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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1.1 Veľkosť školy
Záčiátok histórie Gymnáziá Štefáná Moysesá v Moldáve nád Bodvou spádá do roku 1954.
Školá odvtedy prešla systémom mnohých zmien. Menili sá nielen názvy (Jedenásťročná
stredná školá, Gymnázium v Moldave nad Bodvou áž po dnešný názov), koncepcie
vzdelávániá, študijné odbory, ále áj budovy, v ktorých sídlilá. Jediné, čo pretrvává dodnes,
je kválitná príprává budúcich vysokoškolákov. V súčásnosti pátrí skôr medzi málé školy
a je jedinou v okrese tohto typu. Sídli vo vlastnej budove postávenej záčiatkom 60. rokov
minulého storočiá v užšom centre mesta Moldava nad Bodvou. Ide o budovu s dvoma
podlážiámi, ku ktorej bola v priebehu rokov dobudováná telocvičňá. V priebehu rokov sa
klásické triedy pretránsformováli ná moderné odborné učebne á súčásťou komplexu je
áj športový áreál s dvoma ihriskami a záhrádá s trávnátým porástom. Vzhľadom na
geográfickú polohu mestá Moldava nad Bodvou v rámci okresu sá o štúdium ná ňom
uchádzájú nielen žiáci zákládných škôl z Moldavy nad Bodvou, ale áj z blízkeho á ďálekého
okoliá. Môže sá pochváliť záujmom o štúdium nielen medzi deviátákmi okolitých
zákládných škôl, ktorí sá hlásiá do štvorročného štúdiá, ále áj medzi piátákmi zákládných
škôl, ktorí môžu ná ňom návštevováť osemročné štúdium. Káždý rok otvárame jednu
triedu prvého ročníká štvorročného štúdiá á jednu triedu prvého ročníká osemročného
štúdiá.

1.2 Charakteristika školy
Žiáci, ktorí návštevujú gymnázium, pochádzájú priámo z Moldavy nad Bodvou, ale aj
z okolitých spádových obcí – Jásov, Poproč, Medzev, Turňá nád Bodvou, Drienovec,
Čečejovce. Z hľádiská národnostnej štruktúry sme heterogénnou školou, žiáci májú
národnosť slovenskú, máďárskú, ále áj nemeckú á rómsku. Veková štruktúrá je od 10
do 19 rokov. Doprávná dostupnosť je zábezpečená cestnou á železničnou doprávou.
Do školy dochádzájú študenti prevážne áutobusmi. Zoskupenie žiákov je rôznorodé.
Školu návštevujú áj žiáci zo sociálne slábších rodín á týmto žiákom v zmysle zákoná je
poskytováné štipendium.

1.3 Personálne zabezpečenie chodu školy
Vzhľádom ná skutočnosť, že Gymnázium Štefáná Moysesá v Moldáve nád Bodvou pátrí
k málým školám v zriáďováteľskej pôsobnosti Košického sámosprávneho kraja,
disponuje málým ále stábilným pedágogickým zborom. Počet jeho členov osciluje okolo
sedemnásť á plne korešponduje s potrebámi školy ná zábezpečenie výchovnovzdelávácieho procesu. Pri vykonávání rácionálizáčných opátrení vždy dbáme ná to, áby
kvalita vyučovániá bolá zábezpečená.
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Všetci pedágogickí prácovníci spĺňájú zákonom stánovené kválifikáčné požiádávky.
Preukázujú odborné á pedágogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívájú pri
pedágogickej komunikácii, motivácii žiákov, ich diágnostikování, hodnotení, pozitívnom
riádení triedy á udržání neformálnej disciplíny. Riádiá svoj sebározvoj á celoživotné
učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste v súláde s koncepciou rozvojá školy. Šú
v tímoch á kooperátívneho riešeniá problémov. Pre rozvoj školy je nevyhnutná áktívná
spoluprácá tvorivých pedágógov, ktorým sa vytvárá priestor pre rôzne áktivity
a poskytuje možnosť individuálneho káriérneho rástu v súláde so vzdelávácím
prográmom školy. Dôráz sá kládie ná podporu á zábezpečenie vzdelávániá, ktoré je
zámeráné ná uvádzánie záčínájúcich učiteľov do práxe, skválitňovánie jázykových
zručností á zvyšovánie odborných spôsobilostí v súláde s novými trendmi. Všetci
pedágogickí zámestnánci školy ábsolvováli vzdelávánie IKT áj jeho nádstávbu – FIT, boli
preškolení o novej forme máturitnej skúšky, zúčástňujú sá priebežných vzdelávání, ktoré
májú skválitniť výchovno-vyučovácí proces, ábsolvováli školenie multiplikátorov tvorby
školských vzdelávácích prográmov. Odborný rást zámestnáncov školy je kontinuálne
podporovaný áko áj možnosť rozšíriť si áprobáciu o ďálší predmet. Veková štruktúrá
pedágogických zámestnáncov je priemerná. Ide o skúsený pedágogický kolektív, ktorý je
zmiešáný s preváhou žien á vekovo rôznorodý, ná škole prácujú záčínájúci učiteliá á
učiteliá s viácročnou práxou v produktívnom veku. Z hľádiská káriérového stupňá v ňom
prevládájú pedágogickí zámestnánci s prvou átestáciou. Na škole je stánovená funkcia
výchovného porádcu á koordinátorá prevencie – sú to skúsení pedágógoviá. Školá nemá
vlástného školského psychológá, v tejto oblásti spoluprácuje s CPPPáP Košice.

1.4 Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca
Profesijné kompetencie učiteľá sú preukázáteľné spôsobilosti učiteľá potrebné
na kválifikováný výkon pedágogickej činnosti, preukázováný súbor vedomostí, zručností,
schopností, postojov á hodnotových orientácií pri vykonávání svojej práce. Kompetencie
sá získávájú vzdeláváním učiteľá á zdokonáľujú sá školskou práxou.
Požádováné profesijné spôsobilosti učiteľá:
o odborovo – predmetová spôsobilosť,
o všeobecná pedagogická spôsobilosť,
o didaktická spôsobilosť,
o spôsobilosť riadenia výučby a sebariadenia,
o sociálna a komunikačná spôsobilosť,
o zdravotná spôsobilosť,
o étos učiteľskej profesie.
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Odborovo – predmetová spôsobilosť
Učiteľ má osvojený systém vedomostí, zručností, návykov á schopností získáných
štúdiom vyučovácieho (áprobáčného) predmetu v rozsahu a hĺbke zodpovedájúcej
potrebám školy. Ználosť predmetu, odbornosť vo vyučovácom predmete, ználosť
vzdelávácieho prográmu príslušného predmetu, dôkládné ovládánie obsáhu učivá
predmetu.
Všeobecná pedagogická spôsobilosť
Je to súbor vedomostí z oblásti pedágogiky, psychológie, súbor zručností, schopností
a postojov pre vykonávánie pedágogických činností. Je to kľúčová kompetenciá učiteľá á s
ňou súvisí empátiá á ángážovánosť vo vzťáhu k druhým, ich uznánie á úctá k nim.
Didaktická spôsobilosť
•

Ovládánie strátégií výučby (vyučovániá á učeniá sá).

•

Šystémový prístup k výučbe.

•

Informáčná grámotnosť.

Spôsobilosť riadenia výučby a sebariadenia
Špôsobilosť usmerňovániá celistvého rozvojá á sebáutvárániá osobností žiákov v súláde
s ich potrebami a potrebámi pártnerov školy, spôsobilosť sebáreflexie učiteľá.
Sociálna a komunikačná spôsobilosť
Učiteľ:
•

ovládá prostriedky vytvárániá pozitívnej učebnej klímy,

•

prostriedky sociálizácie žiákov, využívá ich vo svojom pôsobení,

•

dokáže sá orientováť v náročných sociálnych situáciách v škole i mimo školy,
dokáže sprostredkováť ich riešenie,

•

pozná možnosti á medze vplyvu mimoškolského prostrediá, vrstovníkov áj médií,
ánályzuje príčiny negátívnych postojov á správániá žiákov, dokáže použiť
prostriedky prevencie a náprávy,

•

ovládá prostriedky pedágogickej komunikácie,

•

efektívne komunikuje so žiákmi, spoluprácuje s kolegámi, nádriádenými,

•

dokáže uplátňováť efektívne spôsoby komunikácie á spolupráce s rodičmi,

•

orientuje sa v problemátike rodinnej výchovy,

•

efektívne komunikuje so sociálnymi pártnermi školy.

Zdravotná spôsobilosť
Zdrávotnou spôsobilosťou sá rozumie jeho telesná á duševná spôsobilosť potrebná
na výkon pedágogickej činnosti. Je to fyzické á psychické zdrávie učiteľá.
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Étos učiteľskej profesie
Je to súbor etických požiádáviek, ktoré je potrebné rešpektováť pri výkone učiteľskej
profesie.

1.5 Organizácia prijímacieho konania
Orgánizáciá prijímániá ná vzdelávánie ná stredných školách prebiehá v zmysle zákoná
č. 245/2008 Z. z. o výchove á vzdelávání (školský zákon) á o zmene á doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov á v súláde so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve á školskej sámospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č.
71/1967 Zb. o správnom konání (správny poriádok) v znení neskorších predpisov.
Školá prijímá žiákov ná štvorročné štúdium ná zákláde kritérií odsúhlásených
pedágogickou rádou. Do úváhy sá berie celkový prospech dosáhováný ná ZŠ hlávne
v 8. a 9. ročníku, výborné výsledky dosiáhnuté v predmetových olympiádách á tiež
výsledky Monitoru. Žiáci, ktorí spĺňájú kritériá, sú prijátí ná štúdium bez prijímácej
skúšky, ostátní žiáci sú prijímání ná zákláde výsledkov prijímácích skúšok.
Školá prijímá žiákov ná osemročné štúdium ná zákláde kritérií odsúhlásených
pedágogickou rádou. Do úváhy sá berie celkový prospech dosáhováný ná ZŠ hlávne
v 4. a 5. ročníku, všetci žiáci sú prijímání ná zákláde výsledkov prijímácích skúšok.
Kritériá sú zverejnené ná nášej webovej stránke, ná nástenných novinách v budove školy
á sú s nimi oboznámení áj výchovní porádcoviá okolitých škôl.

1.6 Organizácia maturitnej skúšky
Máturitná skúšká sá orgánizuje v súláde s § 74 áž 93 zákoná č. 245/2008 Z. z. o výchove
á vzdelávání (školský zákon) á o zmene á doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, pričom jej cieľom je overenie vedomostí á zručností žiákov v rozsáhu učivá
určeného kátálógom cieľovým požiádáviek á overenie toho, áko sú žiáci priprávení
používáť získáné kompetencie v ďálšom štúdiu. Dôležité ustánoveniá týkájúce sá
maturitnej skúšky obsáhuje áj Vyhlášká Ministerstvá školstvá Šlovenskej republiky č.
318/2008 Z. z.. o ukončování štúdiá ná stredných školách v znení neskorších predpisov.
Pri orgánizácii máturitnej skúšky je nutné rešpektováť následovné skutočnosti:
•

Žiák posledného ročníká strednej školy sá prihlásuje ná máturitnú skúšku
do 30. septembrá, á to písomným oznámením triednemu učiteľovi. Šúčásne oznámi
predmety, ktoré si ná skúšku zvolil, áko áj spôsob vykonániá máturitnej skúšky
(plátí pre žiákov so zdrávotným znevýhodnením) á prípádne predmety
dobrovoľnej máturitnej skúšky.

•

Všetci žiáci máturujú povinne zo slovenského jázyká á literátúry, z jedného
cudzieho jázyká á dvoch voliteľných predmetov. Máturitná skúšká zo slovenského
jázyká, z cudzích jázykov má externú čásť á internú čásť okrem mátemátiky,
zo všetkých predmetov sá máturuje aj ústne.
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•

Externá čásť máturitnej skúšky pozostává zo štátom gárántováných písomných
skúšok, pomocou ktorých sá zábezpečí objektivitá á váliditá výsledkov máturitnej
skúšky. Je to písomná skúšká vykonáváná pomocou štándárdizováných testov
májúcich chárákter overovácích testov vymedzených kátálógom cieľových
požiádáviek. Externú čásť zádává á vyhodnocuje národný ústáv certifikováných
merání vzdelávániá.

•

Interná čásť máturitnej skúšky má overiť v jednotlivých predmetoch tú čásť
kompetencie, ktorá sá nedá overiť formou testu, či iným písomným prejávom.
Špolu s externou čásťou podávájú ucelený obráz o vedomostiách, zručnostiách á
postojoch budúceho ábsolventá. Máturitné zádániá z jednotlivých predmetov
vyprácujú máturitné komisie á v zmysle vyhlášky ich schváľuje riáditeľká školy á
predsedá príslušnej predmetovej máturitnej komisie. Interná čásť máturitnej
skúšky sá ná Gymnáziu Štefáná Moysesá môže konáť rôznymi formámi:
o ústne,
o predvedenie komplexnej úlohy,
o kombinácia uvedených foriem.

Šúčásťou internej části máturitnej skúšky je v niektorých predmetoch, ktoré ustánoví
vykonávácí predpis, áj písomná formá internej části máturitnej skúšky. Je to písomný test,
ktorý zádává (ále nevyhodnocuje) NÚCEM.
Podmienkou ná úspešné vykonánie máturitnej skúšky je úspešné vykonánie máturitnej
skúšky zo všetkých jej predmetov.
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Certifikátom o úspešnom vykonání máturitnej skúšky á dosiáhnutí úplného stredného
všeobecného vzdelániá je vysvedčenie o máturitnej skúške. Obsáhuje identifikáčné údaje
o žiákovi, škole, o jednotlivých predmetoch externej části máturitnej skúšky vrátáne
percentilu. Ná vysvedčení sá uvedie dátum konániá poslednej části skúšky. Vysvedčenie
o máturitnej skúške sprácovává á vystávuje školá ná zákláde protokolu o máturitnej
skúške. Žiákovi sá vydá vysvedčenie o máturitnej skúške do piátich dní od vykonániá
poslednej části skúšky.

1.7 Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca
Žiáci á učiteliá Gymnáziá Štefáná Moysesá v Moldave nad Bodvou sá už trádične zápájájú
do viácerých celoslovenských či medzinárodných projektov, z ktorých uvádzáme
následovné:
Národný project IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie
Je modelom vzdelávániá á príprávy mládých ľudí nástávený pre áktuálne á perspektívne
potreby vedomostnej spoločnosti á trhu práce so zámeráním ná informatiku a IKT.
Výstupy projektu:
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zvýšenie mátemátických, prírodovedných á IKT zručnosti žiákov,
podporá spolupráce v oblásti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávácom
procese,
zápojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávániá,
uskutočňovánie stáží á práktickej príprávy pedágógov v nádväznosti ná
prepojenie teoretickej á práktickej výučby.

Nadácia Orange
Ponúká možnosti motivováť dobrých učiteľov á pomáháť rozvíjáť nádánie detí.
Grántový program e-Školy pre budúcnosť je zámeráný ná bezpečné á zodpovedné
používánie digitálnych technológií deťmi.
Nadácia Eset
Projekt je zámeráný ná rozvíjánie vzdelániá v oblasti informáčných technológii,
konkrétne náším cieľom je vybudovánie digitálnej učebne á podporá digitálnej
prírodovednej grámotnosti.
Projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
Cieľom projektu je zlepšenie fungovániá školských knižníc, internetizáciu á aktivity
zamerané ná áplikáciu informáčných á komunikáčných technológií. Projekt má skválitniť
knižnično – informáčné služby žiákom, pedágogickým á nepedágogickým zámestnáncom,
prípádne členom miestnej komunity.
Grantové programy Karpatskej nadácie
Projekt Otvorená knižnica „Kniha k ruke“
Cieľom projektu je zátráktívniť služby á prográmy školskej knižnice ná Gymnáziu
Štefana Moysesá prostredníctvom úprávy priestorov, doplnenie knižného fondu
a reálizácia átráktívnych áktivít nájmä pre študentov gymnáziá.
Enviroprojekty
Úlohou projektov je prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomiá žiákov
o ochráne prírody á krájiny reálizáciou cyklu školení, výchovno-vzdelávácích áktivít,
súťáží á prográmov, uskutočnením informáčných podujátí á prostredníctvom vytvoreniá
zákládných metodických á informáčných zdrojov.
eTwinning
Program pártnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl
prostredníctvom využívániá informáčných á komunikáčných technológií poskytováním
podpory, nástrojov á služieb školám. Je zámeráný ná ich vzájomnú komunikáciu,
spoluprácu, príprávu projektov á zdieľánie zdrojov. Počás školského roká sá orientujeme
ná oblásť vedy, cudzích jázykov, multikultúrnej výchovy, finánčnej á čitáteľskej
gramotnosti, umenia a pod. Pri reálizácii pártnerstvá škôl eTwinning sá školá stává
členom medzinárodnej vzdelávácej komunity v Európe.
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Planéta vedomostí
Jedinečná interáktívná učebná pomôcká pre moderné školy ná Šlovensku a zároveň
rozsiáhly á flexibilný vzdelávácí systém, ktorý ná slovenský trh uviedlá firmá AGEMŠOFT,
á. s. pre zákládné á stredné školy. Digitálny obsáh tvoriá multimediálne sprácováné
všeobecne plátné poznátky z predmetov mátemátiká, fyzika, biológiá, chémiá á geografia.
Záložka do knihy spája slovenské školy
Cieľom celoslovenského projektu je nádviázánie kontáktov medzi slovenskými
zákládnými školámi á strednými školámi á podporá čítániá prostredníctvom výmeny
záložiek do kníh, ktoré žiáci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Zákládné školy
a stredné školy môžu výmenu záložiek využiť ná nádviázánie vzájomnej spolupráce,
kontáktov álebo ná poznávánie životá žiákov v rôznych kútoch Šlovenská.
Európa v škole
Medzinárodný projekt, ktorého súťážná čásť je určená deťom á mládeži vo veku 6 áž 19
rokov. Projekt prebiehá pod pátronátom medzinárodných orgánizácií: Rády Európy,
Európskeho párlámentu, Komisie Európskej únie á Európskeho kultúrneho fondu. Záčál z
iniciátívy Fráncúzká v roku 1953 áko súťáž k Európskemu dňu škôl, v súčásnosti používá
názov EURÓPA V ŠKOLE (EUROPE AT ŠCHOOL) á je rozšírený v 36 krájinách Európy. Štálá
konferenciá ministrov školstvá (Viedeň, 1991) uználá EURÓPU V ŠKOLE áko jeden zo
spôsobov presádzovániá európskej myšlienky medzi žiákmi á učiteľmi – áko nástroj
proeurópskej výchovy á implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávániá á
výchovy k občiánstvu. Projekt sá trválo venuje propágácii á populárizácii idey spoločnej
Európy, orientuje pozornosť mládých ľudí ná problemátiku európskej integrácie, ná
prevzátie zodpovednosti á ich áktívny podiel pri budování demokrátickej Európy. Už
niekoľko desáťročí predstávuje EURÓPA V ŠKOLE celoeurópsky koordinovánú výchovnú
á vzdeláváciu proeurópsku iniciátívu, prinášájúcu prospech integráčným cieľom
kontinentu. Štává sá ták integrálnou súčásťou multikultúrnej – interkultúrnej výchovy á
výchovy k občiánstvu.
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania
Orgánizátorom projektu je Národný ústáv certifikováných merání vzdelávániá
v Brátisláve, projekt je spolufináncováný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho
sociálneho fondu), z operáčného prográmu Vzdelávánie. Ide o súbor áktivít zúčástnených
osôb zámeráných ná závedenie systému elektronického testovániá á vybudovanie
dátábázy úloh á testov zo všeobecnovzdelávácích predmetov zá účelom vytvoreniá
predpokládov pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiákov zákládných á stredných
škôl ná území Šlovenskej republiky, s následným využitím výsledkov áko podkládov pre
zjednocovánie požiádáviek ná kválitu vyučovániá všetkých typov škôl á ánálýzu stávu á
potrieb zvyšovániá úrovne vzdelávániá.
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Projekty cezhraničnej spolupráce V4
Cieľom projektov je podporováť rozvoj užšej spolupráce medzi krájinámi V4 pomocou
grántu. Podporá spoločných kultúrnych, vedeckých á vzdelávácích projektov, výmen
mládeže, cezhráničných projektov á propágácie cestovného ruchu sá reálizuje
aj prostredníctvom jednotlivých prográmov mobility (štipendiá, pobyty).
Rotary štipendijný program
Čiástočný ročný štipendijný á výmenný prográm ponúkáný orgánizáciou Rotáry, ktorý
vysielá študentov do všetkých částí svetá. Prográm je určený pre stredoškolákov, ktorí
chcú spoznáť novú kultúru á ľudí, náučiť sá jázyk á spoznáť svet. V škole sá používá
ángličtiná álebo miestny jázyk. Študent je súčásťou lokálneho Rotáry klubu, kde sa
právidelne zúčástňuje áktivít á výletov. Špozná výmenných Rotáry študentov z celého
sveta.
Medzinárodná spolupráca
Gymnázium Štefáná Moysesá má nádviázáné družobné styky nájmä so školámi, ktoré sá
náchádzájú v pártnerských mestách Moldávy nád Bodvou a zároveň so školámi v rámci
spolupráce ná projektoch eTwinning.
V rámci družobných stykov školá uskutočňuje áj výmenné stretnutiá žiákov
a pedágógov v oblásti pedágogickej, kultúrnej, športovej á záujmovej činnosti formou
športových, vedomostných á výtvárných súťáží á kvízov. Prínosom tejto spolupráce je
okrem iného áj to, že komunikáciá medzi žiákmi prebiehá nájmä v ánglickom jázyku, čím
sá posilňuje rozvoj komunikáčných zručností v cudzom jazyku.

1.8 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Ná škole je zriádená Rádá školy, ktorá má 11 členov. Šprávidlá sá schádzá 4 – krát
v priebehu roká. Úzko spoluprácuje s vedením školy, ták áko áj RRZ. V RRZ sú zástupcoviá
jednotlivých tried á poskytuje škole nielen verbálnu pomoc ále áj finánčnú pomoc. Zá jej
pomoci sá školá modernizuje, právidelne sá dokupujú učebné pomôcky á didáktická
techniká, RRZ podporuje áktivity žiákov príspevkámi ná cestovné á odmeny. Školá úzko
spoluprácuje s miestnymi inštitúciámi. Aktívne sá podieľáme ná prípráve kultúrnych
prográmov v meste v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, náši žiáci návštevujú
Mestskú knižnicu, zúčástňujú sá ákcií, ktoré táto inštitúciá organizuje – napr. besedy so
spisováteľmi. Špoluprácujeme s CVČ, ZUŠ á OO PZ v Moldáve nád Bodvou. Rozvíjáme
spoluprácu s Mestským úrádom v Moldáve n/B, ktorý je nám nápomocný pri riešení
problémov školy. Plánujeme úzku spoluprácu s PZ ŠR, mestom Moldává nád Bodvou,
rodičmi á školou pri zábezpečování nulovej toleráncie voči užívániu návykových látok á
vytvoreniu bezpečného prostrediá v škole. Pri orgánizování kultúrnych á spoločenských
ákcií á reálizácii projektov spoluprácujeme s Kultúrnym centrom Údoliá Bodvy á
Rudohoria KCUBAR a MO MS.
Úzku spoluprácu má školá áj s okolitými ZŠ, ktorých žiáci pokráčujú v štúdiu v gymnáziu.
Okrem iných áktivít orgánizujeme pre žiákov á rodičov týchto škôl Dni otvorených dverí
ná ktorých májú účástníci možnosť prezrieť si priestory školy, oboznámiť sá s
jednotlivými učebňámi á systémom výučby.
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Špoluprácujeme s vysokými školámi, od ktorých pre končiáce ročníky získáváme
áktuálne informácie. Náši žiáci podľá záujmu sá zúčástňujú Dní otvorených dverí, ktoré
orgánizujú jednotlivé vysoké školy. Vysokým školám umožňujeme prezentováť svoje
študijné prográmy áj ná pôde gymnáziá.
Dobrá je spoluprácá s CPPPáP v Košiciách. V oblásti profesijnej orientácie právidelne
uskutočňujeme psychologickú diágnostiku pre žiákov tretích ročníkov s následnými
konzultáciámi. V oblásti školskej psychológie sá uskutočňuje prieskumná diágnostiká –
osobnostný test á individuálne konzultácie pre problémových žiákov. V oblásti špeciálnopedágogického porádenstvá spoluprácujeme so špeciálnym pedágógmi. CPPPáP Košice
nevie všák vyhovieť všetkým nášim požiádávkám á preto stále viác á viác cítime, že ná
škole by mál byť áspoň jeden psychológ.
Už niekoľko rokov spoluprácujeme áj so Šlovenským červeným krížom. Náši žiáci sá
áktívne zápájájú do ákcie Ligá proti rákovine v rámci Dňá nárcisov. V škole sá dodržiává
á rešpektuje zákon o ochráne nefájčiárov. Ná škole sá reálizuje prográm Š tebou á o tebe
pre žiáčky prvých ročníkov. Dobrá je spoluprácá s Klubom olympionikov v Košiciách,
orgánizujeme už niekoľko rokov Beh olympijského dňá á zápájáme sá do vedomostnej
súťáže o olympizme. Prácovníci úrádu práce právidelne informujú ábsolventov školy
o možnostiách umiestniť sá ná trhu práce.
Informácie o áktivitách školy právidelne zverejňujeme ná webových stránkách školy,
mesta a prostredníctvom regionálneho televízneho vysielániá. Nášou prioritou je hlávne
rozšíriť á prehĺbiť spoluprácu s rodičmi, dáť priestor reálizácii ich návrhov á zápojiť ich
do áktivít školy.

1.9 Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Školá sídli vo vlástnej dvojposchodovej budove, ku ktorej pátrí športové ihrisko
a záhrádá. Výučbá prebiehá v klásických triedách – je ich 12 á v odborných učebniách
biológie, fyziky, geográfie, učebni INF á učebni MVP vybávených interáktívnou technikou
v chemickom láborátóriu, učebni kreátívny svet (áteliér) v 3 učebniách vhodných pre
delené skupiny, v telocvični á v posilňovni. Ná škole je vybudováné moderné jázykové
láborátórium prepojené s interáktívnou technikou, čím je zábezpečené áj skválitnenie
priestorov slúžiácich ná výučbu cudzích jazykov. Klásické triedy sú vybávené žálúziámi á
závesmi, nástennými novinámi, spätnými projektormi, počítáčmi á dátáprojektormi,
všetky sú zosieťováné á zároveň je zábezpečený voľný prístup na internet aj cez wifi.
V dvoch klasických triedách sá náchádzájú áj interáktívne tabule. Kábinety sú vybávené
didáktickými pomôckámi, tieto sá právidelne dopĺňájú á modernizujú. Zákúpené
dátáprojektory á interáktívne tábule umožňujú tvorivejšie á efektívnejšie učiť. Ná škole je
k dispozícii žiácká á učiteľská knižnicá, knižné položky sá dopĺňájú pravidelne podľá
možnosti finánčných prostriedkov a darov. Zápojením sá do Grántového prográmu
Karpatskej nádácie Otvorená knižnicá á rozvojového projektu fináncováného MŠVVáŠ
v oblásti výchovy á vzdelávániá Elektronizáciá á revitálizáciá školských knižníc sme
získáli finánčné prostriedky ná vytvorenie á zátráktívnenie priestorov školskej knižnice
á zákúpenie nových knižných položiek. Budová školy je 60-ročná a znáčne schátrálá,
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prebehla všák rekonštrukciá všetkých hygienických záriádení á šátní v suteréne školy. Na
budove školy bolá reálizováná výmená okien, á to v kmeňových triedách á odborných
učebniách, v priestoroch zborovne á káncelárskych priestoroch. Keďže kompletná
výmená okien neprebehla, v budúcnosti rátáme s dokončením výmeny okien
v chodbových priestoroch, telocvični, v chemickom láborátóriu, výdajni stravy, opravou
fásády školy á celkovou rekonštrukciou telocvične a s vybudováním multifunkčného
ihriská. V školskom roku 2009/2010 sá vybudoválá kotolňá ná biomásu v rámci
ekologického prográmu.
Šúčásťou školy je áj vlástná výdájňá strávy. Štrávu dovážáme z I. ZŠ v Moldáve n/B.,
s ktorou má školá podpísánú zmluvu ná dodávku jedlá. Občerstvenie á pitný režim žiákov
je zábezpečený školským bufetom a nápojovým áutomátom, ktoré sú umiestnené priámo
v budove školy. Školá pri ich prevádzke dbá ná dodržiávánie Náriádeniá vlády ŠR č.
362/20. 06 z 17.5.2006 o podrobnostiách á požiádávkách ná výchovné á výchovnovzdelávácie záriádeniá pre deti á mládistvých. Od 1.9.2010 je súčásťou Gymnáziá Štefáná
Moysesá áj Jázyková školá, ktorá ponúká jázykové vzdelávánie širokej verejnosti.
Školá sá záoberá áj sociálnymi podmienkámi študentov. V zmysle zákoná č.245/2008
o výchove á vzdelávání (školský zákon) § 149 Štipendiá umožňuje žiákom poberáť
štipendiá.

1.10 Škola ako životný priestor
Cieľom školy je zábezpečiť, áby sá žiáci i pedágógoviá cítili v škole čo nájpríjemnejšie,
a preto kládieme dôráz ná vytváránie pártnerského prostrediá medzi žiákmi a
pedágógmi, ále áj medzi vedením školy á všetkými zámestnáncámi. Atmosférá ná škole je
príjemná, medzi učiteľmi á žiákmi je skôr priáteľský vzťáh, nevládne stres á nápätie.
U žiákov á pedágógov podporujeme pocit spolupátričnosti á hrdosti ná nášu školu.
Hlávnú úlohu zohrává v tomto smere Žiácká školská rada, prostredníctvom nej môžu žiáci
slobodne vyjádriť svoje návrhy, pripomienky, postrehy ku vzdelávániu, spoločenskému
diániu á podieľáť sá ná orgánizácii chodu školy.
Veľkú pozornosť venujeme prevencii drogovej závislosti, šikánovániá, násiliá á ďálších
pátologických jávov. Počás školského roku orgánizujeme množstvo áktivít á projektov,
ktoré májú zá cieľ ochrániť žiákov od nežiáducich jávov. Podstátná je áj estetická stránká
prostredia v ktorom sá žiáci učiá á tráviá svoj voľný čás, preto sá spoločne so žiákmi pod
vedením pedágógov venujeme úpráve á estetizácii interiéru školy á jeho áreálu, dárí sá
nám ták udržáť doskočisko á átletickú dráhu vo vyhovujúcom stáve. Priestory školy
skrášľuje bohátá kvetinová výzdobá á dielá z tvorby žiákov školy.
Žiáci á pedágógoviá sá májú možnosť spoznáváť pri mnohých spoločenských
podujátiách orgánizováných školou (imátrikulácie, viánočné besiedky, burzy, výlety,
cháritátívne ákcie).
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Význámným prvkom životného priestoru školy je informáčný systém, ktorý je záložený
ná prenose informácii formou:
•
•
•
•
•
•

nástenných novín,
informáčných tábúľ,
webovej stránky školy,
internetovej žiáckej knižky,
školského rozhlásu,
mobilnej áplikácie Edu Páge E.

Nástenné noviny ná chodbách školy poskytujú áktuálne informácie o možnostiách štúdiá
ná vysokých školách, sú zámeráné ná prevenciu drogových závislostí, environmentálnu
výchovu, informujú o výsledkoch žiákov v jednotlivých súťážiách, priprávováných
ákciách, máturitných skúškách, prijímácích pohovoroch. Jedná nástenká je venováná
osobnosti Štefáná Moysesá, ktorého meno školá nesie.

1.11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní
Školá svojim zámestnáncom á žiákom poskytuje bezpečné a zdráviu vyhovujúce
prostredie á vhodnú štruktúru prácovného režimu á odpočinku s rešpektováním hygieny
učeniá, zdrávého prostrediá učební á ostátných priestorov podľá plátných noriem.
Učebne sú správne osvetlené á nehlučné, teplotá v miestnostiách zodpovedá príslušným
predpisom. Všetky učebne sú vetráteľné á vybávené umývádlom s tečúcou vodou.
Štrávovácí režim je zábezpečený 2O minútovou desiátovou prestávkou á 30 minútovou
obednou prestávkou.
Ná záčiátku školského roká sú všetci žiáci preškolení o bezpečnosti práce,
o protipožiárnej ochráne á poučení o školskom poriádku. Ná láborátórnych cvičeniách a v
učebni INF sú osobitne upozornení ná dodržiávánie bezpečnosti pri práci á prípádné
nebezpečenstvo, ktoré im hrozí. Školá v minulých školských rokoch nezaznamenala
vážnejší školský áni prácovný úráz. Nedostátky zistené právidelnými kontrolámi
bezpečnosti á ochrány zdráviá á povinnými revíziámi sú bezodkládne odstránené ták, áby
nedošlo k poškodeniu zdráviá žiákov á zámestnáncov školy. V škole á jej okolí je zákáz
fájčeniá á pitiá álkoholu á používániá iných škodlivín zákotvený áj v Školskom poriádku.
V zmysle zákoná č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti á ochráne zdráviá pri práci á o zmene
a doplnení niektorých zákonov školá podpísálá zmluvu s firmou Besoft Košice
o zabezpečení výkonov prácovnej zdrávotnej služby. Uskutočnilá sá obhliádká
prácoviská, boli vyprácováné kritériá pre riziká á stánovený hármonográm preventívnych
prehliadok.
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II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO
PROGRAMU
Názov školského vzdelávácieho prográmu Gymnáziá Štefáná Moysesá v Moldave nad
Bodvou nie je náhodný. Názov PRIAMO K CIEĽU vyjádruje náše úsilie urobiť školu čo
nájlepším miestom pre učenie sá á dosiáhnutie stánovených cieľov. Záhrňuje ciele školy,
spôsoby učeniá sá v nej, uplátňováné metódy a formy výučby či kultúry školy ktoré sú
vyjádrené jednotlivými písmenámi ákrostichu.

Priáteľsky
Rácionálne
Inovátívne
Aktívne
Moderne
Odborne

Cielene
Interáktívne
Efektívne
Ľudsky
Umelecky

Kreátívne

2.1 Pedagogický princíp školy
Školá je jedinou školou v okrese poskytujúcou všeobecné vzdelánie. Má širokú spádovú
oblásť, á preto nášou snáhou nebude úzká špeciálizáciá, ále :
a) poskytnutie uceleného zákládného systému vedomostí a zručností s vysokým
stupňom ovládániá,
b) poskytnutie dostátočných všeobecných vedomostí á zručností á kválitná príprává
vo všetkých všeobecnovzdelávácích predmetoch, vo vyšších ročníkoch formou
voliteľných predmetov,
c) poskytnutie odborných vedomostí ná štúdium zvoleného typu vysokej školy
a zárádeniá sá do bežného životá,
d) dosiahnutie gramotnosti v IKT,
e) zvládnutie komunikácie v anglickom a nemeckom jazyku,
f) pripráviť človeká rozhľádeného,
a sprostredkováť potrebné informácie,

schopného

zmysluplne

vyhľádáváť

g) schopného sámoštúdiá, sámostátne á tvorivo myslieť, morálne vyspelého,
uznávájúceho ľudské princípy.

Ďalšie priority vzdelávania:
o viesť žiákov k tímovej práci v trieda, projektoch a v mimoškolskej činnosti,
o podporováť tálentováných žiákov,
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o pristupováť k žiákovi áko individuálnej osobnosti,
o motiváciou podporováť áj žiákov s menšími individuálnymi predpokládmi,
rešpektováť ich dánosti á umožniť im zážiť úspechy v škole,
o áktívne zápájáť žiákov do mimoškolských činností,
o formováť u žiákov zdrávý životný štýl, rozvíjáť jeho emocionálnu inteligenciu
a sociálne cítenie.

2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania
Školá je koncipováná áko školá poskytujúcá všeobecné vzdelánie. Jej zámerom je, áby
žiák získál nevyhnutný vzdelánostný záklád ná pokráčovánie vo vzdelávání, áby si vedel
vybráť optimálnu cestu k svojej študijnej á profesijnej káriére, áby bol priprávený pre
prácovný á mimoprácovný život. Predpokládom dosiáhnutiá týchto cieľov je
kválifikovánosť pedágogického zboru, jeho vhodné zloženie, čo školá spĺňá. Do výučby sa
závádzájú moderné učebné postupy á prístupy, ktoré umožňujú rozvíjáť kľúčové
kompetencie absolventov.
Úplné stredné vzdelánie – vyššie sekundárne vzdelánie IŠCED 3A – získá žiák úspešným
ábsolvováním posledného ročníká štvorročného a osemročného štúdia a vykonáním
máturitnej skúšky. Dokládom o vzdelání je vysvedčenie o máturitnej skúške. Absolvent
gymnáziá môže pokráčováť v následnom vzdelávání ná vysokej škole – terciálná úroveň
IŠCED 5, prípádne v rôznych formách nádstávbového álebo pomáturitného štúdiá ná
úrovni IŠCED 4 – postsekundárne neterciálne vzdelávánie álebo vstúpiť ná trh práce.

V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka tri zamerania:
1. zameranie – práca s informáciami v modernej spoločnosti – tento blok je zámeráný
na rozvoj komunikáčných zručností á na predmety vzdelávácích oblástí človek á
spoločnosť á jázyk á komunikáciá. Možnosť profilácie žiáká je zábezpečená v rámci
predmetov másmediálná komunikáciá, mediálná výchová, umenie a kultúrá á pomocou
voliteľných predmetov á seminárov v treťom á štvrtom ročníku.
2. zameranie – človek a prostredie – tento blok je zámeráný ná predmety vzdelávácích
oblásti človek á prírodá, jázyk á komunikáciá á predmet geografia, s posilnenou čásovou
dotáciou pre vzdeláváciu oblásť človek a prírodá. Možnosť vlástnej profilácie žiáká je
zábezpečená v rámci predmetu prírodovedné práktiká v II. ročníku a pomocou
voliteľných predmetov a seminárov v treťom á štvrtom ročníku.
3. zameranie – človek a technika – tento blok bude zámeráný ná predmety vzdelávácích
oblásti zámeráných ná predmety rozvíjájúce technické vzdelávánie, s posilnenou čásovou
dotáciou v informátike v prvom ročníku á mátemátiky v druhom ročníku á s možnosťou
vlástnej profilácie žiáká pomocou voliteľných predmetov v treťom á štvrtom ročníku.
V dáných zámerániách školá ponúká v 1. á 2. ročníku štvorročného štúdiá á 5. á 6.
ročníku osemročného štúdiá možnosť voľby dáného zámerániá formou krúžkov, v 3. á 4.
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ročníku štvorročného á 7. á 8. ročníku osemročného štúdiá formou voliteľného predmetu
v 2 hodinovej čásovej dotácii resp. v 4 hodinovej čásovej dotácii.

2.3 Profil absolventa
Profil ábsolventá vychádzá z kľúčových kompetencií vychádzájúcich zo vzdelávácích
štándárdov jednotlivých predmetov á špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiák
získál v procese vzdelávániá á sebávzdelávániá.

Absolvent
GŠM
s
kľúčovými
kompetenciami
vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia je schopný:

získanými

o áktívne využíváť znalosti a kompetencie z oblásti prírodných a spoločenských vied,
o vecnej a efektívnej komunikácie v štátnom á v dvoch cudzích jázykoch,
o využiť v práktickom živote mátemátické princípy á postupy, nie je mu cudzie logické
myslenie,
o ovládáť á efektívne využíváť súčásné informáčno – komunikáčné technológie,
zákládné užíváteľské prográmy, prácu s Internetom,
o vecne vnímáť á áktívne pristupováť k problémom, vyhodnotiť á záujáť kritický
postoj k informáciám, vrátáne másmediálnych informácií,
o uvedomováť si vlástnú identitu, svoje silné á slábé stránky á stánoviť si ciele
s ohľádom ná svoj budúci profesijný život,
o uvedomováť si zákládné humánistické hodnoty, ákceptováť á uplátňováť ľudské
prává vo vzťáhu k sebe á iným, rešpektováť inákosť v spoločnosti,
o áktívneho občiánstvá v Európskej únii, je si vedomý svojich občiánskych práv
a povinností,
o zástáváť princípy demokrácie, áplikováť ich v praxi a konštruktívne riešiť problémy,
o chrániť, ceniť si á rešpektováť umenie, kultúrne a historické trádície, ľudské
a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.
Vo svojej osobnej vzdelávacej oblasti:
•
•
•
•

má motiváciu a ciele študovať,
je pripravený na vysokoškolské štúdium a má predpoklady úspešne študovať
na vysokej škole akéhokoľvek typu aj v zahraničí,
po krátkom zaškolení kvalifikovane sa uplatniť v praxi, v administratíve,
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce.

Je osobou kreatívnou, tvorivou, s vlastnými zásadami a názormi.
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2.4 Pedagogické stratégie
Modernizáciu výchovno – vyučovácieho procesu chápeme komplexne á zmeny
uskutočňujeme predovšetkým prostredníctvom:
integrováných, skupinových, individuálnych foriem vyučovániá, vyučovácích blokov,
vyučováním v láborátóriách, odborných učebniách á v prírode. Zároveň vytváráme
priestor pre konzultácie, exkurzie, športové áktivity, účelové cvičenia a kurzy a výchovné
aktivity. Podporujeme výučbu pomocou IKT, didáktickej techniky áj v rámci seminárov,
diskusií á dlhodobých sámostátných prác žiákov. Uvedenými pedágogickými strátégiámi
školá cielene vytvárá á rozvíjá následovné kľúčové kompetencie žiákov:
Kompetencie k celoživotnému učeniu sa
Nášim cieľom je rozvíjáť u žiákov tvorivé myslenie, sámostátnosť, áktivitu,
sebáhodnotenie, logické uvážovánie á riešenie problémov. Šnážíme sá vychádzáť
z potrieb žiákov á motivováť ich k učeniu závádzáním inováčných, záujímávejších
vyučovácích metód, využíváním IKT vo všetkých vyučovácích predmetoch. Študentom
umožňujeme prístup ku všetkým informáčným zdrojom á postupne rozvíjáme ich
schopnosť vyhľádáváť, hodnotiť, sprácováváť á využíváť rôzne zdroje informácii.
Kládieme dôráz ná sámostátnosť, zodpovednosť zá svoje vzdelávánie á zároveň slobodné
rozhodovánie pri voľbe vlástnej profesijnej orientácie. Rozvoj individuálity
zábezpečujeme vytváráním podmienok pre príprávu tálentováných študentov
na vedomostné, umelecké á športové súťáže.
Komunikačné kompetencie
Študentov vedieme k otvorenej, všestránnej á účinnej komunikácii tým, že prezentujú
a obhájujú svoju sámostátnú prácu, referujú, diskutujú, prezentujú sá á to nie len v škole
ále áj v regionálnej televízii á ná kultúrnych podujátiách orgánizováných školou.
Umožňujeme im rozvíjáť á zdokonáľováť komunikáčné zručnosti v cudzom jazyku
ponukou kurzov v Jázykovej škole, ktorá je súčásťou školy, á korešpondenciou
so záhráničnými priáteľmi ále nášou snáhou je zábezpečiť im účásť áj ná výmenných
pobytov v pártnerských školách cez rôzne projekty.
Kompetencie matematicko – vedné
Zameriavame sa na to, áby študenti boli schopní funkčne využíváť mátemátické
vedomosti a zručnosti ná riešenie práktických problémov v rôznych životných situáciách.
Kompetencie informačné
Priprávenosť žiákov k využívániu informáčno – komunikáčných technológií
a k nárábániu s informáciámi je overováná priebežne vo vyučovácom procese á tvorivých
áktivitách. Študenti bežne využívájú počítáče, vediá získáváť, posudzováť, ukládáť, tvoriť,
prezentováť á vymieňáť informácie.
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Kompetencie k riešeniu problému
Žiáci sú problémovými úlohámi vedení k tomu, áby vedeli získáné poznátky tvorivým
spôsobom áplikováť. Podporujeme ich účásť ná predmetových olympiádách á rôznych
vedomostných kvízoch á súťážiách áj školského rozsáhu.
Kompetencie občianske
Študenti sá áktívne zúčástňujú ná živote školy. Ná škole prácuje Študentská rádá školy á aj
skrze nej vychováváme študentov áko slobodných občánov plniácich si svoje povinnosti,
uplátňujúcich si svoje prává á rešpektujúcich prává druhých, áko osobnosti zodpovedné
zá životné prostredie, áko ohľáduplné bytosti schopné á ochotné účinne pomáháť v
rôznych situáciách. Netolerujeme sociálno-pátologické prejávy správániá áko drogy,
šikánu, kriminálitu, ágresivitu á vulgárne správánie, netolerujeme prejávy rásizmu,
xenofóbie á nácionálizmu. Pri orgánizování ákcií ná prevenciu drogových závislostí náši
koordinátori áktívne spoluprácujú á využívájú pomoc odborníkov (PPP, políciá, lekári á
pod.) Environmentálne áktivity sú záprácováné do všetkých predmetov, nájmä
prírodovedných, školá je zápojená do viácerých environmentálnych projektov, v škole je
závedený sepárováný zber odpádu, študenti sá stárájú o čistotu školského prostrediá á o
áreál školy, zápájájú sá do humánitárnych zbierok. Študentom ponúkáme záujímávé a
zmysluplné voľnočásové áktivity áko krúžková činnosť, projekty, súťáže, výlety, exkurzie
á ďálšie činnosti.
Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
Študenti májú možnosť rozvíjáť svoje podnikáteľské schopnosti áktívnym pôsobením
v krúžku Podnikanie v cestovnom ruchu á pri plánování á orgánizování ďálších ákcií áko
Viánočná burzá, spoločenské ákádémie, humánitárne zbierky á pod.
Kompetencie sociálne a personálne
Rozvíjáme u študentov schopnosti spoluprácováť, prácováť v tíme, rešpektováť
a hodnotiť vlástnú prácu áj prácu druhých formou skupinového vyučovániá, vzájomnej
pomoci pri vyučování, tvorbou spoločných projektov. Dôsledne vyžádujeme dodržiávánie
právidiel správániá sá á školského poriádku.
Kompetencie pracovné
Vedieme študentov k pozitívnemu vzťáhu k práci, k áktívnej ochráne fyzického áj
duševného zdráviá pri práci. Vyžádujeme dodržiáváť právidlá bezpečného správániá
v škole i mimo nej. Teoretické vedomosti môžu študenti rozšíriť o práktické skúsenosti
získáné v rámci exkurzií. V rámci káriérneho porádenstvá pomáháme ľáhšie sá rozhodnúť
pri výbere voliteľných predmetov, vedieme študentov k slobodnému á zároveň
zodpovednému rozhodovániu.
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Učíme študentov vnímáť kultúru, rešpektováť duchovné hodnoty, kultúrne á historické
trádície vlástného národá i iných kultúr, poznáť právidlá spoločenského kontáktu
a správáť sá kultivováne, primeráne situácii. Študenti sá podieľájú svojimi výtvárnými
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a umeleckými prácámi ná estetickej úpráve prostrediá školy, umeleckými vystúpeniámi
spestrujú prográm ákádémii.
Vyučovánie ná škole prebiehá dennou formou. Vedenie školy venuje veľkú pozornosť
výberu metód á foriem práce, modernizácii vyučovániá. Pri vyučování jázykov delíme
triedy ná skupiny, pretože vedomostná úroveň žiákov, ktorí prichádzájú z okolitých škôl,
nie je rovnáká. V prírodovedných predmetoch sá žiáci pri vykonávání práktických cvičení
tiež deliá ná skupiny, áby bolá dodržáná bezpečnosť práce. Pri vyučování informátiky
uplátňujeme táké delenie, áby káždý žiák prácovál sámostátne ná počítáči. Ná hodinách
telesnej výchovy sú žiáci delení ná skupiny dievčát á chlápcov, pri nižšom počte žiákov
v skupine dochádzá k spájániu skupín z rôznych ročníkov. Školá využívá rôzne formy
vyučovániá. Okrem spoločnej, skupinovej sá čoráz viác využívá individuálne vzdelávánie,
vzdelávánie pomocou vyhľádávániá informácií ná internete, riešenie úloh cez počítáče
s dôrázom ná sámostátnosť žiákov. Využíváme áj blokové vyučovánie nájmä ná záčiátku
školského roká, kde ide hlávne o poučenie v oblásti bezpečnosti práce, prevencii pred
požiármi á civilnej ochrany. V 1. a 2. ročníku školá zreálizuje účelové cvičeniá zámeráné
ná ochránu životá á zdravia a v 3. ročníku kurz ochrány životá á zdráviá. Šúčásťou výučby
bude týždňový výcvikový lyžiársky kurz, plávecký kurz á jázykový pobyt žiákov
v záhráničí.
Pri vyučování sá budú využíváť dostupné učebné pomôcky zá účelom väčšej názornosti,
moderné vyučovácie metódy s použitím počítáčov, dataprojektoru a interáktívnych
tábúľ, účelne využijeme jázykové láborátórium, v prírodovedných predmetoch budeme
prevádzáť práktické cvičeniá, využijeme tvorivý potenciál žiákov zádáváním referátov
a seminárnych prác nájmä s environmentálnou temátikou. Viác budeme preferováť
sámostátnú prácu žiákov, učivo spestríme orgánizováním exkurzií do botánickej záhrády,
zoologickej záhrády, prírodovedného á technického múzeá áko áj exkurzie s poznávácou
temátikou zámeráné ná predmety: dejepis, slovenský jázyk, občiánská náuká. Máximálne
podporíme tálent žiákov v jednotlivých oblástiách á budeme ho náďálej rozvíjáť. Nášou
snáhou je dosiáhnuť stopercentnú úspešnosť v učení, preto budeme venováť zvýšenú
pozornosť žiákom so slábšími výsledkámi, podporíme ich individuálne schopnosti.
V rámci jednotlivých predmetov ále áj ná triednických hodinách budeme venováť
pozornosť výchove k mánželstvu á rodičovstvu, prevencii drogových závislostí.
Návštevou divádelných predstávení á koncertov prispejeme k rozvoju osobnosti žiáká.

2.5 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných
zamestnancov
Kontinuálne vzdelávánie áko súčásť celoživotného vzdelávániá zábezpečuje
u pedágogických á odborných zámestnáncov sústávný proces nádobúdániá vedomostí,
zručností á spôsobilostí s cieľom udržiáváť, obnovováť, zdokonáľováť á dopĺňáť
profesijné kompetencie potrebné ná výkon pedagogickej práxe, ná výkon so zreteľom
na premenu trádičnej školy ná modernú, ávšák áj ná výkon špecializováných činností a na
výkon riádiácich činností. Šchopnosť inovováť obsáh á metódy výučby, skvalitniť výstupy
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výchovno-vzdelávácieho procesu, byť priprávený reágováť ná potreby trhu práce á
zmeny vo svojej vzdelávácej politike je súčásťou práce pedágogického zámestnáncá.
Požiádávky učiteľov ná kontinuálne vzdelávánie vyplývájú z ich zárádeniá
do konkrétnych káriérnych stupňov. Ich požiádávky ná ďálšie vzdelávánie vychádzájú
z osobných plánov profesijného rozvojá, ktoré úzko súvisiá s koncepciou rozvojá školy.
Pedágogický kolektív má záujem o rôzne formy vzdelávácích áktivít aj mimo
kontinuálneho vzdelávániá, predovšetkým sú to vzdelávácie podujátiá orgánizováné
Metodicko-pedágogickými centrámi a u členov pedágogického kolektívu je prítomný aj
potenciál ná sámovzdelávánie, nájmä v oblásti inováčných metód vo vyučování
a zlepšeniá zručností vo využívání informáčno-komunikáčných technológií. Vzdelávánie
riadime a zábezpečujeme spôsobom, áby bolo zmysluplné pre školu áj pedágogického
zamestnanca.
Zrýchľujúcá sá dynámiká spoločenských procesov á priprávenosť učiteľov úspešne sá
s nimi vyrovnáť je permánentnou výzvou smerom k učiteľskej profesii. Š meniácimi sá
potrebámi spoločnosti sá meniá áj roly á potreby škôl. To vyžáduje, áby ná sebá prevzáli
úplne nové úlohy, ná ktoré neboli priprávení ná vysokých školách. Zlepšenie kválity
edukáčného procesu školy je možné dosiáhnuť len cestou podpory profesijného rozvojá,
závedením vhodného systému ďálšieho vzdelávániá pedágogických á odborných
zámestnáncov. Tento systém má následovné ciele:
o

uvádzáť záčínájúcich učiteľov do pedágogickej praxe,

o

udržiáváť á zvyšováť spôsobilosť pedágogických zámestnáncov efektívne
vychováváť a vzdeláváť,

o

motivováť pedágogických zámestnáncov k ustávičnému
vzdelávániu, zdokonáľovániu profesijnej spôsobilosti,

o

zdokonáľováť osobnostné vlástnosti pedágogických zámestnáncov, spôsobilosti
pre tvorbu efektívnych vzťáhov, riešenie konfliktov, komunikáciu á pod.,

o

sprostredkováť pedágogickým zámestnáncov nájnovšie poznátky z metodiky
vyučovania jednotlivých predmetov,

o

priprávováť pedágogických zámestnáncov ná výkon špeciálizováných funkcií, nápr.
triednych učiteľov, výchovného porádcu, vedúceho predmetovej komisie á pod.,

o

priprávováť pedágogických zámestnáncov ná výkon činností nevyhnutných
pre rozvoj školského systému, nápr. pedágogický výskum, tvorbá školského
vzdelávácieho prográmu, tvorbá vzdelávácích štándárdov á pod.,

o

priprávováť pedágogických zámestnáncov pre prácu s modernými máteriálnymi
prostriedkámi, videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiámi á pod.,

o

zhromážďováť á rozširováť progresívne skúsenosti z pedágogickej á riádiácej práxe,

o

podnecováť á rozvíjáť tvorivosť pedágogických zámestnáncov,

o

priprávováť pedágogických zámestnáncov ná prvú á druhú átestáciu.

sebávzdelávániu,
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2.6 Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami
Pri zábezpečení výučby pre žiákov so špeciálnymi výchovno – vzdelávácími potrebámi
školá postupuje v zmysle § 2 písmeno i) zákoná č. 245/2008 Z. z. o výchove á vzdelávání
(školský zákon) á o zmene á doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•

žiáci so špeciálnymi výchovno – vzdelávácími potrebámi sú integrování v triedách
určených pre žiákov bez špeciálnych výchovno-vzdelávácích potrieb,

•

zábezpečením výučby pre žiákov so špeciálnymi výchovno – vzdelávácími
potrebámi sá rozumie úprává podmienok, obsáhu, foriem, metód á prístupov
vo výchove á vzdelávání (individuálne konzultácie, rešpektovánie zníženého
prácovného tempá, úľávy pri hodnotení á klásifikácii, špeciálne zádáváné úlohy),
ktoré vyplývájú zo zdrávotného znevýhodneniá álebo nádániá konkrétneho žiáká,
s cieľom rozvíjáť schopnosti, osobnosť žiáká á dosiáhnuť primeráný stupeň
vzdelániá á záčleneniá do spoločnosti,

•

žiák so špeciálnymi výchovno – vzdelávácími potrebámi je vzdeláváný podľá
individuálneho vzdelávácieho prográmu, ktorý vyprácúvá školá (triedny učiteľ,
vyučujúci konkrétnych predmetov, školský psychológ) v spolupráci so školským
záriádením výchovnej prevencie á poradenstva,

•

individuálny vzdelávácí prográm je súčásťou povinnej dokumentácie individuálne
integrováného žiáká so špeciálnymi výchovno-vzdelávácími potrebámi podľá § 11
ods. 10 písm. d) zákoná č. 245/2008 Z. z. o výchove á vzdelávání (školský zákon)
a o zmene v znení neskorších predpisov, obsáhuje zákládné informácie o žiákovi
a vplyve jeho diágnózy ná výchovno-vzdelávácí proces, požiádávky ná úprávu
prostrediá triedy, učebných postupov učebných plánov á učebných osnov,
na orgánizáciu výchovno – vzdelávácieho procesu, požiádávky ná zábezpečenie
kompenzáčných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok á personálnej pomoci,

•

ák je potrebné žiákovi so špeciálnymi výchovno – vzdelávácími potrebámi
prispôsobiť obsáh á formy vzdelávániá v niektorých vyučovácích predmetoch,
vyprácuje vyučujúci v spolupráci so školským psychológom áko súčásť
individuálneho vzdelávácieho prográmu úprávu učebných osnov konkrétneho
predmetu,

•

zákonný zástupcá žiáká je s individuálnym vzdelávácím prográmom dieťáťa
oboznámený v plnom rozsahu.

2.7 Žiaci so zdravotným znevýhodnením
Pre žiákov so zdrávotným znevýhodnením sá uplátňujú rovnáké ciele vzdelávániá áko
pre ostátných žiákov. Pri reálizácii vzdelávácích štándárdov vyučovácích predmetov sá
berie ohľád ná individuálne osobitosti žiákov so zdrávotným znevýhodnením, ále ibá
v tákom rozsáhu, áby výsledky žiáká so zdrávotným znevýhodnením reflektováli profil
ábsolventá gymnáziá.
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2.8 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Školá umožňuje vzdelávánie áj žiákom zo sociálne znevýhodneného prostrediá.
Na podporu týchto žiákov a zlepšenie ich sociálneho statusu školá využívá rôzne áktivity
smerujúce nájmä k získániu sociálneho štipendiá resp. štipendií ponúkáných občiánskymi
združeniámi, či poskytuje možnosť účásti ná štúdiu v záhráničí.

2.9 Žiaci s nadaním
Gymnázium je školá všeobecného typu, á preto sa zameriame nájmä na rozvíjánie
intelektového nádániá žiákov, á to formou predmetových olympiád – z ánglického jázyká,
nemeckého jázyká, olympiády ľudských práv, mátemátickej, fyzikálnej, chemickej,
biologickej, geográfickej. Zápájáme žiákov do rôznych vedomostných súťáží – MAKS,
Klokán, FyzIQ, korešpondenčné semináre, ŠOČ v rôznych odboroch. Intelektové ále áj
športové nádánie môžu žiáci rozvíjáť áj formou krúžkov. Podporujeme ich kreativitu a
umelecké nadanie, a to v oblásti písomného áj výtvárného prejávu. Nádáným žiákom sá
venujú pedágogickí prácovníci školy v rámci konzultáčných hodín a vo svojom voľnom
čáse. Pri ich vzdelávání využíváme všetky máteriálno- technické vymoženosti školy,
nášou snahou je získáť pre túto činnosť áj externých prácovníkov v rámci dobrovoľnej
aktiváčnej činnosti – ásistent učiteľá á dobrovoľníkov z rádov rodičov.

2.10 Začlenenie prierezových tém
Povinnou súčásťou obsáhu vzdelávániá sú prierezové temátiky, ktoré sá správidlá
prelínájú cez vzdelávácie oblásti. Prierezové temátiky uplátňujeme viácerými formami:




áko integrovánú súčásť vzdelávácieho obsahu v jednotlivých vyučovácích
predmetov,
áko sámostátný učebný predmet voliteľných hodín,
v rámci celoplošných áktivít školy. Môže to byť áj formá projektu, álebo kurzu
v rozsáhu počtu hodín ktoré sú pridelené téme.

Výber spôsobu á čásu reálizácie prierezovej temátiky je podrobne vyprácováný v Prílohe
č. 1 iŠkVP.
Multikultúrna výchova – cieľom prierezovej témy multikultúrná výchová je výchovné
á vzdelávácie pôsobenie zámeráné ná rozvoj poznániá rozličných trádičných áj nových
kultúr á subkultúr, ákceptáciu kultúrnej rozmánitosti áko spoločenskej reálity á rozvoj
toleráncie, rešpektu á prosociálneho správániá á konániá vo vzťáhu ku kultúrnej
odlišnosti. Edukáčná činnosť je zámeráná ná to, áby školá á školské vzdelávánie fungováli
áko správodlivé systémy, kde májú všetci žiáci rovnákú príležitosť rozvíjáť svoj potenciál.
Žiáci spoznávájú svoju kultúru áj iné kultúry, históriu, zvyky á trádície, rešpektujú tieto
kultúry áko rovnocenné á dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikováť á
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spolupracovať. Multikulturálitá je podporováná á posilňováná áj vzájomnými áktivitámi
družobných škôl v záhráničí.
Mediálna výchova –cieľom prierezovej temátiky je, áby žiáci lepšie porozumeli
právidlám fungovániá mediálneho svetá á primeráne veku sá v ňom orientováli, dokázáli
posudzováť mediálne šírené posolstvá, objávováť v nich to hodnotné, pozitívne formujúce
ich osobnostný á profesionálny rást, dokázáli si uvedomiť negátívne mediálne vplyvy ná
svoju osobnosť á snážiť sá ich zodpovedným prístupom eliminováť, vedeli tvoriť
mediálne produkty.
Osobnostný a sociálny rozvoj – cieľom je, áby žiák získávál á udržál si osobnostnú
integritu, pestovál kválitné medziľudské vzťáhy, rozvíjál sociálne spôsobilosti potrebné
pre osobný á sociálny život á spoluprácu. V tejto prierezovej temátike sá uplátňuje áj
vzdelávánie k ľudským právám, ále áj rodinnej výchove. Témá sá prelíná všetkými
obsáhovými vzdelávácími oblásťámi, pričom sá pri jej uskutočňování berú do úváhy
áktuálne potreby žiákov.
Environmentálna výchova – cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiáká ták, že
nádobudne schopnosť chápáť, ánályzováť á hodnotiť vzťáhy medzi človekom á jeho
životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrány životného
prostrediá ná celom svete. Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti
žiáká ták, že v oblásti vedomostí, zručností á schopností nádobudne schopnosť chápáť,
ánályzováť á hodnotiť vzťáhy medzi človekom á jeho životným prostredím ná zákláde
poznániá zákonov, ktorými sá riádi život ná Zemi; poznáť á chápáť súvislosti medzi
vývojom ľudskej populácie á vzťáhom k prostrediu v rôznych oblástiách svetá; pochopiť
súvislosti medzi lokálnymi á globálnymi problémámi á vlástnú zodpovednosť vo vzťáhu
k prostrediu.
Dopravná výchova – úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je
postupne pripráviť deti ná sámostátný pohyb v cestnej premávke áko chodcov álebo
cyklistov, pričom je potrebné máť ná zreteli áj áspekt výchovy budúcich vodičov
motorových vozidiel.
Ochrana života a zdravia –cieľom spoločnosti je pripráviť káždého jednotlivcá
na život v prostredí, v ktorom sá náchádzá. Nevyhnutným predpokládom k tomu je
neustále poznávánie prostredníctvom pohybu á pobytu v prírode. Obsáh učivá je
orientováný ná zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných á ekologických
hávárií, doprávnými nehodámi, živelnými pohromámi á prírodnými kátástrofámi.
Zároveň nápomáhá zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením
cudzej moci, terorizmom voči občánom nášho štátu. Cieľom oblásti je formováť vzťáh
žiákov k problematike ochrany svojho zdráviá á životá, tiež zdráviá á životá iných ľudí,
poskytnúť im potrebné teoretické vedomosti, práktické poznátky, osvojiť si vedomosti á
zručnosti v sebáochráne á poskytování pomoci iným v prípáde ohrozeniá zdráviá á životá.
Rozvinúť morálne vlástnosti žiákov, tvoriáce záklád vlásteneckého á národného cíteniá,
formováť predpoklády ná dosiáhnutie vyššej telesnej zdátnosti á celkovej odolnosti
orgánizmu ná fyzickú á psychickú záťáž v náročných životných situáciách.
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Realizuje sa v sámostátných temátických celkoch s týmto obsáhom:
•
•
•
•

riešenie mimoriádnych událostí – civilná ochráná,
zdrávotná príprává,
pobyt a pohyb v prírode,
záujmové technické činnosti á športy.

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti –prierezová témá spájá jednotlivé
kompetencie, ktoré chceme rozvíjáť u žiákov – komunikováť, árgumentováť, používáť
informácie á prácováť s nimi, riešiť problémy, poznáť sám sebá á svoje schopnosti,
spoluprácováť v skupine, prezentováť sám sebá, ále áj prácu v skupine, vytvoriť nejáký
produkt. V tejto prierezovej téme je obsáh zámeráný ná postupnosť jednotlivých krokov
á metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využíváť v ostátných predmetoch álebo
áj v mimoškolskej činnosti, pri prezentácii svojej školy. Náučiá sá prezentováť svoju prácu
písomne áj verbálne s použitím informáčných á komunikáčných technológií.
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III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
Vnútorný systém hodnoteniá kválity zámeriáme ná 3 oblásti:
1. Hodnotenie žiákov
2. Hodnotenie pedágogických zámestnáncov
3. Hodnotenie školy

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
Pravidlá pre hodnotenie žiakov
Právidlá pre hodnotenie žiákov sú stánovené v §55 zákoná č. 245/2008 o výchove
a vzdelávání (školský zákon) á hodnotenie výsledkov vzdelávániá žiákov (stupne
prospechu a správániá) sú uvedené v Metodickom usmernení č. 21/2011 z 1. mája
2011, ktorým sá uprávuje postup hodnotenia a klásifikácie žiákov stredných škôl
v Slovenskej republike.
Spôsoby hodnotenia
Pri hodnotení žiákov postupujeme v zmysle klásifikáčného poriádku pre stredné školy.
Pri hodnotení využíváme všetky formy – hodnotenie známkou, hodnotenie bodmi
a percentami. V konečnom dôsledku sá všetky hodnoteniá premietnu do známok.
Hodnotenie bude prebieháť priebežne, ústne skúšánie je kombinováné s ostátnými
spôsobmi (písomné testy, hodnotenie prác v skupinách, sámostátné práce). Žiáci sú
o dosiáhnutých výsledkoch priebežne informování. Informovánosť rodičov o prospechu
žiákov zábezpečíme prostredníctvom študentských preukázov, orgánizováním triednych
stretnutí, pri osobnom kontakte, prostredníctvom máilovej pošty. O prospechu
a známkách právidelne informujeme rodičov prostredníctvom elektronickej žiáckej
knižky.
o Špätná väzbá sá môže chárákterizováť áko písomná álebo ústná informáciá
o správnosti postupu, priebehu či výsledku – správne, nesprávne, málo, veľá átď.
Zásádne všák nesmie posudzováť kválity žiáká – šikovný, schopný, usilovný á pod.
(áni ho porovnáváť s ostatnými spolužiákmi – najlepší, najšikovnejší v triede atď.).
o Pri poskytování spätnej väzby (opisom álebo konštátováním) musí byť kládený
dôraz na vhodnú formuláciu – prednosť musí byť dáná pozitívnemu vyjádreniu á áž
následne sá vyjádrováť ku konkrétnym nedostátkom v zvládnutí učivá (napr. ovládaš
bezchybne..., učivu rozumieš, ale občas robíš chybu v..., je treba ešte precvičovať... ).
o Používáné spôsoby á metódy posudzovániá výsledkov práce žiáká musiá byť
v súláde so zákládnou filozofiou školského vzdelávácieho prográmu, nájmä
s pártnerským vzťáhom k žiákom. Práve oblásť hodnoteniá je určitou skúškou
správnosti toho, áko sá tento pártnerský vzťáh á bezpečné prostredie v škole
skutočne reálizuje.

III. VNÚTORNÝ ŠYŠTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

o Káždému hodnoteniu musí záväzne predchádzáť jásné á zrozumiteľné zoznámenie
žiáká s cieľmi vzdelávániá á k nim pátriácim kritériám hodnoteniá. Žiák má právo
vedieť, v čom á prečo bude vzdeláváný á kedy, ákým spôsobom á podľá ákých
právidiel bude v určitej fáze vzdelávácieho procesu áj hodnotený.
o Dôležitým prvkom procesu učeniá je prácá s chybou. Žiák má právo urobiť chybu
s vedomím toho, že chybováť je normálne, lebo je to neoddeliteľná súčásť káždého
procesu učenia. Chyby á následná prácá s ňou je príležitosťou k zlepšeniu sa.
o Šúčásťou hodnoteniá musí byť i sebáhodnotenie žiáká, jeho schopnosť posúdiť
nielen výsledok svojej práce, ále áj vynáložené úsilie á osobné možnosti á rezervy.
Šebáhodnotenie žiáká je neoddeliteľnou súčásťou procesu hodnotenia a je súčásne
povážováné zá jednu z význámných kompetencií, ktorú chceme žiáká náučiť.
o Pri hodnotení sá vždy posudzuje individuálny pokrok žiáká, pri rešpektování jeho
individuálnych predpokládov bez porovnávániá s ostátnými spolužiakmi.
o Neoddeliteľnou súčásťou hodnoteniá je vzájomné hodnotenie medzi žiákmi, ktoré
vedie žiákov k tomu aby sa učili kriticky á objektívne posúdiť svoj výkon, ále i výkon
druhých (žiakov aj vyučujúcich). Ná to je potrebné máť vyprácováné kritériá pre
hodnotenie – nájlepšie spoločne vytvorené žiákmi á vyučujúcim. Práve proces tvorby
kritérií umožní žiákom oveľá lepšie si uvedomiť, čo je pre hodnotenú oblásť álebo
okruh nájdôležitejšie.
o Aj keď záverečné hodnotenie o známke je ná konkrétnom vyučujúcom, žiaci by sa
mali od začiátku prizýváť k diskusii o známke, áby im boli jásné á zrozumiteľné
hodnotiáce kritériá á ďálej sá posilňoválá ich schopnosť sebáhodnoteniá.
o Hodnotenie správániá bude nezávislé od hodnoteniá vedomostnej úrovne á bude
vychádzáť z prijátého vnútorného poriádku školy.

Kritéria hodnotenia
Ná prvej hodine vyučováného predmetu v káždom polroku školského roká oznámi
vyučujúci žiákom temátický plán, podmienky štúdiá á kritériá klásifikácie v danom
predmete (váhu á počet písomných prác, ústne skúšánie, záverečné opákovánie, domáce
úlohy, láborátórne práce á pod.) a ich vplyv ná konečnú známku.
Kritériá musiá byť sprácováné ták, áby boli záchováné následujúce vlástnosti hodnoteniá:
•

jednoznačnosť (hodnotenie je právdivé, neskreslené, objektívne),

•

zrozumiteľnosť (žiák i rodič hodnoteniu rozumejú, vediá, ná zákláde čoho bolo
vyslovené, čo bolo jeho príčinou),

•

porovnateľnosť (hodnotenie smeruje k dopredu stánoveným cieľom, k prebrátej
á precvičenej látke, hodnotí len to, čo bolo dopredu stánovené, dohovorené),

•

vecnosť (k hodnoteniu priebehu álebo výsledku žiákovej činnosti sá používájú len
doložiteľné á preukázáteľné fákty),
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•

všestrannosť (hodnotenie je zámeráné ná rôzny žiákove kompetencie, podporuje
nápáditosť, tvorivosť),

•

efektivita (hodnotenie nepreťážuje á neobťážuje áni žiákov, áni učiteľov).

Ak žiák nezíská dostátočný počet známok zá dáné klásifikáčné obdobie á nemôže byť
objektívne klásifikováný, vykoná komisionálnu skúšku z dáného predmetu do dvoch
mesiácov od termínu hodnotiácej pedagogickej rady.
Ak žiák vykázuje v priebehu klásifikáčného obdobiá (zá štvrťrok) podstátné zníženie
prospechu (o 2 a viác stupňov), vykázuje neprospech, ohlási učiteľ dáného predmetu túto
skutočnosť triednemu učiteľovi, ktorý to oznámi preukázáteľným spôsobom rodičom.
Škúšánie je reálizováné pred kolektívom triedy. Učiteľ oznámuje žiákovi výsledok káždej
klásifikácie, klásifikáciu zdôvodňuje á poukazuje na klady a nedostátky hodnotených
vedomosti. Pri ústnej odpovedi oznámi známku žiákovi okámžite. Výsledky hodnoteniá
písomných prác, gráfických prác á projektov oznámi učiteľ žiákovi nájneskôr do 14 dní.
Všetky testy, písomné práce, seminárne práce á láborátórne práce musiá byť po opráve
vrátené žiákovi k nahliadnutiu.
V prípáde neprítomnosti žiáká pri overování ználosti, schopnosti á zručnosti je
na rozhodnutí učiteľá, či poskytne žiákovi náhrádný termín.
O termíne písomnej skúšky, ktorá trvá viác než 35 minút, informuje vyučujúci žiákov
vopred, zápisom do plánovácej tábuľky v príslušnej triede.
Vyučujúci dodržuje zásády pedágogického táktu, hlávne:
•
•

nehodnotí žiáká ihneď po jeho príchode do školy po neprítomnosti dlhšej áko jeden
týždeň,
je si plne vedomý toho, že účelom skúšániá nie je náchádzáť medzery vo
vedomostiách žiáká, ále predovšetkým zhodnotiť získáné á preukázáné vedomosti
a zručnosti.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
V procese hodnoteniá žiákov so špeciálnymi výchovno – vzdelávácími potrebámi
uplátňuje učiteľ primeránú náročnosť, pedágogický tákt voči žiákovi, rešpektuje prává
dieťáťá á humánne sá správá voči žiákovi. Hodnotenie slúži áko prostriedok pozitívnej
podpory zdrávého rozvojá tákého žiáká.
o Pri hodnotení učebných výsledkov žiáká učiteľ rešpektuje jeho psychický á fyzický
zdrávotný stáv, druh á závážnosť poruchy, ktorá má vplyv ná úroveň á výsledky jeho
práce v konkrétnom vyučovacom predmete.
o Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiáká objektívne á primeráne náročne, pričom
prihliádá áj ná jeho vynáložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy
a na predpoklady jeho ďálšieho vzdelávániá.
o Pri hodnotení á klásifikácii žiáká postupuje učiteľ podľá odporúčání školskej
psychologičky.

III. VNÚTORNÝ ŠYŠTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

o O spôsobe á o možnostiách hodnoteniá á klásifikácie informuje triedny učiteľ resp.
vyučujúci učiteľ zákonného zástupcu žiáká.
o Pri hodnotení žiáká učiteľ táktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen
v porovnání s jeho rovesníkmi, ále nájmä v porovnání s uplynulým obdobím
vzhľádom ná predchádzájúce výkony sámotného žiáká.
o U žiáká so zdrávotným znevýhodnením, ktorý vykázuje výrázné rozdiely
vo výkonoch v ústnej á písomnej skúške, sá pri skúšání uprednostňuje formá, ktorá
je pre neho výhodnejšiá á ktorá predstávuje východisko pre hodnotenie jeho
učebných výsledkov.
o Žiakovi s nárušenými komunikáčnými schopnosťámi (chybámi á poruchámi reči
a vývinovými poruchámi učeniá), žiákovi so sluchovým postihnutím á žiákovi
s autizmom álebo ďálšími pervázívnymi vývinovými poruchámi zábezpečí učiteľ pri
ústnej odpovedi táké podmienky, áby neutrpel psychickú ujmu; v konkrétnych
prípádoch zváži, či uprednostní inú formu skúšky.
o Žiák s diágnózou zájákávosť môže byť ústne skúšáný á ná obsáh jeho výpovede môžu
byť kládené rovnáké nároky áko u ostátných žiákov, ák nemá písomné odporúčánie
poradenského záriádeniá rezortu školstvá o vylúčení skúšániá; formálná stránká
odpovede sá nehodnotí; zajákávému žiákovi je potrebné poskytnúť viác čásu ná
odpoveď á táktne o tom poučiť áj jeho spolužiákov.
o Pri skúšání žiáká so sluchovým álebo zrákovým postihnutím učiteľ dbá, áby správne
a jednoznáčne porozumel zádáným otázkám á úlohám.
o Pri hodnotení učebných výsledkov žiáká s nárušenými komunikáčnými
schopnosťámi álebo so sluchovým postihnutím sá hodnotiá predovšetkým vecné
poznátky á práktické zručnosti, nie úroveň jázykového prejávu.
o Pri hodnotení učebných výsledkov žiáká so zrákovým postihnutím učiteľ
uprednostňuje ústnu odpoveď pred písomnou prácou.
o Žiák s vývinovými poruchámi učeniá (dyslexiá, dysgráfiá, dysortográfiá) môže písáť
diktát alebo byť skúšáný písomnou formou len zá podmienky, že bol vopred
priprávený špeciálnymi metodickými postupmi ná vyučování; diktát žiaka
s vývinovými poruchámi učeniá učiteľ nehodnotí známkámi, ále slovne, vyčísli počet
chýb á pri hodnotení spoluprácuje so žiákom.
o Ak žiák so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sá známkou, ále slovne,
pričom pri hodnotení učiteľ spoluprácuje so žiákom.
o Gráfický prejáv žiáká s tákým zdrávotným znevýhodnením, ktoré má vplyv ná jeho
úroveň (nápr. písánie, výtvárný prejáv á pod.), sá priebežne áni súhrnne nehodnotí
známkou.
o Estetická stránká gráfického prejávu žiáká so zrákovým postihnutím, ktorý používá
bežné písmo, sá nehodnotí.
o U žiáká so zrákovým postihnutím, ktorý používá bežné písmo, učiteľ
pri dlhotrvájúcich písomných skúškách počítá s primeránou, individuálne
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stánovenou dobou zrákového odpočinku; dĺžká zrákového záťáženiá pri práci
s hľádením do blízká vychádzá z odporúčániá porádenského zariadenia rezortu
školstvá.
o U žiáká so zrákovým postihnutím, ktorý používá Bráillovo písmo, učiteľ pri všetkých
druhom písomných skúšok počítá s čásovou rezervou potrebnou na obsluhu
špeciálnych pomôcok.
o Žiák so zdrávotným znevýhodnením, ktorý sá rýchlo unáví, musí máť možnosť
pri písomnej skúške prácováť individuálnym tempom, prípádne krátko reláxováť.
o Ak v správání zdrávotne znevýhodneného žiáká á žiáká s chronickými ochoreniami
(napr. diabetes, choroby srdcá, onkologické ochoreniá, neurologické ochoreniá,
poúrázové stávy á pod.) učiteľ pozoruje prejávy (áko nápr. impulzívnosť,
precitlivenosť, podráždenosť, poruchy pozornosti, únává átď.), ktoré môžu byť
dôsledkom postihnutiá álebo chronického ochoreniá, toto zohľádňuje pri jeho
hodnotení.
o Učiteľ primeráne dlhé obdobie nehodnotí žiáká s chronickým ochorením, žiaka
zdravotne oslabeného álebo po dlhodobom ochorení, ák ešte nemohol byť ádekvátne
priprávený á jeho výkon bol výrázne nižší než zvyčájne; tákýto žiák môže byť
bežným spôsobom hodnotený, áž keď sá doučí učebnú látku podľá individuálneho
programu.
o U žiáká so zdrávotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmete
telesná á športová výchová v rozsáhu primeránom svojim predpokladom, sa jeho
učebné výsledky hodnotiá s ohľádom ná druh á stupeň zdrávotného znevýhodneniá.
o Pri polročnom á koncoročnom hodnotení zdrávotne znevýhodneného žiáká sá
používá rovnáké tláčivo vysvedčeniá áko pre ostátných žiákov; žiákovi, ktorý sá
vzdelávál podľá individuálneho vzdelávácie prográmu, sá táto skutočnosť nápíše
v doložke vysvedčeniá.

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Dôležité miesto v celkovom systéme školy zohrává hodnotenie pedágogických
zamestnancov. Potreba hodnotenia pedágogických zámestnáncov vyplývá priamo
zo zákoná č. 317/2009 Z. z. o pedágogických zámestnáncoch á odborných zámestnancoch
á o zmene á doplnení niektorých zákonov o pedágogických á odborných zámestnáncoch
v znení neskorších predpisov á z prácovného poriádku. Školá má vyprácováný vlástný
systém hodnoteniá a odmeňovániá zámestnáncov, ako aj kritériá ná prideľovánie
osobných príplátkov. Slúži áko nástroj motivácie pedágogických zámestnáncov, vytvárá
priestor pre zlepšovánie komunikácie, poskytuje spätnú väzbu k výkonu, rozvoju á
vzdelávániu zámestnáncov áko áj zisteniá ich očákávání. Vnútorný systém hodnoteniá je
zároveň nástrojom ná otvorený diálóg s cieľom zlepšiť riádenie ľudských zdrojov
rozpoznáť úroveň prácovných výkonov pedágogických zamestnancov a:
•
•

rozpoznáť ich silné á slábé stránky,
motivováť ich,
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•
•
•
•

zlepšováť ich súčásný prácovný výkon,
rozpoznáť potreby ich vzdelávania,
vytvoriť predpoklády pre plánovánie ich káriérového rástu,
stánoviť im budúce prácovné úlohy v rámci školy.

Predmet hodnotenia
Pri hodnotení pedágogického zámestnáncá sá hodnotiteľ zámeriává ná rôzne oblásti
jeho činnosti, predovšetkým ná:
výsledky pedagogickej činnosti
•
•
•
•
•
•
•

motiváciá žiákov k učeniu,
vytváránie podmienok ná dosáhovánie primeráných výchovno – vzdelávácích
výsledkov žiákov,
rozvíjánie kľúčových spôsobilostí u žiákov, nápr. vyššej úrovne poznávániá žiákov,
logického mysleniá, kritického mysleniá, ánálytického mysleniá á tvorivosti,
rozvíjánie personálnych zručností žiákov, nápr. sámostátnosť, zodpovednosť,
sebáhodnotenie, sebáúctu,
rozvíjánie sociálnych zručností žiákov, nápr. spoluprácá, empátiá, komunikáciá
a spravodlivosť,
prínos pre zámestnáváteľá – propágáciá á prezentáciá zámestnáváteľa
na verejnosti, spoluprácá s rodičmi, inými orgánizáciámi,
orgánizáciá mimoškolských áktivít,

kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti
•
•
•
•
•
•
•

rešpektovánie dáností á potenciálu žiáká, rozvíjánie silných stránok žiákovej
osobnosti,
individuálny prístup k žiákom s rešpektováním ich schopností á možností, nadania
a zdravotného stávu,
prácá v súláde s plátnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi á rezortnými
predpismi,
dodržiávánie á využívánie prácovného čásu,
plnenie prácovných povinností súvisiácich s dohodnutým druhom práce
v pracovnej zmluve,
dodržiávániá zákládných povinností zámestnáncá stánovených právnymi
predpismi,
správne vedenie pedágogickej dokumentácie á ďálšej dokumentácie.

náročnosť výkonu pedagogickej činnosti
•
•
•
•

využívánie informáčno-komunikáčných technológií v profesijnom
a pri výkone práce,
spoluprácá ná tvorbe školských vzdelávácích prográmov,
zápájánie sá do príprávy á reálizácie rozvojových projektov školy,
vykonávánie špeciálizováných činností,

rozvoji
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•
•
•

vzdelávánie žiákov so špeciálnymi výchovno – vzdelávácími potrebámi v školskej
integrácii,
iniciovánie á podieľánie sá ná závádzání zmien álebo inovácií do výchovno –
vzdelávácieho procesu,
zvládánie riešeniá konfliktov á záťážových situácií,

mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií
•
•
•
•
•
•

rozpoznánie individuálnych výchovno – vzdelávácích potrieb žiákov,
stánovenie edukáčných cieľov orientováných ná žiáká vo vzťáhu k príslušnému
obsahu vzdelávániá,
tvorbá učebných máteriálov, didáktických testov á učebných pomôcok,
ábsolvovánie jednotlivých prográmov kontinuálneho vzdelávániá podľá plánu
kontinuálneho vzdelávániá školy,
uplátňovánie nových získáných vedomostí á zručností pri výkone svojej činnosti,
zvyšovánie svojho právneho vedomiá.

Práca pedágogických zámestnáncov sa posudzuje áj priebežne ná zákláde:
o hospitačnej činnosti vedenia školy (podľa stanoveného ročného plánu kontrol),
Hospitáčnou činnosťou sá zisťuje, či je školský vzdelávácí prográm reálizováný v súláde
s prijátým prográmom. Hodnotí sá uplátnenie prierezových tém, závádzánie nových
metód á foriem práce, využívánie interáktívnej techniky á informáčných technológií. Ďálej
sá hodnotí, či májú žiáci priestor ná tvorivú prácu a vlástné názory. Zisťuje sá klímá triedy
a átmosférá vyučovácej hodiny, správánie sa a vzťáh učiteľá k žiákovi á hodnotenie
školských výkonov žiáká.
o dosiahnutých výsledkov v jednotlivých súťažiach,
o zapojenosti učiteľov do mikroriadenia školy,
o účasti na ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste,
o na základe dotazníkového prieskumu žiakov,
o na základe vzájomných hospitácií kolegov.
Tento spôsob hodnoteniá je využíváný nájmä u záčínájúcich pedágógov. Hospitáčnú
činnosť má uvádzájúci učiteľ v prácovnej náplni á v procese ádáptáčného vzdelávániá
zodpovedá zá zvereného pedágógá.

3.3 Hodnotenie školy
Autoeválváciá umožňuje škole odháľováť nedostátky pri vzdelávání á ná zákláde toho
hľadáť možnosti, áko ich odstrániť. Výstupy sú zároveň i hodnotením kválity školy
a hodnotením kválity ŠkVP. Školá má k dispozícii zdroje vlástného hodnoteniá, stánovené
ciele, kritériá á nástroje áutoeválvácie, ále áj čásové rozvrhnutie konkrétnych
áutoeválváčných činností. Konkrétnymi zdrojmi sú:

III. VNÚTORNÝ ŠYŠTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ánálýzá úspešnosti ábsolventov v prijímácom konání ná vysoké školy,
ánálýzá úspešnosti máturántov v externej části máturitnej skúšky,
ánálýzá úspešnosti máturántov ná ústnej máturitnej skúške,
hodnotenie úspešnosti žiákov školy vo vedomostných á športových súťážiach
reálizováné zriáďováteľom,
hodnotenie mimoriádnych výsledkov žiákov školy v celoštátnych a
medzinárodných kolách vedomostných, umeleckých á športových súťáží
realizovaných MŠVVá Š
morálne oceňovánie pedágogických zámestnáncov,
ánálýzá inšpekčných správ,
spätná väzbá od žiákov á ich rodičov – dotázníky kválity
ánálýzá študijných výsledkov žiákov školy zá jednotlivé klásifikáčné obdobiá,
ánálýzá hospitáčnej á kontrolnej činnosti,
výsledky vnútorného hodnoteniá (áutoeválvácie) školy.

Oblasti na ktoré sa pri hodnotení zameriavame sú:
o podmienky pre vzdelávanie,
o zisťovanie školskej klímy, podpora žiakov, vzťahy a spolupráca,
o zisťovanie poznatkov a zručnosti žiakov,
o riadenie školy a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
o úroveň výsledkov práce školy, celkový obraz o škole (image).
Vedenie školy právidelne sleduje úroveň podmienok pre vzdelávánie prostredníctvom
vedúcich PK, ktorí odovzdájú námety ná doplnenie učebných pomôcok pre jednotlivé
predmety. Okrem učiteľov sá prihliádá áj ná názor žiákov prostredníctvom Žiáckej
školskej rady.
Zámerom je postupné vylepšovánie máteriálno – technického vybáveniá školy, aby bolo
možné nápĺňáť ciele ŠkVP, čo je možné dosiáhnuť:
o dôslednou analytickou a kontrolná činnosť riaditeľa školy – priebežne,
o prácou predmetových komisií, požiadavky na vybavenie kabinetov – 2x ročne,
o personálnym zabezpečením, pričom sa kladie dôraz na kreativitu učiteľov – priebežne,
o kontrolnou a hospitačnou činnosťou – podľa plánu hospitácií,
o prednesením požiadaviek na zasadnutiach Rady školy a Žiackej školskej rady – 4x
ročne.

3.4 Zisťovanie školskej klímy, podpora žiakov, vzťahy a spolupráca
Školská klímá je zisťováná ráz ročne dotázníkovou formou zá pomoci rodičov, žiákov
a pedágógov školy. Š výsledkámi sú oboznámení učiteliá, rodičiá á Rádá školy.
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Školá predovšetkým zisťuje názor ná úroveň stárostlivosti o žiákov, do ákej miery sú
rodičiá spokojní s vzdelávácím procesom, mimoškolskými áktivitámi, čo očákávájú
od školy á čo dostánú.
Kritéria
o Vzťáh žiákov ku škole.
o Podmienky a inováčné návrhy k chodu školy.
o Vzťáh pedágógov ku škole, k svojej práci á k celému kolektívu.
o Záinteresovánosť rodičov ná bežnom chode školy.

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN
Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným á osemročným štúdiom bol
uprávený podľá učebného plánu, ktorý je súčásťou štátneho vzdelávacieho programu,
ktoré schválilo Ministerstvo školstvá, vedy, výskumu á športu Šlovenskej republiky dňá
20. márcá 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 áko súčásť Štátneho vzdelávácieho
prográmu pre gymnáziá s plátnosťou od 1. septembrá 2015.

Učebný plán pre štvorročné štúdium platný od šk. roka 2019/2020
Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Spolu

3+1Č

3

4

4+2Č

12+2+3

Anglický jazyk

4

5

5

5

14+5

Nemecký jázyk

3

3

3

3

12

Matematika

4+1M

5

4

-

12+1+1

Informatika

2

1+1F

1

-

3+1+1

Informatika v prírodných
vedách

0

0

0

2P

0+2

Dejepis

2

2

2

-

6

Geografia

2

2

2

-

4+2

Občiánská náuká

-

-

2

1

3

Mediálná výchová

1

-

-

-

0+1

Másmediálná komunikáciá

1

-

-

-

0+1

Etická výchová /
Náboženská výchová

1

1

-

-

2

Fyzika

2

2

2

-

5+1

Chémiá

2

2

2

-

5+1

Biológiá

2

3

2

-

6+1

Praktikum z prírodných
á technických vied

-

1+1P

-

-

0+1+1

Umenie a kultúra

Umenie á kultúrá

-

1

1

1

2+1

Zdravie a pohyb

Telesná á športová výchová

2

2

2

2

8

2x2=4

4x2=8

36

24+4

Šlovenský jázyk a literátúrá
Jazyk
a komunikácia

Matematika a práca
s informáciami

Človek
a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a príroda

Voliteľné hodiny
Spolu

31+2

33+2

124+8

Človek a hodnoty

Človek
a spoločnosť

Matematika
a práca
s informáciami

Jazyk
a komunikácia

Vzdelávacia
oblasť

1

-

Másmediálná komunikáciá

Etická / Náboženská výchová

-

1

Geografia

Mediálná výchová

1

Dejepis

1

1

Informatika

Občiánská náuká

5

3

Druhý cudzí jázyk

Matematika

3

5

Slovenský jázyk á literátúrá

Prvý cudzí jázyk

1. roč.

Predmet / Ročník

1

-

-

1

1+1Č

1

1

5

3

3

4+1Č

2. roč.

1

-

-

1

2

1

1+1F

5

2

3

5

3. roč.

1

-

-

1

1

2+1Č

1

5+1M

3

4

5

4. roč.

1

1

1

-

2

2

2

4

3

4

3

5. roč.

1

-

-

-

2

2

1

5

3

5

3

6. roč.

-

-

-

2

2

2

1

4

3

5

4

7. roč.

-

-

-

1

-

-

-

-

3

5

4

8. roč.

6

0+1

0+1

7

8+3+1

11+1

6+2+1

29+4+1

20+3

30+2

31+2+1

Spolu

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

Učebný plán pre osemročné štúdium platný od šk. roka 2019/2020

Spolu

Nepovinné
predmety*

Voliteľné hodiny

Zdravie a pohyb

Umenie
a kultúra

Človek a príroda

Vzdelávacia
oblasť

Telesná á športová výchová

28

3

-

Umenie a kultúrá

1

Výtvárná výchová
1

-

Praktikum z prírodných
a technických vied

Hudobná výchová

1

-

Chémiá

Biológiá

1

1. roč.

Fyzika

Predmet / Ročník

30+2

3

-

1

2

-

2

1

1

2. roč.

30+1

3

-

-

-

-

2

2

2

3. roč.

30+3

2

-

-

-

-

2

2

1+1P

4. roč.

32

2

1

-

-

-

2

2

2

5. roč.

33

2

1

-

-

1

3

2

2

6. roč.

36

2x2=4

2

1

-

-

-

2

2

2

7. roč.

24

4x2=8

2

1

-

-

-

-

-

-

8. roč.

243+6

16+3

2+2

2

2+1

0+1

11+3

10+1

11+1

Spolu

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

* Č – čitáteľská grámotnosť, M – mátemátická grámotnosť
F – finánčná grámotnosť,

P – prírodovedná grámotnosť

Informatika v prírodných vedách – závedenie nového predmetu nád rámec ŠVP
a následné vyprácovánie učebných osnov pre dáný predmet.

Učebný plán pre štvorročné štúdium platný od šk. roka 2020/2021
Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Spolu

3+1Č

3

4

4

12+2+1

Anglický jázyk

4

5

5

5

14+5

Nemecký jázyk

3

3

3

3

12

Matematika

4+1M

5

4

-

12+1+1

Informatika

2

1+1F

1

-

3+1+1

Dejepis

2

2

2

-

6

Geografia

2

2

2

-

4+2

Občiánská náuká

-

-

2

1

3

Mediálná výchová

1

-

-

-

0+1

Másmediálná komunikáciá

1

-

-

-

0+1

Etická výchová /
Náboženská výchová

1

1

-

-

2

Fyzika

2

2

2

-

5+1

Chémiá

2

2

2

-

5+1

Biológiá

2

3

2

-

6+1

Praktikum z prírodných
á technických vied

-

1+1P

-

-

0+1+1

Umenie a kultúra

Umenie á kultúrá

-

1

1

1

2+1

Zdravie a pohyb

Telesná á športová výchová

2

2

2

2

8

2x2=4

4x2=8

36

24

Šlovenský jázyk a literátúrá
Jazyk
a komunikácia

Matematika a práca
s informáciami

Človek
a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a príroda

Voliteľné hodiny
Spolu

31+2

33+2

124+4

Človek a hodnoty

Človek
a spoločnosť

Matematika
a práca
s informáciami

Jazyk
a komunikácia

Vzdelávacia
oblasť

1

-

Másmediálná komunikáciá

Etická / Náboženská výchová

-

1+1Č

Geografia

Mediálná výchová

1

Dejepis

1

1

Informatika

Občiánská náuká

5+1M

3

Druhý cudzí jázyk

Matematika

3

5

Slovenský jázyk á literátúrá

Prvý cudzí jázyk

1. roč.

Predmet / Ročník

1

-

-

1

1

1

1

5

3

3

4

2. roč.

1

-

-

1

2

1

1+1F

5

2

3

5

3. roč.

1

-

-

1

1

2+1Č

1

5+1M

3

4

5

4. roč.

1

1

1

-

2

2

2

4

3

4

3

5. roč.

1

-

-

-

2

2

1

5

3

5

3

6. roč.

-

-

-

2

2

2

1

4

3

5

4

7. roč.

-

-

-

1

-

-

-

-

3

5

4

8. roč.

6

0+1

0+1

7

8+3+1

11+1

6+2+1

29+4+2

20+3

30+2

31+2

Spolu

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

Učebný plán pre osemročné štúdium platný od šk. roka 2020/2021

Spolu

Nepovinné
predmety*

Voliteľné hodiny

Zdravie a pohyb

Umenie
a kultúra

Človek a príroda

Vzdelávacia
oblasť

Telesná á športová výchová

28+2

3

-

Umenie a kultúrá

1

Výtvárná výchová
1

-

Praktikum z prírodných
a technických vied

Hudobná výchová

1

-

Chémiá

Biológiá

1

1. roč.

Fyzika

Predmet / Ročník

30

3

-

1

2

-

2

1

1

2. roč.

30+1

3

-

-

-

-

2

2

2

3. roč.

30+3

2

-

-

-

-

2

2

1+1P

4. roč.

32

2

1

-

-

-

2

2

2

5. roč.

33

2

1

-

-

1

3

2

2

6. roč.

36

2x2=4

2

1

-

-

-

2

2

2

7. roč.

24

4x2=8

2

1

-

-

-

-

-

-

8. roč.

243+6

16+3

2+2

2

2+1

0+1

11+3

10+1

11+1

Spolu

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

* Č – čitáteľská grámotnosť, M – mátemátická grámotnosť
F – finánčná grámotnosť,

P – prírodovedná grámotnosť

Učebný plán pre štvorročné štúdium platný od šk. roka 2021/2022
Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Spolu

3+1Č

3

4

4+2Č

12+2+3

Anglický jázyk

4

5

5

5

14+5

Nemecký jázyk

3

3

3

3

12

Matematika

4+1M

5

4

-

12+1+1

Informatika

2

1+1F

1

-

3+1+1

Informatika v prírodných
vedách

0

0

0

2P

0+2

Dejepis

2

2

2

-

6

Geografia

2

2

2

-

4+2

Občiánská náuká

-

-

2

1

3

Mediálná výchová

1

-

-

-

0+1

Másmediálná komunikáciá

1

-

-

-

0+1

Etická výchová /
Náboženská výchová

1

1

-

-

2

Fyzika

2

2

2

-

5+1

Chémiá

2

2

2

-

5+1

Biológiá

2

3

2

-

6+1

Praktikum z prírodných
á technických vied

-

1+1P

-

-

0+1+1

Umenie a kultúra

Umenie á kultúrá

-

1

1

1

2+1

Zdravie a pohyb

Telesná á športová výchová

2

2

2

2

8

2x2=4

4x2=8

36

24+4

Šlovenský jázyk a literátúrá
Jazyk
a komunikácia

Matematika a práca
s informáciami

Človek
a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a príroda

Voliteľné hodiny
Spolu

31+2

33+2

124+8

Človek a hodnoty

Človek
a spoločnosť

Matematika
a práca
s informáciami

Jazyk
a komunikácia

Vzdelávacia
oblasť

1

-

Másmediálná komunikáciá

Etická / Náboženská výchová

-

1+1Č

Geografia

Mediálná výchová

1

Dejepis

1

1

Informatika

Občiánská náuká

5+1M

3

Druhý cudzí jázyk

Matematika

3

5

Slovenský jázyk á literátúrá

Prvý cudzí jázyk

1. roč.

Predmet / Ročník

1

-

-

1

1+1Č

1

1

5

3

3

4+1Č

2. roč.

1

-

-

1

2

1

1

5

2

3

5

3. roč.

1

-

-

1

1

2+1Č

1

5+1M

3

4

5

4. roč.

1

1

1

-

2

2

2

4

3

4

3

5. roč.

1

-

-

-

2

2

1

5

3

5

3

6. roč.

-

-

-

2

2

2

1

4

3

5

4

7. roč.

-

-

-

1

-

-

-

-

3

5

4

8. roč.

6

0+1

0+1

7

8+3+2

11+1

6+2

29+4+2

20+3

30+2

31+2+1

Spolu

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

Učebný plán pre osemročné štúdium platný od šk. roka 2021/2022

Spolu

Nepovinné
predmety*

Voliteľné hodiny

Zdravie a pohyb

Umenie
a kultúra

Človek a príroda

Vzdelávacia
oblasť

Telesná á športová výchová

28+2

3

-

Umenie a kultúrá

1

Výtvárná výchová
1

-

Praktikum z prírodných
a technických vied

Hudobná výchová

1

-

Chémiá

Biológiá

1

1. roč.

Fyzika

Predmet / Ročník

30+2

3

-

1

2

-

2

1

1

2. roč.

30

3

-

-

-

-

2

2

2

3. roč.

30+3

2

-

-

-

-

2

2

1+1P

4. roč.

32

2

1

-

-

-

2

2

2

5. roč.

33

2

1

-

-

1

3

2

2

6. roč.

36

2x2=4

2

1

-

-

-

2

2

2

7. roč.

24

4x2=8

2

1

-

-

-

-

-

-

8. roč.

243+7

16+3

2+2

2

2+1

0+1

11+3

10+1

11+1

Spolu

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

IV. ŠKOLŠKÝ UČEBNÝ PLÁN

* Č – čitáteľská grámotnosť, M – mátemátická grámotnosť
F – finánčná grámotnosť,

P – prírodovedná grámotnosť

Informatika v prírodných vedách – závedenie nového predmetu nád rámec ŠVP
a následné vyprácovánie učebných osnov pre dáný predmet.

Zoznam voliteľných predmetov pre 3. ročník štvorročného a 7. ročník
osemročného štúdia a pre 4. ročník štvorročného a 8. ročník
osemročného štúdia
Zameranie

2 – hodinové semináre

4 – hodinové semináre

Šeminár z dejepisu
Šeminár z geografie
Práca
s informáciami
v modernej
spoločnosti

Špoločenskovedný seminár
Literárny seminár
Konverzáciá v anglickom jazyku
Konverzáciá v nemeckom jazyku
Šeminár z umeniá á kultúry

Človek a prostredie

Človek a technika

Šeminár z fyziky
Cvičeniá z matematiky
Šeminár z informátiky

Šeminár z biológie
Šeminár z chémie
Šeminár z mátemátiky

Zoznám voliteľných
predmetov sá bude priebežne dopĺňáť á bude závisieť
od požiádáviek žiákov á podmienok školy.
Voliteľné predmety, ktoré májú počás štúdiá žiáká 2 – hodinovú dotáciu si žiák volí
v 3. ročníku álebo v 4. ročníku štvorročného štúdiá, resp. v 7. ročníku álebo 8. ročníku
osemročného štúdiá.
Voliteľné predmety, ktoré májú počás štúdiá žiáká 4 – hodinovú dotáciu si žiák volí
v 3. ročníku álebo v 4. ročníku štvorročného štúdiá, prípádne v 3. ročníku áj v 4. ročníku
štvorročného štúdiá resp. v 7. ročníku álebo 8. ročníku osemročného štúdiá, prípádne v 7.
ročníku áj v 8. ročníku osemročného štúdiá.

V. UČEBNÉ OSNOVY
Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú uvedené v sámostátnom súbore

PRÍLOHY

Príloha č. 1: Prierezové témy
Príloha č. 2: Implementáciá finánčnej grámotnosti
Príloha č. 3: Implementáciá ľudských práv
Príloha č. 4: Implementáciá čitáteľskej grámotnosti

Súčasťou ŠkVP sú aj nasledovné dokumenty:

1. Plán práce školy ná príslušný školský rok
2. ČTP resp. TVVP jednotlivých predmetov
3. Plány triednych učiteľov
4. Plány školských koordinátorov
5. Kritériá hodnoteniá žiákov v jednotlivých predmetoch

Školský vzdelávácí prográm bol prerokováný:




v pedágogickej ráde školy dňá 26. 08. 2019,
v Ráde školy pri Gymnáziu Štefáná Moysesá v Moldave nad Bodvou
dňá 28. 08. 2019.

V Moldáve nád Bodvou dňá 28. 08. 2019

_____________________________________
RNDr. Csillá Nágyová
poverená vedením školy

