažiť úspech a ďalších 
témach, ktoré majú už od začiatku školského roku pomôcť pri vytváraní dobrej klímy 
v škole. Na kurzoch v prvých ročníkoch sa budú zúčastňovať aj triedni učitelia tried. 

Očakávame, že táto atmosféra sa posunie aj do vyšších ročníkov školy.  
Po spomínanom štvorhodinovom úvodnom kurze bude v neskoršom období 
pokračovať dvoj až trojhodinový, ktorého zacielenie určia konkrétne sa vyskytujúce 
problémy alebo snaha im predísť. V tomto trende budú pokračovať hodiny etickej 
výchovy, na ktorých sa naučia seba hodnotiť a sebarealizovať. V rámci takýchto 
spôsobov výchovy nemá miesto šikanovanie, arogancia a agresivita. Našou snahou 
je vychovať žiaka pevných zásad a všestranne rozvinutého človeka. 

Školu si však nepredstavujeme iba ako prípravu pre budúci život, ale čo 
najviac ju chceme priblížiť skutočnému životu - praxi. Chceme, aby sa čo najmenej 
robilo „ako“ a čo najviac „naozaj, skutočne“. Aby sa čoraz menej „nalievali“ vedomosti 
a čoraz viac dávalo na „samostatnosť a iniciatívu“. Znamená to prirodzene nové 
prístupy a postupy učiteľov a nový pohľad žiakov na učebnú látku a jej zvládnutie. 
Tento prístup budeme používať najskôr sporadicky, iba postupne vo väčšej miere, 
pretože žiakov budeme musieť zvykať na nový náročný, ale z hľadiska získaných 
zručností jednoznačne efektívnejší prístup k zvládnutiu a osvojeniu si vedomostí. 
Pretože cesta samostatného zvládnutia učebnej kapitoly formou riešenia 
nastoleného problému je časovo náročnejšia. Jej uplatňovanie bude závisieť aj  
na osnovách každého predmetu. 
 
Profil absolventa 

Počas štúdia absolvent cieľavedomou a systematickou prípravou získava 
predpoklady pre nadväzujúce štúdium na domácich, ale aj zahraničných vysokých 
školách s tým, že v ponuke vlastného zamerania štúdia voľbou voliteľných predmetov 
má preferenčné zastúpenie jeho cielená špecializovaná príprava na štúdium na 
zvolenej vysokej škole. 

Sme škola - vzdelávacia inštitúcia, ktorá si je vedomá svojej úlohy aj v oblasti 
výchovy.  Preto chceme, aby náš absolvent bol aj svedomitý, usilovný, samostatný a 
čestný.  

Vzdelávanie na gymnáziu má všeobecný charakter zameraný na prípravu 
absolventa na vysokoškolské štúdium a súčasne mu poskytuje prípravu na jeho 
uplatnenie v spoločenskej praxi. Štúdium na našom gymnáziu trvá štyri roky, 
a ukončuje sa maturitnou skúškou. Na štúdium na gymnáziu sa prijímajú žiaci podľa 
vedomostí, schopností a záujmov. Podrobnosti o prijímaní žiakov na štúdium  
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na gymnáziu sú uvedené vo vyhláške o prijímaní na štúdium na stredných školách 
Ministerstva školstva. Štúdium na gymnáziu sa končí úspešným absolvovaním 
štyroch ročníkov a vykonaním maturitnej skúšky, tiež podľa predpisov vydaných 
Ministerstvom školstva SR. Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom úplné stredné 
všeobecné vzdelanie. 

 
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Gymnázium poskytuje žiakom všeobecné vzdelanie a pripravuje ich  
pre štúdium na vysokých školách. Smeruje k naplneniu spôsobilostí stanovených 
Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá v Slovenskej republike. Spôsobilosti 
predstavujú súbory vedomostí, zručností, návykov a postojov, ktoré sú využiteľné 
v učení aj v živote a umožňujú žiakom efektívne a primeraným spôsobom jednať 
v rôznych situáciách. 

O konkrétnych prostriedkoch a postupoch, ako to dosahovať, pojednávajú 
ďalšie časti tohto dokumentu. 

Určitou zvláštnosťou našej školy sú triedy s rozšírenou výučbou jazyka. 
V každom ročníku máme jednu triedu so zameraním na nemecký a jednu na anglický 
jazyk. Jazykové triedy majú na našej škole mnohoročnú úspešnú tradíciu.  Medzi 
záujemcami o našu školu prebieha pri prijímaní do týchto tried výberové konanie 
nazývané tiež Korešpondenčný seminár, s domácim a školským kolom. Samozrejme 
aj tu sa riadime zásadou, škola ponúka a žiak s rodičom si vyberá. Táto zásada platí 
potom aj pri výbere voliteľných predmetov vo vyšších ročníkoch. Tieto triedy však 
vôbec nie sú nejakou „úzkou“ špecializáciou. Žiaci majú všetky ostatné predmety 
(pozri učebné plány a osnovy). Celkove je učebný plán postavený tak, aby sa žiak 
nášho gymnázia mal možnosť zoznámiť v rozumnej miere so všetkými odbormi. 
Nikto totiž vopred nevie aký záujem či dokonca talent je v ňom ukrytý. Z našej školy 
by nemali vychádzať špecialisti, ale harmonicky rozvinuté osobnosti. 

Žiadna škola nemôže byť zameraná iba na vážnu prácu. Mimoriadne dni 
školského roka sú pravidelne termínované v kalendári a znamenajú oživenie 
školského života a majú aj dôležité výchovné poslanie. Takým dňom je športový deň 
na škole, v ktorom sa predstavia naše školské športové talenty a začína sa súťaž 
o najšportovejšiu triedu na škole. Deň študentstva obyčajne spájame s imatrikuláciou 
prvákov. Okolo 17. novembra sa pravidelne uskutočňuje v blízkom kultúrnom dome 
akadémia, ktorá zase predstaví umelecké talenty gymnázia. Pri takýchto kultúrnych 
akciách sa rozvíja súdržnosť, kolektívne cítenie, zdravá súťaživosť a rivalita medzi 
triedami. Tradičné stužkové slávnosti začínajú ráno, kedy veselé skupinky štvrtákov 
značkujú prichádzajúcich študentov. Pred vianočnými prázdninami okrem triednych 
posedení, prebieha súťaž o najkrajší vinš. V posledných decembrových dňoch 
organizujeme športovú súťaž pod názvom Si fit buď naj. Tejto súťaže sa zúčastňujú 
veľké skupiny žiakov a máva vysokú športovú úroveň. Na Valentína organizujeme 
pomocou školského rozhlasu pozdravnú poštu. V marci na Deň učiteľov chceme 
organizovať vyučovanie všetkých predmetov žiakmi, samozrejme s účasťou učiteľov 
v úlohe žiakov. V máji býva tradične akadémia spojená s rozlúčkou s maturantmi. 
V priebehu školského roka sa naši žiaci aktívne zapájajú do rôznych humanitárnych 
akcií a zbierok (Deň narcisov, 1 deň úsmevu, Modrý gombík, Belasý motýľ). Aj týmito 
aktivitami sa snažíme ovplyvňovať priaznivú klímu v škole aj v triedach a každému 
dať možnosť sa v nejakej oblasti predstaviť či dokonca vyniknúť. 
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Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

  
Školský vzdelávací program je koncipovaný so zámerom, vytvoriť čo najlepšie 

predpoklady na úrovni školy pre postupné osvojovanie kľúčových kompetencií, ktoré 
stanovuje Štátny vzdelávací program pre gymnáziá a ktoré tvoria základnú stratégiu. 
V etape gymnaziálneho vzdelávania sú za kľúčové kompetencie považované tieto 
spôsobilosti: 

 kompetencia (spôsobilosť) celoživotného  vzdelávania sa (je to potreba 
učenia na sebarealizáciu, efektívne učenie, práca s informáciami, samostatné 
pozorovanie a experimentovanie, tvorivé spracovávanie a spätná väzba; je to 
schopnosť samostatne vyhľadávať a spracovávať informácie z odbornej 
literatúry, funkčne a efektívne využívať fondy knižníc a prostriedkov 
informačných technológií)  

  
 sociálne  komunikačné kompetencie (využívanie informácií, vyjadrovanie 

a prezentovanie vlastnej práce, komunikácia v materinskom jazyku a dvoch 
cudzích jazykoch, uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti, spolupráca, 
kolektívna práca, schopnosť kultivovane vyjadrovať svoje myšlienky, spraviť 
výklad, viesť diskusiu a využívať aj ďalšie rečnícke prejavy, pri rozhovoroch 
načúvať, chápať postoje druhých, vhodne reagovať a správne a vecne 
argumentovať, zaobchádzanie s faktami a domnienkami, ich správne 
interpretovanie a používanie) 

V triedach jazykovo zameraných zvládnutie aj štátnej jazykovej skúšky 
z príslušného jazyka pred koncom štúdia a v prípade triedy zameranej  
na nemecký jazyk aj skúšku Stufe II. 
Komunikovanie s cudzincami v štandardných situáciách i v situáciách, kde sa 
rieši základná odborná problematika, čítanie primerane náročných textov 
v origináli, z odbornej a populárno-vedeckej literatúry, ako aj texty a diela 
krásnej literatúry, samostatné zvládnutie základných slohových útvarov a 
preloženie primeraného textu z materinského jazyka. 

 

 kompetencie uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti 
vedy a techniky  (používanie matematického myslenia na riešenie 
praktických problémov v každodenných situáciách, používanie základov  
prírodovednej gramotnosti, ktorá  umožňuje robiť vedecky podložené úsudky, 
dobrý všeobecný prehľad vo všetkých vedných odboroch, chápanie súvislostí 
a vzťahov jednotlivých odborov, schopnosť rozvíjať svoje nadanie či talent 
v príslušnej oblasti po celú dobu štúdia) 

 

 kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  
(efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií pri svojom 
vzdelávaní, tvorivých aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a riešení 
problémov reálneho života, schopnosť získavať informácie a vedieť ich 
spracovať; ovládanie technických prostriedkov, technologických postupov 
a foriem komunikácie spojenej so získavaním, vyhodnocovaním, 
interpretáciou a prezentáciou informácií na báze vysokej gramotnosti  
pri ovládaní počítačových systémov)  
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 kompetencia riešiť problémy  (zdokonalenie v rozpoznávaní problému, 
plánovaní spôsobu riešenia, kritické myslenie, využívanie vedomostí pre rôzne 
varianty riešenia)  

 

 kompetencie občianske (prirodzené rešpektovanie presvedčenia druhých, 
chápanie základných demokratických princípov spoločnosti, zodpovedné 
rozhodovanie sa a  ekologické konanie, schopnosť presadzovania 
ekologických prístupov pri riešení problémov, dodržiavanie zdravého 
životného štýlu a vyváženej starostlivosti o vlastnú telesnú zdatnosť, 

schopnosť orientovať sa v medziľudských vzťahoch, citlivo pristupovať 
k individualite druhého, sociálne cítenie a pozitívny vzťah k dodržovaniu 
právnych noriem, ku kultúrnym odkazom a zvyklostiam) 
 

 

 kompetencie sociálne a personálne (spolupráca v tíme, ohľaduplnosť 
k iným, odhad a korigovanie dôsledkov vlastného správania, rešpektovanie 
presvedčenia druhých ľudí, tolerantnosť k odlišným kultúrnym a náboženským 
prejavom, odmietanie útlaku a hrubého  zaobchádzania, ochrana kultúrneho 
a historického dedičstvo, prírody a jej subsystémov)  

 

 kompetencie pracovné (zvažovanie svojich predpokladov, chápanie 
princípov podnikania, použitie vedomostí  pri práci, flexibilita pri inováciách, 
schopnosť tvorivej, kritickej a efektívnej práce)  

 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti  (aktívne 
pristupovanie k uskutočňovaniu svojich cieľov, plánovanie a riadenie nových 
projektov, samostatnosť pri individuálnej aj tímovej práci) 

 

 kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  
(orientovanie sa v umeleckých smeroch, používanie vhodných vyjadrovacích 
prostriedkov, kultivované správanie a empatia k prejavom iných kultúr)  

  
K osvojovaniu vyššie uvedeného smeruje každodenná činnosť školy, myslíme tým 
vyučovanie, ale aj mnoho ďalších činností a akcií, ktoré so školou súvisia.  

 
 
 

 ZABEZPEČENIE VYUČOVANIA PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI 
Žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) sú 

vzdelávaní podľa Individuálneho výchovnovzdelávacieho programu (IVVP) a sú 
začlenení v bežnej triede. Školská integrácia je koordinovaná, primárny servis je 
zabezpečovaný výchovnou poradkyňou v spolupráci s triednou učiteľkou. Škola sa 
danou problematikou zaoberá na zasadnutiach pedagogickej rady, na pracovných 
poradách a na zasadnutiach predmetových komisií. 

Každý žiak má vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program na 
celý školský rok, ktorý je aktualizovaný a dopĺňaný s akceptáciou odporúčaní 
poradenských zariadení (špeciálny pedagóg, psychológ). Súčasťou IVVP sú 
upravené tematické výchovno-vzdelávacie plány niektorých vyučovacích predmetov 
podľa odporúčaní špecialistov poradenských zariadení. 
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Súčasťou dokumentácie žiakov je: 
- písomná žiadosť rodičov o vzdelávanie žiaka formou školskej integrácie 
- návrh na prijatie žiaka so ŠVVP 
- diagnostika žiaka, ktorá sa uskutočnila v poradenských zariadeniach zaradených  
do siete MŠVVaŠ SR (správy z odborných vyšetrení a písomné vyjadrenie 
poradenského zariadenia k školskej integrácii). 
Pri výchovno-vzdelávacej činnosti vyučujúci využívajú najmä: 
- individuálny prístup s poskytnutím inštrukcií, 
- poskytovanie predĺženého času na vypracovanie úloh, 
- pracovať vlastným tempom, 
- posmeľovanie k výkonom, 
- zaraďovanie oddychových chvíľ, 
- využívanie bežných učebných pomôcok (učebnicu, pracovný zošit, učiteľom 
zhotovený pracovný list), didaktickú a výpočtovú techniku. 
Materiálno-technické zabezpečenie kompenzačnými pomôckami (KP): 
- technické (PC, kalkulačka) 

Integrovaný spôsob vzdelávania takýmto žiakom umožňuje vzdelávať sa 
v bežnej triede, odstraňovať stres a pocit menejcennosti, umožňuje im zažiť úspech a 
ostatných žiakov učí k tolerancii či pomoci. 

Odborné služby a poradenstvo zákonným zástupcom poskytujú špeciálny 
pedagóg a špeciálny psychológ. 
 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením 
Ako sme už uviedli nemáme žiakov s vážnejším zdravotným znevýhodnením. 

Stáva sa však, že žiak má úraz a potrebuje pomoc. Tú organizuje zvyčajne triedny 
učiteľ pomocou spolužiakov v triede, ktorí mu zabezpečujú styk so školou, ak je 
v nemocnici alebo v domácom liečení. Ak má problémy s chôdzou alebo dopravou 
tiež sú mu nápomocní spolužiaci v triede. 

Pre žiakov so zdravotnými problémami zabezpečíme možnosť  navštevovať 
telesnú výchovu pre oslabených. Tam pod dohľadom pedagóga budú vykonávať 
rehabilitačné cvičenia, alebo pre príslušný zdravotný problém vhodné cvičenia. 
Žiakom sa učiteľ bude venovať individuálne. 

Žiakom s drobným problémom zrakovým alebo sluchovým sa snažíme 
pomôcť zabezpečením vhodného miesta v rámci triedy, alebo odbornej učebne. 
 
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Našu školu momentálne nenavštevujú žiaci z mimoriadne znevýhodneného 
prostredia. Žiakom, ktorých rodinný príjem vyžaduje pomoc vybavujeme sociálne 
štipendium a v nasledujúcom období ak pôjde o nadaných a dobrých žiakov aj 
štipendium z BSK. 

Žiakom, ktorí doma nemajú počítač a internet,  umožňujeme využívať 
školské počítače s rýchlym pripojením a školské WiFi. 
 
 
Žiaci s nadaním 

Väčšina jazykovo nadaných žiakov už na základe nami organizovanej súťaže 
Korešpondenčný seminár a jazykových olympiád sa dostane do tried s rozšíreným 
vyučovaním jazyka. Tam sa im dostáva dostatok pozornosti a výbornej jazykovej 
prípravy. V prípade tried s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka aj 
prostredníctvom zahraničných lektorov. 
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Žiakom nadaným v ostatných humanitných a prírodovedných predmetoch 
ponúkajú učitelia riešenie úloh z olympiád, spoluprácu pri stredoškolskej odbornej 
činnosti cennými radami a najmä formou odporúčania a poskytnutia literatúry. 

Väčšej skupine žiakov ponúkame možnosť zriadiť rozširujúci krúžok alebo 
nepovinný predmet s danou problematikou. Aj množstvo mimoškolských aktivít 
(chemické experimenty, spolupráca s vysokými školami v tvorivých projektoch) 
pomáha nadaným žiakom. 

 

Začlenenie prierezových tém 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa 
spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti.  

Na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací 
program prierezové témy: 
 multikultúrna výchova  
 mediálna výchova  
 osobný a sociálny rozvoj  
 environmentálna výchova  
 ochrana života a zdravia 
 tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Prierezové témy je možné realizovať viacerými formami – ako integrovanú 
súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích 
predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii 
školy), vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) 
alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a 
neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných 
metód.  

Prierezové témy sú zohľadnené v tematických plánoch všetkých predmetov. 
Nevytvorili sme nový predmet, ktorý by sa špeciálne venoval jednej alebo viacerým 
prierezovým témam  

 
Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti  

Počas štúdia na gymnáziu by sa žiaci mali stretnúť s čo možno najväčším 
počtom modelových situácií, reprezentujúcich reálne situácie, vyskytujúce sa 
v živote. Cieľom je ich aspoň čiastočne pripraviť na osamostatnenie sa. Za týmto 
účelom je vhodné okrem blokového vyučovania realizovať buď kurzy alebo tematické 
dni. Napriek tomu je vhodné začleňovať finančnú gramotnosť všade tam, kde je 
k tomu príležitosť. Pre názornosť uvedeného uvádzame učebné predmety, prípadne 
témy, v ktorých tento priestor vidíme. Ťažisko finančného vzdelávania na gymnáziu je 
v učebných predmetoch občianska náuka a matematika. Samozrejme nesmieme 
zabúdať ani na etický rozmer finančnej gramotnosti. 

Finančné vzdelávanie na gymnáziu je pokračovaním finančného vzdelávania 
na základnej škole. 

Finančné vzdelávanie v našom školskom vzdelávacom programe je 
zapracované hlavne v učebných predmetoch občianska náuka a matematika, ale 
zahŕňajú ho aj predmety slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, informatika, 
fyzika, dejepis, geografia, etická výchova, umenie a kultúra. V rámci vhodných tém 
rozvíjajú tieto predmety u žiakov finančnú gramotnosť smerom k racionálnemu, 
úspornému a etickému riešeniu finančných záležitostí.  
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III.           Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

Východiská 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 Hodnotenie žiakov, pedagogických zamestnancov a hodnotenie školy tvorí dôležitú 
súčasť Školského vzdelávacieho programu Gymnázia Ivana Horvátha. Smeruje 
jednak k tomu, aby žiaci, respektíve ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 
informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich ŠkVP GIH kladené a aj k tomu, 
aby škola (učitelia, vedenie školy) respektíve odborná aj laická verejnosť získala 
informácie o tom, ako sú naplňované ciele, ktoré sme si ŠkVP nášho gymnázia 
stanovili. Dôraz je kladený nielen na konštatovanie úrovne stavu, ale tiež  
na zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. Prepojením 
získaných informácií tak získavajú žiaci, učitelia aj vedenie školy dôležitú spätnú 
väzbu pre svoju ďalšiu prácu. 

 

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 a návod, ako postupovať pri odstraňovaní 
nedostatkov.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame zo zákona č. 
245/2008 o výchove a vzdelávaní a z Metodického pokynu MŠ SR č. 21/2011, 
ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR 
Výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej 
miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Polročná a koncoročná klasifikácia je 
vyjadrením výsledkov práce za uvedený polrok, je to prostriedok pozitívneho 
podporovania zdravého sebavedomia žiaka. Hodnotenie je vyjadrené známkami 1 – 
5 vo všetkých predmetoch okrem výchovných a nepovinných.  

Skúška DSD Stufe II v triedach zameraných na nemecký jazyk umožňuje 
našim učiteľom porovnávať schopnosti našich žiakov so žiakmi rovnakého zamerania 
na iných školách. Doterajšie výsledky týchto porovnávaní boli pre nás vždy 
potešujúce a povzbudivé. Zákonom je definovaná povinnosť žiaka absolvovať na 
konci štúdia externú a internú časť maturitnej skúšky. Na záverečných poradách 
budeme pravidelne vyhodnocovať výsledky, ktoré v oboch častiach dosiahli naši 
žiaci. Najmä externá časť skúšky umožňuje v niektorých smeroch aj porovnanie 
s inými gymnáziami. 
 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov  

Učitelia robia priebežne seba hodnotenia svojej výučby a zároveň sú 
hodnotení aj predsedami PK a vedením školy. Predmet kontroly, metódy a formy 
kontroly, subjekty kontroly i výstupy sú zachytené v aktuálnom pláne kontrolnej 
činnosti pre príslušný školský rok. Predmetom kontrolnej činnosti je: výchovno-
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vzdelávacia činnosť, pedagogická dokumentácia, materiálne a technické vybavenie, 
hygienický stav priestorov, personálna oblasť, ekonomická agenda, využívanie 
pracovného času a dodržiavanie pracovnej disciplíny. 

Hodnotenie pedagogického zamestnanca vykonáva vedúci pedagogický 
zamestnanec jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roku t. j. do 
31.augusta. Podklady pre hodnotenie zamestnancov sa získavajú na základe:  

- pozorovania (hospitácie), 

- riadených  rozhovorov, 

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže),  
- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok,  tvorby projektov, mimoškolskej 
činnosti a prác nad rámec pracovných povinností,  

- hodnotenie zo strany rodičov a žiakov.  
- sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa  

- vzájomného hodnotenia učiteľov, seba hodnotenia zamestnanca  

- hodnotenia učiteľov žiakmi  
 
Hodnotia sa:  

- výsledky pedagogickej činnosti,  

- kvalita vykonávania pedagogickej činnosti,  

- náročnosť výkonu pedagogickej činnosti,  

- miera osvojenia si a využívania profesijných kompetencií  
 

3. Hodnotenie školy  
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy 
a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti;  

- posúdenie, akým spôsobom škola plní stanovené ciele s prihliadnutím 
k ďalším cieľom uvedeným v ŠVP a zodpovedajúcich právnych predpisoch. 

Pravidelne monitorujeme oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky aj slabšie 
výsledky vrátane návrhov a opatrení :  

- podmienky na vzdelanie,  

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,  

- priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania,  

- riadenie školy (personálna práca, podmienky k vzdelávaniu, naplňovanie 
cieľov ŠkVP GIH)   

- úroveň výsledkov práce školy.  
Kritériom pre nás je:  

- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,  

- kvalita výsledkov.  
 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

- analýza prijatých žiakov na vysokú školu,  

- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,  

- SWOT analýza (vonkajšie a vnútorné vplyvy na prácu školy).  
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Výsledky hodnotenia, rovnako ako závery a opatrenia sa budú pravidelne 
prerokovávať v rade školy, žiackej školskej rade a najmä na poradách 
pedagogického zboru. 

. 



IV.           Školský učebný plán  

 
Školský učebný plán vychádza z Rámcového učebného plánu pre gymnáziá so 
štvorročným a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským z 1. septembra 
2011 a dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho 
vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2015. 
RUP je upravený v súlade so vzdelávacou stratégiou školy. Voliteľnosť v maturitnom 
ročníku umožní žiakom individuálne profilovať podľa svojich záujmov s ohľadom  
na budúce štúdium. Takéto zameranie našej školy s prihliadaním na záujmy žiakov, 
dobrú jazykovú a počítačovú vybavenosť považujeme za ideálnu prípravu pre 
vysokoškolské štúdium.  
Uvedený učebný plán je živým materiálom, ktorý je možné podľa potreby, vychádzajúc 
z požiadaviek praxe, upravovať a obmieňať.  
Súčasťou výchovnej a vzdelávacej práce školy sú ďalšie aktivity, ktorých cieľom je 
rozvíjať kompetencie žiakov skúsenostným a zážitkovým spôsobom.  

 

1.ročník 

ISCED 3 inovovaný učebný plán od šk.r. 2015/2016 do 2018/2019  
pre triedy so zameraním na ANJ alebo NEJ 

 
  

Počet hodín 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Povinný 
vyučovací 
predmet 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 
Σ 

  

ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

3   3   3   3   12 0 12 

prvý cudzí jazyk 
4 1 3 2 4 1 3 2 14 6 20 

druhý cudzí jazyk 
3   3   3   3   12 0 12 

Matematika a 
práca s 

informáciami 

matematika 
4   4   3   1 2 12 2 14 

informatika 
1 1 1   1       3 1 4 

Človek a 
príroda 

fyzika 
2   2 1 1 1     5 2 7 

chémia 
2   2 1 1 1     5 2 7 

biológia 
2   2   2 1     6 1 7 

Človek a 
spoločnosť 

dejepis 
2   2   2       6 0 6 

geografia 
1 1 2   1       4 1 5 

občianska náuka 
        1 1 2   3 1 4 



23 

 

Umenia a 
kultúra umenie a kultúra 

1   1           2 0 2 

Človek a 
hodnoty 

etická výchova/ 
náboženská 
výchova 

1   1           2   2 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a 
športová výchova 

2   2   2   2   8   8 

Voliteľné predmety _ _ _ _ _ 2 _ 12 
  

14 14 

Povinné predmety 28 3 28 4 24 7 14 16 94 30 124 

Týždenný počet hodín  
v ročníku 

31 32 31 30 
 

  

1. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.  

2. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk 
a ruský jazyk.  

3. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 
informatika, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova a na 
hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení. Trieda sa na jednej hodine v 
týždni v prvom ročníku delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, 
matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. V 
predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.  

4. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská 
výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s 
najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej 
výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj 
žiakov z rôznych ročníkov.  

Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a 
náboženskej výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a 
vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.  

5. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu 
na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených 
do ŠVP.  

6. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia v 1. a 2. ročníku a kurz na ochranu 
života a zdravia v 3. ročníku.. 

7. Súčasťou výchovy a vzdelávania je kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky 
kurz v 1. ročníku. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môžu byť aj exkurzie a 
školský výlet. 
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ISCED 3 inovovaný učebný plán od šk.r. 2015/2016 do 2018/2019  
pre všeobecné triedy  

 
  

Počet hodín 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Povinný 
vyučovací 
predmet 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 
Σ 

  

ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

3 1 3 1 3   3   12 2 14 

prvý cudzí jazyk 
4   3 1 4   3 1 14 2 16 

druhý cudzí jazyk 
3   3   3   3   12 0 12 

Matematika a 
práca s 

informáciami 

matematika 
4   4   3   1 2 12 2 14 

informatika 
1 1 1   1       3 1 4 

Človek a 
príroda 

fyzika 
2   2 1 1 1     5 2 7 

chémia 
2   2 1 1 1     5 2 7 

biológia 
2   2   2 1     6 1 7 

Človek a 
spoločnosť 

dejepis 
2   2   2       6 0 6 

geografia 
1 1 2   1       4 1 5 

občianska náuka 
        1 1 2   3 1 4 

Umenia a 
kultúra umenie a kultúra 

1   1           2 0 2 

Človek a 
hodnoty 

etická výchova/ 
náboženská 
výchova 

1   1           2   2 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a 
športová výchova 

2   2   2   2   8   8 

Voliteľné predmety _ _ _ _ _ 4 _ 12 
  

16 16 

Povinné predmety 28 3 28 4 24 8 14 15 94 30 124 

Týždenný počet hodín  
v ročníku 

31 32 32 29 
 

  

1. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.  

2. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk 
a ruský jazyk.  
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3.  Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 
informatika, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova a na 
hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení. Trieda sa na jednej hodine v 
týždni v prvom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, 
biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. 
V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.  

4. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská 
výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s 
najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej 
výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj 
žiakov z rôznych ročníkov.  

Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a 
náboženskej výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a 
vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.  

5. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu 
na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených 
do ŠVP.  

6. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia v 1. a 2. ročníku a kurz na ochranu 
života a zdravia v 3. ročníku.. 

7. Súčasťou výchovy a vzdelávania je kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky 
kurz v 1. ročníku. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môžu byť aj exkurzie a 
školský výlet. 

 

2. - 4. ročník  

RUP schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 
20.mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho 
programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 
s platnosťou od 1. septembra 2011.  

ISCED 3 učebný plán pre školský rok 2015/2016  
pre triedy so zameraním na ANJ alebo NEJ 

 
  

Počet hodín 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Povinný 
vyučovací 
predmet 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 
Σ 

  

ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

3   3   3   3   12 0 12 

prvý cudzí jazyk 
4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 20 

druhý cudzí jazyk 
2 1  2 1  2 1  2 

 
8 3 11 

Matematika a 
práca s 

informáciami 

matematika 
4   3 1  3   1 2 11 3 14 

informatika 
1 1 1   1       3 1 4 

Človek a 
príroda 

fyzika 
2   2 1 1 1     5 2 7 

chémia 
2   2 1 1 1     5 2 7 
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biológia 
2   2   2 1     6 1 7 

Človek a 
spoločnosť 

dejepis 
2   2   2       6 

 
6 

geografia 
1 1 2   1       4 1 5 

občianska náuka 
        2 

 
1   3 

 
3 

Umenia a 
kultúra umenie a kultúra 

1   1    1   1   4 
 

4 

Človek a 
hodnoty 

etická výchova/ 
náboženská 
výchova 

1   1           2   2 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a 
športová výchova 

2   2   2   2   8   8 

Voliteľné predmety _ _ _ _ _ 4 _ 12 
  

16 14 

Povinné predmety 27 4 27 5 23 6 14 3 93 31 124 

Týždenný počet hodín  
v ročníku 

31 32 33 29 
 

  

1. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.  

2. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk 
a ruský jazyk.  

3. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 
informatika, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova a na 
hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.  

4. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská 
výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s 
najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej 
výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj 
žiakov z rôznych ročníkov 

5. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení 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 ŠVP;  

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, 
vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy. 
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ISCED 3 učebný plán pre školský rok 2015/2016  

pre všeobecné triedy  
 

  
Počet hodín 

 
Vzdelávacia 

oblasť 

Povinný 
vyučovací 
predmet 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 
Σ 

  

ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

3   3   3   3   12 0 12 

prvý cudzí jazyk 
4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 20 

druhý cudzí jazyk 
2 1  2 1  2 1  2 

 
8 3 11 

Matematika a 
práca s 

informáciami 

matematika 
4   3 1  3 

 
1 2 11 3 14 

informatika 
1 1 1   1       3 1 4 

Človek a 
príroda 

fyzika 
2   2 1 1 1     5 2 7 

chémia 
2   2 1 1 1     5 2 7 

biológia 
2   2   2 1     6 1 7 

Človek a 
spoločnosť 

dejepis 
2   2   2       6 

 
6 

geografia 
1 1 2   1       4 1 5 

občianska náuka 
        2 

 
1   3 

 
3 

Umenia a 
kultúra umenie a kultúra 

1   1    1   1   4 
 

4 

Človek a 
hodnoty 

etická výchova/ 
náboženská 
výchova 

1   1           2   2 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a 
športová výchova 

2   2   2   2   8   8 

Voliteľné predmety _ _ _ _ _ 4 _ 12 
  

16 14 

Povinné predmety 27 4 28 4 23 6 14 3 93 31 124 

Týždenný počet hodín  
v ročníku 

31 32 33 29 
 

  

1. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.  

2. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk 
a ruský jazyk.  
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3.  Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 
informatika, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova a na 
hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.  

4. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská 
výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s 
najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej 
výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj 
žiakov z rôznych ročníkov 

5. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení 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 ŠVP;  

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, 
vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy. 

 

Voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku  
Žiaci si volia v 3. ročníku dva dvojhodinové bloky.  
Žiaci si volia v 4. ročníku šesť dvojhodinových blokov. 
 
 
Zoznam voliteľných predmetov v 3. ročníku 

 konverzácia v anglickom jazyku  

 seminár z biológie  

 seminár z dejepisu  

 spoločenskovedný seminár  

 seminár z matematiky  
 
Zoznam voliteľných predmetov vo 4. ročníku 

 literárny seminár  

 konverzácia v anglickom jazyku  

 konverzácia v nemeckom jazyku  

 seminár z fyziky  

 seminár z chémie 

 cvičenia z chémie 

 seminár z biológie  

 cvičenia z biológie 

 seminár z dejepisu  

 cvičenia z dejepisu 

 seminár z geografie  

 cvičenia z geografie 

 spoločenskovedný seminár  

 ekonómia 

 seminár z matematiky  

 cvičenia z matematiky  

 seminár z informatiky 

 programovanie 


