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Školský vzdelávací program 
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Stupeň vzdelania:    ISCED 3A 

Dĺţka štúdia:     štvorročná 

Stupeň vzdelania:    ISCED 2 

Dĺţka štúdia:     štvorročná 

Vyučovací jazyk:   slovenský 

Študijná forma:   denná 

Druh školy:    štátna 

 

 

Predkladateľ: 

Názov školy:    Gymnázium Jána Hollého Trnava 

Adresa:    Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 

IČO:                                                  000 160 466     

Riaditeľ školy:   RNDr. František Klotton 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Eva Starnová, Jozef Ilavský – zástupca riaditeľa 

Ďalšie kontakty:   tel: 033/5571411, fax: 033/5571400 

email: gyjhtt@zupa-tt.sk 

web: http://gymholl.edupage.org/ 

 

 

Zriaďovateľ: 
Názov:     Trnavský samosprávny kraj 

Adresa:    Starohájska 10, Trnava 

Kontakty:    tel: 033/5933311 

e-mail: urad.vuc@trnava-vuc.sk  

web: http://www.trnava-vuc.sk/  

 

 

Dátum schválenia:   25.08. 2010 Radou školy  

Platnosť dokumentu do:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.     RNDr. František Klotton 

     predseda Rady školy             riaditeľ školy 

 

     

V Trnave dňa 02.09 2010

http://gymholl.edupage.org/
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I. VŚEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŚKOLY 

 

 

1. Veľkosť školy 

 

Gymnázium Jána Hollého je škola, ktorá poskytuje ţiakom vzdelanie formou 4-ročného 

i 8-ročného štúdia, ktoré ţiak ukončuje maturitnou skúškou a získaním dokladu 

o maturitnom vzdelaní, t.j. maturitné vysvedčenie. 

     Školu v súčasnosti tvorí 28 tried  z toho 15 tried 4-ročného štúdia a 13 tried 8-ročného 

štúdia v celkovom počte ţiakov 791. Perspektívne sa bude škola rozvíjať tak, ţe  

v 8-ročnom štúdiu (nakoľko podľa Školského zákona sa toto štúdium bude týkať 5% 

populácie) budeme do ročníka prijímať jednu triedu v počte 22 ţiakov v 4-ročnom štúdiu sa 

budú prijímať 4 triedy v celkovom počte 120 ţiakov. Počet tried v škole sa ustáli na čísle 

24. 

 

V školskom roku 2010/2011 bude študovať : 

v 1. ročníku v štyroch triedach 115 ţiakov,  

v 2.ročníku v troch triedach 110 ţiakov,  

v 3. ročníku v štyroch triedach 129 ţiakov,  

vo 4. ročníku v štyroch triedach 101 ţiakov.  

v prvom ročníku osemročného štúdia – 1 trieda – 28 ţiakov  

v treťom  – ročníku osemročného štúdia – 1 trieda – 33 ţiakov 

vo štvrtom ročníku osemročného štúdia – 2 triedy  - 58 ţiakov 

v piatom ročníku osemročného štúdia – 2 triedy  - 57 ţiakov 

v šiestom ročníku osemročného štúdia – 2 triedy  - 50 ţiakov 

v siedmom ročníku osemročného štúdia – 3 triedy   - 60 ţiakov 

v ôsmom ročníku osemročného štúdia – 2 triedy  - 50 ţiakov 

 

        Od školského roka  2010/2011 budeme pôsobiť len v budove na Hlinách. Do konca 

októbra definitívne opustíme budovu na Hollého 9.   

Realizácia tohto zámeru prispeje k zvýšeniu efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu 

i priaznivej pracovnej atmosfére. Sme bezbariérovou školou. 

 

 

 

2. Charakteristika žiakov 

 

Ţiakmi školy sú deti nielen mesta Trnava, ale i z celej širokej spádovej oblasti mesta 

Trnava a dokonca z okresov Hlohovec, Piešťany, Sereď, Galanta, Bratislava-vidiek 

a Bratislava hl. mesto SR, ktoré majú svoje gymnáziá. Táto skutočnosť svedčí o záujme 

ţiakov o našu školu. 

Našu školu navštevujú i ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

dysleksia, dysgrafia, dysortografia v počte 5 ţiakov, jeden zrakovo postihnutý a jeden 

telesne postihnutý ţiak.  
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3. Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický kolektív aj vzhľadom na kapacitu školy je veľký a v školskom roku 

2010/2011 pozostáva z 54 pedagógov pracujúcich na plný úväzok a 4 pracujúci na kratší 

pracovný čas . V tomto počte je zahrnutý riaditeľ školy a dvaja zástupcovia riaditeľa. 

Všetci členovia pedagogického zboru spĺňajú kvalifikačné predpoklady, vekový priemer je 

43 rokov. Väčšinu zboru tvoria skúsení, schopní a odborne vyspelí učitelia, ktorí 

preukazujú odborné i pedagogicko-psychologické spôsobilosti, vyuţívajú ich 

v komunikácii so ţiakmi, pri ich motivácii, hodnotení i udrţaní neformálnej disciplíny 

v triede. Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvoju komunikácie medzi členmi 

pedagogického zboru, rozvoju spolupráce a práce v tímoch pri spoločnom riešení 

problémov. Kolektív stmeľuje spoločný záujem dosahovať čo najlepšie výsledky, 

predovšetkým v oblasti vzdelávania, vzhľadom na konkurenciu škôl podobného typu 

v regióne.  

Pedagógovia školy si stále dopĺňajú svoje vzdelanie formou inovačných 

a rekvalifikačných kurzov. Kaţdý pedagogický zamestnanec má právo a povinnosť 

ďalšieho vzdelávania a zároveň povinnosť sprostredkúvať poznatky členom PK. 

Vzdelávanie pedagógov sledujú a koordinujú predsedovia PK. Väčšina učiteľov sa aktívne 

zapája do kontinuálneho vzdelávania a zvyšovania si resp. dopĺňania počítačovej 

gramotnosti. Jeden učiteľ absolvuje adaptačné vzdelávanie. Riaditeľ školy a zástupkyňa 

riaditeľa sa zúčastňujú inovačného funkčného vzdelávania. Vedenie školy bude v čo 

najvyššej miere vytvárať podmienky pre osobnostný a odborný rast všetkých členov 

pedagogického zboru i svoj vlastný, vzhľadom na potreby školy.  

Moţno konštatovať, ţe náročnosť učiteľov na ţiakov je vysoká, čo ţiaľ, vedie aj 

k tomu, ţe niektorí ţiaci z tohto dôvodu dobrovoľne školu opúšťajú. V tejto oblasti 

existujú určite rezervy, pretoţe naším cieľom je, aby sa ţiaci naučili byť voči sebe nároční 

a pri neúspechu sa nevzdávali. To vyţaduje aj snahu a nové prístupy zo strany učiteľov. 

 Škola uţ niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického  

poradenstva, externá školská psychologička poskytuje konzultácie ţiakom, pomáha im 

riešiť problémy zo všetkých oblastí ich ţivota, tj. školské, súkromné, vzťahové, problémy 

súvisiace s prechodom zo ZŠ na SŠ, profesijné v súvislosti s profesijnou orientáciou 

formou psychologických testov v druhom ročníku, resp. v sexte v období, kedy nastupuje 

potreba samoprofilácie ţiakov. Ţiakom i rodičom poskytuje škola pomoc prostredníctvom 

výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie, koordinátora pre výchovu 

k manţelstvu a k rodičovstvu či pre enviromentálnu výchovu. 

  

Personálne obsadenie 

 

Riaditeľ školy:    RNDr. František Klotton 

 

Zástupcovia riaditeľa:   Mgr. Eva Starnová 

                                                      Mgr. Jozef  Ilavský 

 

Výchovný poradca:   Mgr. Eva Starnová 

 

Koordinátor pre drogovú 

prevenciu:     Mgr. Ľudovít Bertok 

 

Koordinátor pre výchovu 

k manţelstvu a rodičovstvu:  Mgr. Sylvia Slobodová 
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Koordinátor  

pre enviromentálnu výchovu:  Mgr. Milada Peková 

 

Koordinátor SOČ:   Mgr. Milada Peková 

 

Predseda OZ:    Mgr. Blanka Thomková 

 

BOZ:     Mgr. Ľubica Mikušová – Mgr. Anna Synaková 

 

CO:     Mgr. Ľudovít Bertok 

 

Predseda RR a RŠ:   Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. 

 

Školský psychológ:   Mgr. Jana Kovářová 

 

 

PK – Slovenský jazyk a literatúra:  

 

Predseda:     PaedDr. Mariana Pavelková 

Členovia:     Mgr. Eva Starnová 

      Mgr. Anna Ďurišová 

Mgr. Zuzana Gunišová 

Mgr. Silvia Köverová 

Mgr. Ľubica Marková 

Mgr. Dominika Vargová 

PaedDr. Manuela Sorádová 

PK – Anglický a španielsky jazyk: 

 

Predseda:     Mgr. Anita Dúbravská 

Členovia:     PaedDr. Katarína Stanová 

      Mgr. Monika Glasová 

      Mgr. Andrea Hrebíčková  

      Mgr. Magdaléna Hrobárová 

      Mgr. Slávka Mičková 

      Mgr. Michaela Mitasová 

       PaedDr. Manuela Sorádová 

      Mgr. Magdaléna Svíbová 

      Mgr. Alexandra Ţitná 

PK – Nemecký, francúzsky jazyk  

 

Predseda:     Mgr. Mária Zelinková 

Členovia:     Mgr. Adriana Czákóová 

      Mgr. Zuzana  Gunišová 

      Mgr. Zuzana  Poţgayová 

      Mgr. Jana  Švabčíková 

      Mgr. Ľubomíra Boukhersová 

      Mgr. Anita Dúbravská 

      Mgr. Oľga Dudová 

      Mgr. Lucia Kollárová 
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PK – Dejepis, Náuka o spoločnosti 

 

Predseda:     Mgr. Hana Krčová 

Členovia:     Mgr. Róbert  Jurík 

      Mgr. Jana Švabčíková 

      Mgr. Dominika Vargová 

 

PK - Výchovy 

 

Predseda:      Mgr. Ľubica Marková 

Členovia:     Mgr. Sylvia Slobodová 

                                                          Mgr. Silvia  Kovérová 

                                                           Mgr. Anna  Ďurišová 

                                                         Mgr. Veronika Rumančíková 

                                                           Mgr. Adriana Czakóová 

                                                           Mgr. Mária Palayová 

                                                           Mgr. Zuzana Poţgayová 

      Mgr. Mária Zelinková 

 

PK – Biológia a geografia 

 

Predseda:     Mgr. Sylvia Slobodová 

Členovia:     RNDr. Andrea Bánová 

      Mgr. Ľudovít Bertok 

      Mgr. Lenka  Löfflerová 

      PaedDr. Zuzana Dujničová 

      Mgr. Slávka Franková 

      Mgr. Anna Jančovičová 

      Mgr. Ľubica Galbová 

      RNDr. František Klotton 

      Mgr. Štefan Peko 

      Mgr. Milada Peková 

PK – Chémia 

 

Predseda:     Mgr. Lenka  Löfflerová 

Členovia:     PaedDr. Slávka Franková 

      PaedDr. Zuzana Dujničová 

      Mgr. Oľga Gliviaková 

      Mgr. Jozef  Ilavský 

       

PK – Fyzika 

 

Predseda:     RNDr. Jana Martinkovičová   

      Členovia:     Mgr. Oľga Gliviaková 

Mgr. Mária Palayová 

Mgr. Ľubica Mikušová 

Mgr. František Čambál 

Mgr.Jana Ivančíková 

Mgr. Pavol Majerčík 
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       PK – Matematika 

 

Predseda:     Mgr. Andrea Lietavcová 

Členovia:     RNDr.Andrea Bánová   

     PaedDr. Veronika Gabaľová   

     Mgr.Jozef Ilavský    

     Mgr.Anna Jančovičová   

     Mgr.Dagmar Krajčíová 

     RNDr. Jana  Martinkovičová   

     Pavol Majerčík     

     Mgr.Mária Palayová    

     RNDr.Jarmila Panovová   

     Mgr. Blanka Thomková   

     Mgr. Ľubica Mikušová   

      Mgr.Mária Vaneková  

 

PK – Informatika 

 

Predseda:     Mgr. Blanka Thomková 

Členovia:     Ing. Beáta Janíčková 

      PaedDr. Veronika Gabaľová 

      Mgr. Ľubica Mikušová 

Ing.  Ľubica Pechanová 

  

PK – Telesná výchova 

 

Predseda:     Mgr. Štefan Peko 

Členovia:     Mgr. Ľudovít  Bertok 

      Mgr. Ľubica Galbová 

      PaedDr. Bohumír Chatrnuch 

      Mgr. Anna Synaková 

      Mgr. Vladimír Teplanský 
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4. Organizácia prijímacieho konania 

 

    Prijímacie konanie sa organizuje na GJH v súlade s § 64-§ 68  zákona o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v stanovených 

termínoch. Riaditeľ školy určí obsah a rozsah prijímacej skúšky, určí jednotlivé kritériá na 

úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia, ako aj kritériá na prijatie 

uchádzačov bez prijímacej skúšky, alebo jej časti v termíne: do 31 marca. Záujemci       

o 4-ročné štúdium sa obvykle nepodrobujú klasickým písomným testom, ale v prijímacom 

konaní zohrávajú dôleţitú úlohu výsledky v celoslovenskom testovaní ţiakov deviateho 

ročníka základnej školy, celkový prospech, výsledky súťaţí a olympiád, ZPS. Termíny 

konania prijímacích skúšok: v druhom úplnom májovom týţdni v pondelok, v druhom 

úplnom májovom týţdni vo štvrtok. Riaditeľ školy do troch pracovných dní odo dňa 

termínu konania prijímacej skúšky zverejní výsledky prijímacieho konania a v tom istom 

termíne rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na 

štúdium, oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.  

Proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí sa môţe uchádzač odvolať v lehote do 5 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia.  

        Záujemci o 8-ročné štúdium sa podrobujú prijímacím skúškam testovou formou zo 

slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Pri prijímacom konaní sa zohľadňuje 

celkový prospech a výsledky v Pytagoriáde. Riaditeľ školy do troch pracovných dní odo 

dňa termínu konania prijímacej skúšky zverejní výsledky prijímacieho konania a odošle 

uchádzačovi rozhodnutie. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môţe 

uchádzač odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Na štúdium prijímame aj ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, 

s telesným postihnutím či ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podmienky 

prijímania na štúdium sa zverejňujú na školskej internetovej stránke.   

 

 

 

5. Organizácia maturitnej skúšky 

 

 Maturitná skúška sa koná podľa §74 - §77 zákona o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do 15. októbra podávajú ţiaci prihlášky 

na maturitné skúšky. Písomná časť externej maturitnej skúšky a internej časti maturitnej 

skúšky sa koná  v škole v termíne 15. – 17. marca podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, 

vedy a športu SR. Interná časť ústnej maturitnej skúšky sa bude konať v 3. alebo 4. 

májovom týţdni. 

 

 

 

6. Dlhodobé projekty 

 

 V oblasti medzinárodnej spolupráce realizujeme uţ 5 desaťročí partnerskú spoluprácu 

s Gymnáziom v Rykycanoch v ČR, iba o pár rokov menej trvá spolupráca s Geschwister 

Schooll Gymnáziom v Sangerhausene v SRN. Spolupráca s partnerskými školami sa 

realizuje na báze výmenných pobytov ţiakov a učiteľov, ktorí sa vzájomne zoznamujú so 

školským systémom, kultúrou, tradíciami a zvykmi partnerskej krajiny. Ţiaci sú ubytovaní 

v rodinách, zúčastňujú sa aktívne vyučovania, organizujú sa športové súťaţe, spoločenské 

podujatia a exkurzie v danej krajine s cieľom zoznámiť ţiakov s históriou a súčasnosťou. 
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Okrem spomenutých výhod nemalý význam má moţnosť overenia si komunikačných 

schopností v cudzom jazyku. 

 Zvlášť dôleţitá je spolupráca so Sangerhausenom, pretoţe táto škola poskytuje 

kaţdoročne jednému ţiakovi našej školy bezplatný polročný študijný pobyt. Nakoľko 

učebné osnovy gymnázia zodpovedajú našim učebným osnovám, ţiak vykoná rozdielovú 

skúšku iba zo slovenského jazyka a literatúry. 

          Naša škola bola zapojená do projektu INFOVEK od jeho vzniku.  

Ţiaci školy sa zapájajú do enviromentálnych projektov na ozdravenie zelene v okolí školy, 

aktívne sa zúčastňujú podujatí ako Deň narcisov, Úsmev ako dar, Detský čin roka, Biela 

pastelka, Modrý gombík, Vieme ţe ... , S tebou o tebe, Čas premien.  

 

 

Projekty v rámci EÚ:   

Gymnázium J.Hollého je zapojené od roku 2000 do projektu s Francúzskym inštitútom. 

Tento projekt je jedným z najdôleţitejších momentov medzinárodnej spolupráce, o čom 

svedčia vynikajúce výsledky našich ţiakov vo francúzskom jazyku nielen na súťaţiach 

a olympiádach, na maturitných skúškach, ale i pri získavaní medzinárodných certifikátov 

DELF a DALF. Prvý 8-ročný cyklus bol úspešne zavŕšený v školskom roku 2007/2008. 

 Ešte pred vstupom Slovenska do EÚ bola naša škola z iniciatívy partnerského gymnázia 

v Sangerhausene v SRN pozvaná na medzinárodné stretnutie mládeţe EUROWEEK 87. 

Tento medzinárodný mládeţnícky projekt je najúspešnejším školským projektom, realizuje 

sa kaţdoročne v inej krajine EÚ a zástupcovia našich študentov a pedagógov sa ho 

zúčastnili trikrát, odkedy sme členmi EÚ, a to v Holandsku, v Dánsku a SRN. V septembri 

2009 sa hostiteľskou krajinou stalo Slovensko a organizátorom tohto podujatia bolo 

Gymnázium J. Hollého v Trnave. Tento medzinárodný projekt vzhľadom na počet 

členských krajín nadobudol masové rozmery, nakoľko kaţdú krajinu zastupuje 8 ţiakov a 

2 učitelia. Ţiaci ţijú v rodinách, organizujú sa tvorivé dielne, diskutuje sa o problémoch 

mládeţe, o problémoch EÚ, organizujú sa športové podujatia, podujatia kultúrno-

spoločenského charakteru a exkurzie. Ako členská krajina EÚ máme v tomto projekte 

zastúpenie. Gymnázium Jána Hollého reprezentuje Slovenskú republiku. V školskom roku 

2010/2011 sa naša škola zúčastní EUROWEEK-u 2010 v Bulharsku. 

     V škole sa konajú kaţdoročne stretnutia s významnými ľuďmi spoločenského 

a kultúrneho ţivota s veľvyslancami z iných krajín a pod. 

 

 

 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

 Táto sa realizuje formou stretnutí Rady rodičov, na čele ktorej stojí predseda a členmi 

sú zástupcovia rodičov z jednotlivých tried. Je na škodu veci, ţe zatiaľ sa táto Rada 

schádza iba v čase stretnutí ZRPŠ a zameriava sa predovšetkým na oblasť vzdelávania a to 

iba v súvislosti so slabým prospechom ţiakov, hľadaním nedostatkov v oblasti vysokých 

nárokov a podobne. Preto je naším cieľom v budúcnosti dosiahnuť prehĺbenie vzťahov 

medzi rodičmi a školou, vypestovanie spolupatričnosti rodičov ku škole a dosiahnutie 

objektivity (v rámci moţností) pohľadu na školu. Úspechom bude, ak sa nám podarí zvýšiť 

podiel účasti rodičov na riešení problémov, ktoré škola má, a ak dosiahneme účasť rodičov 

aj v kultúrno-spoločenských aktivitách, ktorými škola počas roka ţije.  

     Ďalším orgánom, ktorý sa podieľa na práci školy, je Rada školy, členmi ktorej sú dvaja 

zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných 

zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 
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a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy je aj zvolený zástupca 

ţiakov.  

 Škola spolupracuje s fakultami univerzít. Ţiaci 3. a 4. ročníka štvorročného štúdia a 7. 

a 8. ročníka osemročného štúdia dostávajú informácie o moţnostiach štúdia, zástupcovia 

jednotlivých fakúlt prichádzajú s prezentáciou moţností a podmienok štúdia. Táto 

spolupráca sa rozširuje i za hranice Slovenska, predovšetkým do ČR a Rakúska. 

(úspešnosť dokazuje študentka študujúca v 1. ročníku Wiener Neustatd Universität 

v Rakúsku) 

 Zaujímavú formu spolupráce predstavujú aktivity organizované v spolupráci 

s Regrutačným strediskom, najmä v oblasti topografie, súťaţí telesnej zdatnosti, 

zoznamovania sa s vojenskou technikou a ţivotom profesionálnej armády. 

 V škole existuje bohatá krúţková a záujmová činnosť, ţiaci školy organizujú 

imatrikuláciu, študentský ples, príleţitostné večierky, športové a kultúrne podujatia.  

Kaţdoročne sa organizujú domáce a zahraničné exkurzie, ktoré majú charakter historicko-

poznávací, kultúrny, geografický a jazykový- napr. Po stopách štúrovcov, literárny 

realizmus – Matica slovenská, Po stopách Hollého, Po stopách humanizmu a renesancie 

v Taliansku, Oswienčim, exkurzie do anglicky, francúzsky a nemecky hovoriacich krajín. 

Ďalej škola organizuje exkurzie do planetárií, elektrární – Jaslovské Bohunice, rozvodňa 

Kriţovany, Gabčíkovo, Brno – Mendelovo múzeum a i. 

 

 

 

8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

V školskom roku 2010/2011 bude otvorená nadstavba budovy Na hlinách 7279/30. 

Škola Na hlinách je nová, moderne zariadená budova, s dobre vybavenými odbornými 

učebňami a laboratóriami pre fyziku, chémiu, matematiku, informatiku, biológiu, 

geografiu a pre cudzie jazyky. Škola vyuţíva spoločenskú miestnosť s kapacitou cca 120 

miest na sedenie, ktorá slúţi predovšetkým na spoločné stretnutia, kultúrne a spoločenské 

podujatia, besedy. Škola má k dispozícií dobré technické vybavenie (hardwer, softwer, CD 

a DVD prehrávače, Dataprojektory, magnetické biele tabuľe). Ţiaci majú k dispozícií 

školskú kniţnicu, Anglickú kniţnicu pani Smithovej. Toto vybavenie umoţňuje realizovať 

vzdelávacie zámery školy. Telesnému rozvoju ţiakov a športovému vyţitiu slúţia  

športoviská v areáli školy 

 Tenisový kurt  

 Basketbalové a volejbalové ihrisko 

 Futbalové ihrisko 

 Beţecká dráha 

 Veľká telocvičňa 

 Malá telocvičňa – stolný tenis 

 Malá telocvičňa - aerobik 

 Posilňovňa 

 

Vybavenie kabinetov je na vysokej úrovni, ale nakoľko všetky pomôcky a najmä IKT  sa 

vyvíjajú rýchlym tempom, vyţadujú si neustále vynakladanie finančných prostriedkov. Učebné 

pomôcky umoţňujú tvorivejšie, efektívnejšie a zaujímavejšie vyučovanie, a preto ich treba 

neustále obnovovať.  

Čo sa týka sociálneho vybavenia školy, ţiaci majú k dispozícií dostatok sociálnych 

zariadení, spŕch, šatní, kaţdý ţiak má vlastnú skrinku na odev a obuv. 
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Stravovanie ţiakov je zabezpečené v modernej školskej jedálni, príprava stravy sa 

realizuje vo výborne vybavenej a modernej a všetkým hygienickým normám vyhovujúcej 

školskej kuchyni. Ţiakom je k dispozícii aj školský bufet, ktorý prevádzkuje škola. 

 

9. Škola ako životný priestor 

 

Ţivotné prostredie, v ktorom trávime väčšiu časť ţivota, sa snaţíme vytvoriť tak, aby 

bolo čo najpríjemnejšie. Spadá doň úprava okolia školy, zabezpečenie zelene, udrţiavanie 

čistoty priestorov vnútorných i vonkajších. K ţivotnému prostrediu patria nástenky, informačné 

tabule, expozície prác ţiakov, kvetinová výzdoba. 

Ţivotné prostredie sú aj medziľudské vzťahy. Vzhľadom na mnoţstvo pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov, ktorí tvoria pracovný kolektív školy, vyţaduje zvýšenú 

námahu na vytvorenie bliţších medziľudských vzťahov. Vcelku moţno konštatovať, ţe 

atmosféra medzi študentmi navzájom je priateľská, vo vzťahu učiteľ - ţiak a naopak, 

nedochádza k zásadným nedorozumeniam. Veľký dôraz sa kladie na vyučovací proces. Kaţdý 

študent je rešpektovaný ako individualita, zároveň sa učí byť členom tímu a niesť 

zodpovednosť za celok.  

Škola je miestom pre ďalšie aktivity po skončení vyučovania, ktoré sa realizujú najmä 

formou krúţkov a vytvárame podmienky aj pre rozvoj estetických potrieb ţiakov.  

Kde spolu ţijú ľudia, je nevyhnutné upevňovať medziľudské vzťahy a vyvíjať úsilie 

k vytvoreniu čo najpriaznivejšej pracovnej atmosféry. V tejto oblasti bude vedenie školy 

vyvíjať zvýšenú aktivitu. Budeme sa snaţiť o realizáciu spoločných projektov, do ktorých 

budeme zapájať čo najviac zamestnancov, pretoţe tímová práca a spoločný cieľ ľudí zbliţujú 

a umoţňujú im lepšie sa vzájomne  poznať. 

 

 

 

10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

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

objekte platí zákaz fajčenia, pitia alkoholu a uţívania iných škodlivých látok. V škole je 

zabezpečený pitný reţim ţiakov. 

Na začiatku kaţdého školského roka prebiehajú školenia o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci pre ţiakov a zamestnancov školy. Školenia zabezpečujú a realizujú dvaja 

oprávnení  pracovníci. Títo pracovníci zabezpečujú náleţitosti týkajúce sa BOZP a PO. 

Na škole pracuje aj učiteľ poverený zabezpečovaním BOZP, ktorý operatívne rieši pracovné 

úrazy ţiakov a zamestnancov školy.  Ţiaci sú proti úrazu poistení. Na škole sa vedie 

Bezpečnostný denník. Zaznamenané nedostatky sa operatívne odstraňujú. 

 

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

1. Pedagogický princíp školy  
   

Prioritným cieľom školy je umoţniť ţiakom  

a) získať základné a všeobecné informácie vo všetkých predmetoch všeobecno-

vzdelávacieho charakteru  

 zámerom školy je sformovať rozhľadenú osobnosť, ktorá sa dokáţe orientovať 

v ţivotných situáciách a problémoch, dokáţe komunikovať o rôznych oblastiach 

spoločenského, kultúrneho i politického ţivota. 
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b) nadobudnúť hlboké vedomosti v tých predmetoch, ktoré povaţujú pre svoj profesijný 

ţivot za prioritné a ktoré si zvolili ako voliteľné predmety 

 ţiak sa bude učiť neprijímať hotové poznatky, ale vytvárať nové na základe uţ 

získaných. Ţiak nemusí disponovať všetkými informáciami a poznatkami, ale 

musí vedieť, čo, prečo a kde má hľadať. Ţiak by mal získať čo najväčšie 

predpoklady pre ďalšie štúdium a profesijný ţivot. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme pôsobiť tak, aby ţiaci nadobudli komunikačné 

zručnosti, aby vedeli argumentovať, dokázali si nájsť informácie a tvorivo ich vyuţiť, aby sa 

naučili myslieť logicky a v súvislostiach. Všetci ţiaci nemusia vedieť všetko. K tomu smerujú 

vzdelávacie programy v 3. a 4. ročníku. Kaţdý ţiak je individualita, charakterizovaná 

schopnosťami, zručnosťami a talentom, a preto musí mať moţnosť výberu časti oblasti 

vzdelávania a za svoj výber musí niesť zodpovednosť. Ak bude ţiak zodpovedný (neprecení 

ani nepodcení svoje schopnosti a bude vychádzať zo svojich moţností), nebude zaţívať 

neúspech. 

Ţiakom zabezpečíme kvalitnú výučbu cudzích jazykov, bez znalosti ktorých sa v budúcnosti 

nebudú môcť pohybovať na poli práce.  

Naším cieľom je, aby sa ţiaci naučili tímovo pracovať, aby akceptovali názory iných v duchu 

humanistických a demokratických zásad. Chceme ich motivovať k potrebe celoţivotného 

vzdelávania. 

Neodmysliteľnou súčasťou našej výchovy je rozvoj a posilnenie lásky k národným tradíciám 

a kultúre. Budeme v ţiakoch formovať správny ţivotný štýl, sociálne cítenie a hodnotovú 

orientáciu. Absolvent školy by mal byť harmonicky rozvinutou osobnosťou, ktorá bude 

samostatne mysliaca, tvorivá, kritická, cieľavedomá a pracovitá, čím sa stane prínosom pre 

našu spoločnosť.  

Veľmi dôleţité je vypestovať: 

a) zodpovednosť a slobodu – zodpovednosť za vlastné učenie sa a vzdelanie a slobodu 

v samoprofilácii na základe vlastných moţností a schopností. 

b) kritickosť – vedieť posúdiť svoje schopnosti a talent, t.j. nepodceňovať ani 

nepreceňovať sa 

c) vzájomnú dôveru – učiteľ verí v ţiaka, uprednostňuje pozitívne hodnotenie pred 

negatívnym, vedie ţiaka k dôvere – ţiak musí byť presvedčený o tom, ţe učiteľ mu 

rozumie a verí mu. 

d) individualitu – kaţdý ţiak má silné i slabé stránky, úlohou učiteľa je ich odhaliť 

a rozvíjať 

e) vzájomnú spoluprácu – tímová práca, zodpovednosť a vzájomná komunikácia 

f) schopnosť učenia sa činnosťou – učiteľ môţe ţiakovi pomôcť pri učení sa, ale nemôţe 

ho urobiť učeným 

g) vnímanie chyby ako prostriedku učenia – chyba nie je vina, ale prostriedok, ako sa 

posunúť ďalej, na chybách sa učíme 

 

Rovnaké šance chceme poskytnúť aj ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

formou individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, resp. individuálneho prístupu. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

SWOT analýza 

 

 
Silné stránky 

 90 – ročná tradícia školy 

 nová budova – špeciálne moderne vybavené 

učebne 

 certifikát IES 

 moţnosť získať certifikát DELF a DALF 

 moţnosť polročnej stáţe študenta na gymnáziu 

v SRN 

 zapojenosť do projektov 

 kvalifikovaný pedagogický kolektív 

 tvorivosť pedagogických pracovníkov 

invencia a inovácie vo vyuč. procese 

 dobrý hardware a software 

 vyuţívanie IKT vo vyuč. procese 

 vysoká náročnosť 

 výborné moţnosti uplatnenia absolventov 

v štúdiu na univerzitách doma i v zahraničí, 

vysoká úspešnosť pri prijímaní na VŠ 

 moţnosti uplatnenia sa na trhu práce 

 záujem dobrých ţiakov o štúdium na   

              našej škole 

 plnenie očakávaní ţiakov i rodičov 

 bohatá mimoškolská činnosť vzdelávacieho 

i spoločensko-zábavného charakteru 

 úspešnosť ţiakov v súťaţiach a olympiádach 

 moderná telocvičňa a športoviská v areáli 

školy 

 dlhodobé zahraničné kontakty 

 fungujúca Rada školy, Rada rodičov i Rada 

študentov 

 znalosť kritérií odmeňovania a ich 

dodrţiavanie 

 prenesenie a posilnenie pracovných 

kompetencií 

 dokončenie nadstavby 

 internetová ţiacka kniţka 

Slabé stránky 

 nepostačujúce finančné zdroje 

 slabé finančné ohodnotenie pracovníkov 

školstva 

 meniaca sa legislatíva 

 rýchle zastarávanie techniky – zvyšovanie 

finančných nákladov na jej obnovu 

 zodpovednosť študentov za vlastné 

vedomosti 

 chýba samohodnotenie školy – dotazníky, 

testy pre rodičov a ţiakov 

 nedostatočná zainteresovanosť pedag. 

pracovníkov na inováciách a nízka 

(vzhľadom na počet pedagógov) zapojenosť 

do projektov  

  

Príležitosti 

 školský vzdelávací program 

 samoprofilácia ţiakov 

 dobré podnikateľské prostredie 

 záujem o kvalitné vzdelanie 

 rozvoj jazykového vzdelania 

 členstvo v EU – moţnosť zapájania sa do  

medzinárodných projektov 

 veľká spádová oblasť 

 2% daň 

 sponzorstvo 

 podnikateľská činnosť školy 

 rozvoj tradícií   

 zlepšenie informácií a propagácie 

  

Riziká 

 pokles demografickej krivky 

 vysoká náročnosť – dôvod prestupu ţiakov 

na iné školy 

 dohoda s Franc. inštitútom o výuke FRJ 

 konkurencia škôl v  regióne 

 niţšia vedomostná úroveň ţiakov 

prichádzajúcich zo ZŠ 

 nekritickosť zo strany rodičov a ţiakov vo 

vzťahu k výkonom ţiaka 

 slabá spoločenská motivácia ţiakov 

k dosahovaniu výborných vedomostí 

 pokles reálnej hodnoty štátnej podpory 

 rast cien a energií – zvyšujúce sa náklady na 

prevádzku 

 odchod kvalifikovaných učiteľov za lepšími 
platovými podmienkami  
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 normatívy na ţiaka – nepostačujúce 

 školský vzdelávací program 
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Prioritou a cieľom GJH je poskytnúť ţiakovi všeobecné vzdelanie v oblasti humanitnej, 

prírodovednej i spoločenskej. Je naším cieľom, aby ţiak nadobudol všeobecný 

vzdelanostný základ a kľúčové kompetencie. Pripravujeme ţiakov predovšetkým na ďalšie 

vzdelávanie a pre uplatnenie v praxi ako i pre osobný a sociálny ţivot. Úlohou školy je 

naučiť ţiakov pouţívať získané informácie, rozvíjať ich, dávať ich do súvislostí 

a uplatňovať v praxi. Potreba neustáleho sebavzdelávania a sebazdokonaľovania, tvorivé 

myslenie a samostatnosť sú základnými atribútmi, ktoré si naši ţiaci osvoja.  Z tohto 

dôvodu v 1. a 2. roč. štvorročného štúdia  a v piatom a šiestom ročníku osemročného štúdia 

budeme ţiakom poskytovať spoločný vzdelávací základ, v ktorom budú posilnené v 1. roč. 

a v piatom ročníku: druhý cudzí jazyk, matematika, fyzika a informatika a v prvom ročníku 

osemročného štúdia slovenský jazyk, prvý aj druhý cudzí jazyk, chémia, informatika, 

výtvarná výchova. Na základe medzinárodnej dohody s Francúzskym inštitútom budeme 

v osemročnom štúdiu pokračovať podľa projektu vo výučbe francúzskeho jazyka. 

     V 3. a 4. roč. a v siedmom a ôsmom ročníku budeme vychádzať z poţiadavky ţiakov, 

rodičov, regiónu, zo spoločenskej potreby a moţností školy, a vytvoríme vzdelávacie 

programy, ktoré zabezpečia spokojnosť našich klientov. Tomuto cieľu budeme venovať 

voliteľné hodiny, ktorými posilníme hodinovú dotáciu  predmetov v jednotlivých 

zameraniach, resp. ich dáme k dispozícií ţiakom formou voliteľných predmetov. Budeme 

sa snaţiť čo najviac vyhovieť poţiadavkám našich klientov s ohľadom na moţnosti 

a personálne obsadenie pedagogického zboru. 

      Chceme si zachovať a upevniť dobré postavenie v regióne, meno školy a kvalitu 

poskytovaného vzdelania. 

    Na základe analýzy moţno hodnotiť východiskový stav ako veľmi dobrý. Disponujeme 

kvalifikovaným pedagogickým kolektívom, ktorý vekovo predstavuje mladšiu a strednú 

generáciu. Kolektív je invenčný a tvorivý.  

    Moţno konštatovať, ţe drvivá väčšina pedagógov viedla a vedie ţiakov k aktívnej forme 

vzdelávania sa. S prístupom učiteľa, ktorý by vyţadoval mechanické a memorované 

vedomosti sme sa nestretli. 

    Hlásia sa k nám ţiaci s niţšou vedomostnou úrovňou. Naším cieľom je preto zamerať sa 

na vysoko kvalitnú prípravu ţiakov pre štúdium na univerzitách všetkých zameraní doma 

i v zahraničí, čo chceme dosiahnuť na jednej strane našou ponukou študijných programov 

a formou voliteľných predmetov.  

    Nakoľko nový školský zákon platí od 1.9.2008, budeme sledovať záujem ţiakov 

a rodičov a podľa toho formovať jednotlivé zamerania.  

    V kaţdom prípade budeme okrem profesijnej orientácie ţiakov dbať na ich jazykové 

vybavenie. Chceme dosiahnuť, aby kaţdý ţiak bez problémov komunikoval najmenej 

v dvoch cudzích jazykov. Neustále budeme zvyšovať počítačovú gramotnosť, bez ktorej nie 

je moţné uplatnenie absolventa v praktickom ţivote. 

 

Stupeň vzdelania: 3.A 

 Vyššie sekundárne vzdelanie 4-ročného alebo 8-ročného programu odboru vzdelávania 

v gymnáziu, ktoré sa ukončuje predpísanou maturitnou skúškou. Dokladom o maturitnej 

skúške je vysvedčenie o maturitnej skúške. 

 

2. Profil absolventa 

 

 Je zaloţený na kľúčových kompetenciách. Predstavuje všeobecnú vzdelanosť, t.j. súbor 

vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobnostných čŕt, ktoré umoţňujú 

absolventovi poznávať, konať, hodnotiť, dorozumieť sa, chápať iných a porozumieť im. 

Umoţňujú mu úspešne sa zaradiť do pracovného i mimopracovného ţivota.  
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Spôsobilosti, ktoré absolvent nadobudol, tvoria základ, ktorý v priebehu ţivota ďalej 

rozvíja, na ktorom buduje a je základom  jeho celoţivotného vzdelávania. 

Kľúčové kompetencie sú výsledkom celého vzdelávacieho programu, sebavzdelávania, 

majú nadpredmetový charakter a zároveň sú výsledkom všetkých aktivít, ktoré v škole 

prebiehali a ktorých sa ţiak zúčastňoval. Je to ideálny cieľový výstup – ideál, ktorý chceme 

dosiahnuť u absolventa Gymnázia J. Hollého: 

 

a) kompetencia k celoživotnému vzdelávaniu 

- uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a rozvoja vlastnej  

osobnosti  

- dokáţe organizovať proces vlastného učenia sa a myslenia a uplatňuje rôzne 

stratégie učenia sa 

- dokáţe kriticky zhodnotiť informácie aj ich zdroj, tvorivo ich spracovať 

a vyuţiť 

- kriticky hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje moţnosti pre ďalšie 

vzdelávanie 

-  

b) komunikačné kompetencie 

- dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie, má adekvátny ústny 

i písomný prejav 

- efektívne vyuţíva dostupné informačno - komunikačné technológie 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti 

- dokáţe komunikovať v materinskom a dvoch cudzích jazykoch 

- uplatňuje také formy komunikácie, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, 

zaloţenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 

zodpovednosti 

 

c) kompetencie logického a matematického myslenia 

- pouţíva matematické myslenie na riešenie praktických problémov 

v kaţdodenných situáciách 

- pouţíva matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 

- pouţíva základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umoţní robiť vedecky 

podloţené úsudky 

 

d) kompetencie v oblasti IKT 

- efektívne vyuţíva IKT vo svojom vzdelávaní, aktivitách a v reálnom ţivote 

- nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať 

informácie v textovej i grafickej podobe 

- vie algoritmicky myslieť a vyuţívať tieto schopnosti v reálnom ţivote 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom a rozumie 

príleţitostiam a moţným rizikám, ktoré sú spojené s vyuţívaním internetu a IKT 

 

e) kompetencie nachádzať a riešiť problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy zaloţené na analyticko-

kritickom a tvorivom myslení 

- je otvorený získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov pri riešení problémov, 

formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

- zvaţuje pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory aj úroveň ich rizika 

- dokáţe konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty 
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f) kompetencie občianske 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie 

- osobné záujmy chápe so záujmami širšej skupiny resp. spoločnosti 

- uvedomuje si aj svoje práva aj povinnosti a prispieva k naplneniu práv iných 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti  

- zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného ţivota, zaujíma 

k nim stanoviská a podporuje kvalitu ţivotného prostredia 

 

g) kompetencie sociálne a personálne 

- reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť ako člen celku 

- na základe sebareflexie si stanovuje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami a potrebami 

- efektívne spolupracuje v tíme, uvedomuje si svoju zodpovednosť a dokáţe 

tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov  

- dokáţe odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania 

a uplatňovať sociálno-prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 

 

h) kompetencie pracovné 

- dokáţe si stanoviť ciele, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje 

k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládnuť inovatívne zmeny 

- chápe princípy podnikania a zvaţuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní 

a uplatnení 

- dokáţe získať a vyuţiť informácie o vzdelávacích a pracovných príleţitostiach 

-  

i) kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáţe inovovať zauţívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 

projekty nielen v práci, ale i v kaţdodennom ţivote 

 

j) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáţe sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia 

- dokáţe sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a pouţívať ich hlavné 

vyjadrovacie prostriedky 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote 

a v ţivote spoločnosti 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície 

- pozná spoločenskú etiketu 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

 

3. Pedagogické stratégie  

 

 Stratégia vyučovania je dôleţitým momentom pri motivácii ţiakov na vyučovaní i učení 

vôbec. Je veľmi dôleţité, kedy a aké formy a metódy práce vyuţijeme. Ide o optimálny výber 

metód vo vzťahu k plánovanému cieľu. Je nevyhnutné, aby sa metódy a formy práce efektívne 

striedali a boli čo najpestrejšie (skupinové, individuálne, integrované, brainstorming, projekčné 
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vyučovanie, názorné vyučovanie, exkurzie, besedy, kurzy, športové aktivity...) s cieľom čo 

najviac zníţiť záťaţ ţiakov a zvýšiť efektivitu vyučovania. 

 Uţ v minulosti sme vyuţívali a budeme pokračovať vo vyučovaní pomocou IKT 

formou seminárov, projektov, prezentácií, formou obhajob výstupov, exkurzií a pod. 

Plánujeme sa zúčastňovať na on-line konferenciách. 

 Dôraz budeme klásť na samostatnosť a zodpovednosť. U ţiakov budeme rozvíjať 

tvorivé myslenie, aktivitu, samostatnosť a kritickosť aj v sebahodnotení. So zniţovaním počtu 

ţiakov v triedach bude moţné vo väčšej miere uplatňovať individuálny prístup k ţiakom. 

 Naďalej budeme vyuţívať sluţby školského psychológa a špeciálneho pedagóga pre 

poskytovanie odborného poradenstva pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj pre rodičov ţiakov aj pre učiteľov.  

 Dobré výsledky sme dosahovali v oblasti prevencie drogovej závislosti, pomoci deťom 

v detských domovoch, v podujatiach ako Úsmev ako dar, Deň narcisov, v predmanţelskej 

výchove a pod., v čom chceme naďalej pokračovať. V oblasti závislostí treba pôsobiť proti 

fajčeniu a alkoholizmu, predovšetkým formou lepšieho vyuţívania voľného času ţiakov. 

 Schopnosti a talent ţiakov budeme podporovať vo všetkých oblastiach prostredníctvom 

krúţkov vzdelávacieho a záujmového charakteru, naďalej budeme podporovať lásku k divadlu. 

Táto oblasť kultúrneho vyţitia má v našej škole dlhoročnú tradíciu. Ţiaci pravidelne navštevujú 

divadlá v Trnave, Bratislave a Nitre. Dôleţitosť prikladáme aj spolupráci s Krajskou kniţnicou 

J.  Fándlyho v Trnave. Populárne sú poznávacie,  vzdelávacie a jazykové exkurzie doma 

i v zahraničí. Isté rezervy máme v oblasti športových aktivít ţiakov. Je nutné masovejšie 

zapojenie ţiakov do športových podujatí, krúţkov a prekonať nechuť ţiakov k aktívnemu 

športu.    

 

4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

 Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u ţiaka diagnostikované Krajskou 

pedagogicko-psychologickou poradňou. Ţiak so ŠVVP má právo na individuálny prístup vo 

výchove a vzdelávaní. 

Ţiak má k dispozícii kompenzačné pomôcky podľa odporúčaní poradenského zariadenia. 

Riaditeľ môţe uvoľniť ţiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných výkonov 

spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára. 

Ţiaka nemoţno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevaţnú časť z vyučovania 

jednotlivých predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. 

Povinné predmety určuje riaditeľ školy. Ţiak so ŠVVP je začlenený do triedy spolu s ostatnými 

ţiakmi školy. Ak má takýto ţiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci s Krajskou 

pedagogicko-psychologickou poradňou  a zákonný zástupca ţiaka má právo sa s týmto 

programom oboznámiť.  

Základné odporúčania pre prácu v školských podmienkach uvádza špeciálny pedagóg v správe 

z vyšetrenia. Dôleţitá je tvorba individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva 

triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom. Vychádza sa z učebných osnov 

konkrétneho predmetu v zmysle úpravy učiva s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce zo 

zdravotného znevýhodnenia ţiaka. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom 

vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných 

osnov predmetu sa vypracúva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých ţiak nemôţe 

postupovať podľa učebných osnov daného ročníka.  

Jednotlivé odporúčania vychádzajú z individuality ţiaka a nedajú sa uniformne aplikovať na 

kaţdého ţiaka. 
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Úľavy sa neposkytujú v zmysle zníţenia nárokov, ale ide o tolerantnejšie hodnotenie tej 

oblasti, v ktorej ţiak vykazuje deficity. Zároveň treba od ţiaka vyţadovať zvýšené úsilie v tej 

oblasti, v ktorej je úspešný. Škola sa priebeţne kontaktuje so špeciálnym pedagógom alebo 

psychológom. Kaţdý začlenený ţiak musí mať vedenú osobnú dokumentáciu. 

Pri hodnotení a klasifikácii sa zohľadňujú odporúčania špeciálneho pedagóga.  

Úprava maturitnej skúšky záleţí na stupni obmedzenia, ktorý uvádza špeciálny pedagóg 

v správe z vyšetrenia a odporúča, do ktorej skupiny má byť ţiak zaradený. 

Škola má bezbariérový prístup, ale bez úpravy sociálnych zariadení. 

 

5. Začlenenie prierezových tém 

 

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

osnovách jednotlivých predmetov.  

 

 

 

 

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

 

 

Plán vnútroškolskej kontroly 

 

Kontrolný systém vo vnútri organizácie je zameraný na: 

 

ekonomický úsek 

- rozpočet – kontrolu čerpania prideleného rozpočtu realizovať 1x mesačne po vykonaní 

účtovnej uzávierky na konci mesiaca. Skutočné čerpanie rozpočtu predkladá 

hospodárka školy 

Termín: 10. deň v mesiaci 

 

- pokladničné operácie a hotovosti – kontrolu so zápisom v knihe kontrol vykonáva 

riaditeľ školy raz za štvrťrok 

zodp.: riaditeľ školy 

 

- správnosť výpočtu nákladov na exkurzie a lyţiarske kurzy 

zodp.: organizátor exkurzie, vedúci 

LVVK, finančná účtovníčka 

 

- spôsob a opodstatnenosť uzatvárania HZ s prihliadnutím na hospodársku súťaţ, zmlúv 

o prenájme nebytových priestorov 

zodp.: hospodárka školy, riaditeľ 

školy 

 

- kontrola určenia miezd, súlad s platovými dekrétmi, kontrola odovodu z miezd raz za 

štvrťrok 

zodp.: hospodárka školy, technicko-

ekonomický zástupca riaditeľa, 

riaditeľ školy 

termín: november, január, apríl, 

august 
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technický úsek 

- údrţba, modernizácie a rekonštrukcie 

zodp.: riaditeľ školy, technicko-

ekonomický zástupca, hospodárka 

školy 

termín: podľa potreby 

 

- hospodárenie s národným majetkom, jeho evidencia, vymedzenie hmotnej 

zodpovednosti v rámci inventarizácie, vyradenie a likvidácia majetku 

zodp.: hospodárka školy, predseda 

IK, riaditeľ školy, správca majetku 

termín: 1x ročne, november/dec. 

 

- kontrola spotreby elektrickej energie, vody, pary, plynu vzhľadom k stanovenej výške, 

limitu odberu energií v záujem šetrenia a zefektívnenia prevádzky 

zodp.: hospodárka školy, riaditeľ 

školy 

termín: mesačne 

 

služba škole 
- obstarávanie učebníc a učebných pomôcok 

zodp.: hospodárka, predsedovia PK 

termín: priebeţne 

 

- obstarávanie školských tlačív 

zodp: sekretárka, štatutárny zástupca 

termín: september 

 

- pravidelná inventarizácia vo fonde učebníc, kontrola evidencie výpoţičiek učebníc 

zodp.: Mgr. František Čambál, 

hospodárka školy, kontrola 

riaditeľom školy 

 

- kontrola plnenia úloh pedagogického procesu 

a) pedagogická dokumentácia 

triedne knihy     1x mesačne Ilavský, Starnová 

triedne katalógy     1x polročne Starnová , Ilavský 

vysvedčenie     1x ročne Ilavský, Starnová 

 

b) kontrola plnenia úloh z uznesení pedagogických rád a inštruktáţnych porád 

zodp.: riaditeľ školy 

termín: podľa potreby a naliehavosti 

úloh 

 

c) kontrola výkonu pedagogických dozorov počas prestávok, nástupy na vyučovanie 

a pred vyučovaním 

zodp.: zástupcovia riaditeľa 
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kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

a) hospitačná činnosť riaditeľa školy   6 hodín mesačne 

b) hospitačná činnosť zástupcov riaditeľa školy 4 hodiny mesačne 

c) formou ročníkových previerok 

zodp.: prededovia PK, zástupcovia 

riaditeľa, riaditeľ školy 

d) kontrola a evidencia ročníkových a iných previerok 

zodp.: predsedovia PK, zástupcovia 

riaditeľa, riaditeľ školy 

e) kontrola a schvaľovanie tematických plánov 

zodp.: predsedovia PK, zástupcovia 

riaditeľa, riaditeľ školy 

f) schvaľovanie všetkých úprav tematických plánov 

zodp.: predsedovia PK, zástupcovia 

riaditeľa, riaditeľ školy 

g) kontrola plánov predmetových komisií  

zodp.: zástupcovia riaditeľa, PK TV 

 

 

 

 

Príloha k vnútroškolskému kontrolnému systému 

 

Kontrola vo výchovno-vzdelávacom procese školy 

 

september-október 

- kontrola tematických plánov, plánov PK, plánov koordinátorov jednotlivých činností 

a jednotlivých zloţiek výchovy 

zodp.: zástupcovia riaditeľa, 

predsedovia PK 

 

- adaptabilita novoprijatých ţiakov prímy a prvého ročníka – hospitačná činnosť 

zodp.: riaditeľ školy, zástupcovia 

riaditeľa 

 

november-december 

- kontrola osvojenia si správnej metodiky hodiny 

- inovačné prvky vo vyučovaní smerujúce k zabezpečovaniu tvorivosti 

- motivačné, humanizujúce metódy práce na hodine 

- zabezpečenie priaznivej a tvorivej atmosféry medzi ţiakmi 

- vyuţívanie učebných pomôcok 

- kontrola objektivity klasifikácie 

zodp.: riaditeľ školy, zástupcovia 

riaditeľa 

 

január 
Hospitačná činnosť zameraná na metodiku preverovania ţiackych vedomostí so zreteľom na: 

- efektívne nezaťaţujúce metódy skúšania 

- kontrola systematickosti klasifikácie 
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- vyuţívanie učebných pomôcok 

- kontrola predpísaných písomných prác 

- dodrţiavanie zásad klasifikácie 

zodp.: riaditeľ školy, zástupcovia 

riaditeľa 

 

február – marec 

- kontrola dodržiavania časovo-tematických plánov 
- kontrola vyučovacieho procesu v predmetoch s výchovným zameraním s cieľom: 

o  kontrola správnej metodiky hodiny vedúcej k relaxácii ţiakov 

o  budovanie morálneho profilu ţiakov 

o  vyuţívanie učebných pomôcok 

o  budovanie estetického cítenia vo vzťahu k umeniu a okoliu 

o  kontrola fyzickej zdatnosti ţiakov 

o  kontrola vzťahov, prejavov radosti, dobrej nálady, pohody na hodinách výchov 

zodp.: riaditeľ školy, zástupcovia 

riaditeľa 

 

apríl-máj 

Kontrola prípravy maturantov 

- miera samostatného prístupu k nadobúdaniu vedomostí 

- hospitačná činnosť v maturitných komisiách 

zodp.: riaditeľ školy, zástupcovia 

riaditeľa 

 

jún 
- hodnotenie činnosti PK v oblasti stanovených plánov 

- hodnotenie úspešnosti umiestnení študentov na súťaţiach a v predmetových 

olympiádach 

- vyhodnotenie plnenia úloh z plánu práce školy 

zodp.: riaditeľ školy, zástupcovia 

riaditeľa, predsedovia PK 

 

1. Hodnotenie žiakov 

 

 V hodnotení ţiakov budeme uplatňovať okrem klasických spôsobov hodnotenia 

prostredníctvom ústneho skúšania a skúšania pomocou didaktických testov aj modernejšie 

spôsoby. Ak má byť klasifikácia ţiaka objektívna a spravodlivá, musí sa uskutočňovať na 

základe komplexného poznania ţiakov. Nie kaţdému ţiakovi vyhovuje ústne skúšanie, alebo 

skúšanie iba testami. Preto budeme vyuţívať rôzne metódy skúšania t.j. priebeţné, záverečné, 

formálne i neformálne, formatívne i sumatívne, ústne, písomné i praktické. Z moderných 

spôsobov hodnotenia budeme vyuţívať zapájanie ţiakov ako partnerov do procesu hodnotenia, 

sebahodnotenie ţiakov a ich hodnotenie ostatnými ţiakmi. Ďalším dôleţitým momentom bude 

individuálny prístup v hodnotení, ktorý spočíva v hodnotení ţiaka podľa jeho moţností 

a schopností, v porovnávaní so sebou samým v čase. Budeme sa snaţiť docieliť komplexnosť 

hodnotenia – hodnotenie všetkých stránok rozvoja osobnosti ţiaka. Vyuţívať budeme pozitívne 

hodnotenie vychádzajúce z presvedčenia, ţe kaţdý ţiak môţe byť v niečom úspešný. Učiteľ 

bude hodnotiť to, čo ţiak vie. Najprv ho pochváli a aţ potom bude hodnotiť nedostatky 

s prejavením dôvery v moţnosti a schopnosti ţiaka. Nepôjde o nepravdivé hodnotenie, ale 

povzbudzujúcim spôsobom treba dať ţiakovi príleţitosť preţiť pocit radosti z úspechu. 
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Postupne budeme viesť ţiakov k sebahodnoteniu a k objektívnemu pohľadu na seba samého. 

Hodnotenie ţiaka musí byť otvorené, t.j. ţiak nemôţe byť natrvalo zatriedený do kategórie 

slabý, alebo vynikajúci. Treba brať do úvahy, ţe ţiak sa môţe meniť, zo slabého sa môţe stať 

dobrý ţiak a opačne.  

 

 

Hodnotenie a klasifikácia na Gymnáziu Jána Hollého  sa riadi Metodickým pokynom č. 

8/2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení 

metodického pokynu č. 10/2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11/2009 – R 

z 25. augusta 2009. 

 

 

Podmienkou klasifikácie vo všetkých predmetoch klasifikovaných známkou i formou 

absolvoval(a)/neabsolvoval(a) je minimálne 70% - ná  účasť ţiaka na vyučovaní, 75% 

napísaných testov z tematických celkov a napísanie predpísanej školskej úlohy v predmetoch, 

v ktorých je táto povinná. 

 

 

Ďalšie podmienky klasifikácie podľa vzdelávacích oblastí: 

 

Jazyk a komunikácia:  
a) SJL 

 

Hodnotenie diktátov: 

1. – 4. ročník osemročného štúdia               1.- 4. ročník štvorročného štúdia a 5. - 8. ročník  

                                                                      osemročného štúdia 

     0 – 1 = 1                                                                 0 – 1 = 1 

     2 – 3 = 2                                                                 2 – 3 = 2 

     4 – 7 = 3                                                                 4 – 6 = 3 

     8 – 10 = 4                                                               7 – 9 = 4 

    11 a viac = 5                                                            10  a viac = 5 

 

b) SJL a cudzie jazyky 

 

Hodnotenie predpísaných štvrťročných prác: 

 

100 %– 90 %= 1 

 89 %– 75% = 2 

 74% – 50 %= 3 

  49% – 34 %= 4 

  33%  - 0% = 5 

 

Hodnotenie tematických testov: 

 

100% – 90% = 1 

 89% – 75 %= 2 

 74 %– 55% = 3 

 54% – 40 %= 4 

 39 % - 0% = 5 
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Človek a spoločnosť: 
 DEJEPIS, NOVOVEK,OBČIANSKA NÁUKA, GEOGRAFIA 

 

 

Hodnotenie kontrolných prác: 

 

100% – 90% = 1 

 89% – 75 %= 2 

 74 %– 55% = 3 

 54% – 40 %= 4 

 39 % - 0% = 5 

 

Hodnotenie priebežných  testov: 

 

100% – 90% = 1 

 89% – 80 %= 2 

 79 %– 65% = 3 

 64% – 50 %= 4 

 49 % - 0% = 5 

 

 

Matematika a práca s informáciami: 
MATEMATIKA, APLIKOVANÁ MATEMATIKA, INFORMATIKA, PROGRAMOVANIE 

 

 
100 %   -  90 %         výborný 

89,9 %  -  75 %        chválitebný 

74,9 %  -  50 %        dobrý 

49, 9 %  -  30%        dostatočný 

29,9 % a menej        nedostatočný 

 

Človek a príroda 
FYZIKA,CHÉMIA,BIOLÓGIA 

 

Ďalšie podmienky klasifikácie: 
 

- laboratórne cvičenia sú súčasťou hodnotenia na základe individuálnych kritérií (aktivita, 

samostatnosť pri práci, presnosť pri zostavovaní aparatúry, samotné prevedenie pokusu) 

 

Stupnica pri testoch:  

 

100 %  - 90 %         výborný 
89,9 % - 75 %        chválitebný 

74,9 % - 50 %        dobrý 

49, 9 % - 30%        dostatočný 

29,9 % a menej     nedostatočný 
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ZOZNAM PREDMETOV KLASIFIKOVANÝCH FORMOU 

absolvoval(a)/neabsolvoval(a)  

 
Literárny seminár 

Čítanie s porozumením 

Vybrané kapitoly z chémie 

Seminár z biológie v maturitnom ročníku  

Seminár z geografie v maturitnom ročníku 

Cvičenia z matematiky 

Vybrané kapitoly z vyššej matematiky 

Seminár z matematiky v maturitnom ročníku 

Cvičenia z informatiky 

Etická výchova 

Estetická výchova 

Spoločenská výchova 

Tanečno-pohybová príprava 

 

 

Podmienky hodnotenia: 

- vypracovanie ročníkovej práce 

- prezentácia vlastnej tvorivej činnosti 

- vypracovanie referátu 

- vypracovanie projektu 

- aktivita na vyučovacích hodinách 

 

podľa pokynov vyučujúceho daného predmetu. 

 

 

Podmienky pre komisionálnu skúšku: 

 

1. 90 minútový písomný test (otvorené aj zatvorené otázky, posluch, gramatické cvičenia, 

slohové práce, riešenie problémových úloh, teoretické aj praktické úlohy  a pod. podľa 

charakteru predmetu). 

2. Ústna skúška 

 

Skúška obsahuje učivo jedného polroka s výnimkou štúdia v zahraničí v trvaní jedného 

školského roka. Pri rozdielovej skúške sa podmienky vzťahujú na učivo celého školského roka. 

 

 

 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 

 Hodnotenie zamestnancov je jedným z dôleţitých predpokladov efektívneho riadenia. 

Vo svojej podstate znamená porovnanie pracovníka s nárokmi a poţiadavkami, ktoré sú na 

neho kladené. Hodnotenie by malo zahŕňať stupeň dosahovaných pracovných výsledkov, 

zaujímaných postojov a osobnostných vlastností. 

 Aby bolo moţné čo najviac eliminovať subjektivizmus – pretoţe aj riadiaci pracovník je 

subjekt – je potrebné zvoliť také postupy, aby bola zachovaná čo najvyššia miera objektivity. 

Jednou z moţností je aj kolektívne hodnotenie, pri ktorom sa berú do úvahy stanoviská iných 

ľudí. 
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 Dlhodobé poznávanie pracovníkov moţno rozdeliť podľa  základných zdrojov 

informácii: 

1. osobná dokumentácia 

 osobný dotazník 

 ţivotopis 

2. osobný kontakt  

 rozhovor  

 pozorovanie 

 hospitácie 

3. konkrétne výsledky jeho práce, to sú výsledky ţiakov, úspešnosť ţiakov pri 

prijímaní na VŠ, výsledky súťaţí ţiakov, krúţková a mimoškolská činnosť, 

práca s triedou, ďalšie vzdelávanie 

4. hodnotenie inými členmi kolektívu – predseda PK, kolegovia na základe 

kontaktov, napr. pri riešení problémov, otvorené hodiny 

5. hodnotenie ţiakmi a rodičmi – osobné rozhovory, dotazníky 

6. hodnotenie vedením školy – samostatnosť, invencia, iniciatíva, schopnosť 

nachádzať a riešiť problémy, ochota meniť zauţívané spôsoby práce, účasť na 

vzdelávaní 
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Hodnotenie pedagogického zamestnanca 
Meno a priezvisko:  

Aprobácia: 

Kariérny stupeň: 

Prax: 

 

Profesijná úroveň 
Počet 

bodov 

* uplatňovanie inovácií a zmien vo výchovnovzdelávacom procese   

* rozpoznanie individuálnych výchovnovzdelávacích potrieb ţiakov   

* absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania   

podľa plánu školy   

* uplatňovanie získaných poznatkov vo výkone svojej činnosti   

* efektívne vyuţívanie pracovného času   

Spolu   

  

Výsledky pedagogickej činnosti 
Počet 

bodov 

* motivácia ţiakov k učeniu    

* rozvíjanie kľúčových kompetencií ţiakov (vyššia úroveň 

poznávania ţiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analytické 

myslenie, tvorivosť)   

* rozvíjanie personálnych zručností ţiakov (samostatnosť, 

zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie...)   

* uplatňovanie objektívnych pravidiel priebeţného hodnotenia   

* organizovanie mimoškolských aktivít   

* prínos pre zamestnávateľa – propagácia a prezentácia 

zamestnávateľa na verejnosti, spolupráca s rodičmi, s inými 

organizáciami   

Spolu   

  

Kvalita pedagogickej činnosti 
Počet 

bodov 

* vyuţívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce   

* spolupráca na tvorbe školského vzdelávacieho programu   

* tvorba učebných pomôcok, učebných materiálov, didaktických    

testov   

* stanovenie edukačných cieľov orientovaných na ţiaka vo vzťahu 

k obsahu vzdelávania  

* individuálny prístup k ţiakom s rešpektovaním ich schopností 

a moţností, nadania a zdravotného stavu  

* vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami   

* podielanie sa na tvorbe projektov   

* zvládanie riešenia konfliktov a záťaţových situácií   

Spolu   
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Vzťah k normám a pracovné správanie 
Počet 

bodov 

* správne  a bezchybné vedenie pedagogickej dokumentácie   

* dodrţiava zásady a normy vyplývajúce zo ZP, pracovného 

poriadku, zásady bezpečnosti práce   

Spolu   

 

 

 

 V Trnave dňa:                      Vypracoval: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

1. Hodnotenie PZ budeme vykonávať 1 krát ročne do konca školského roku podľa vyššie 

uvedených kritérií 

2. Hodnotí si iba ten PZ, ktorý bol v pracovnom pomere počas školského roka minimálne 

od 1. 9. do 30. 6. 

3. Hodnotiacim obdobím je obdobie od 1. 9. do 31. 8. kalendárneho roka 

4. PZ hodnotí ich priamy nadriadený 

5. Jednotlivé kritériá budú hodnotené počtom bodov v rozpätí od 0 po 4 s pridelením 

nasledujúceho slovného hodnotenia k jednotlivému počtu bodov: 

 

0 bodov – nevyhovujúco 

1 bod – čiastočne vyhovujúco  

            2 body – štandardne 

            3 body – veľmi dobre 

            4 body – mimoriadne dobre 

 

6. Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov  

      v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, pričom záver  

      hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom: 

 

      0% - 10% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia – nevyhovujúce výsledky 

    11% - 30% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia – čiastočne vyhovujúce  

                                                                                                        výsledky 

     31% - 60% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia – štandardné výsledky 

     61% - 90% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia – veľmi dobré výsledky 

     91% - 100% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia – mimoriadne dobré  

                                                                                                            výsledky   

 
       

 

 

3. Hodnotenie školy 

 

 Škola získava merateľné výsledky priebeţne počas roka – porovnávacie testy, výsledky 

štvrťročnej, polročnej a záverečnej klasifikácie. Priebeţne sa monitorujú a vyhodnocujú, 

prijímajú sa priebeţné opatrenia. Dôleţitým momentom hodnotenia školy je úspešnosť 

absolventov pri prijímaní na VŠ a tá je u nás vysoká. Úspešnosť školy sa posudzuje aj na 

základe počtu študentov, ktorí ju opúšťajú. Je to relatívne hodnotenie, lebo táto skutočnosť sa 

nemôţe posudzovať iba ako neúspech školy, pretoţe príčinou sú často slabé výsledky ţiaka, 

ktoré sú spôsobené jeho zlyhaním, resp. zlyhaním kontrolného systému rodiny (absencia na 

vyučovaní, nekritickosť a zaujatosť voči poţiadavkám zo strany školy a pod.). Úspešnosť školy 

je merateľná výsledkami súťaţí a olympiád, moţnosťami mimoškolskej činnosti v oblasti 

tvorivosti a prezentácii školy na verejnosti. Úspešnosť dokazujú výsledky maturitných skúšok, 

hodnotenia kontrolných orgánov.  

Perspektívne zavedieme spätnú väzbu formou elektronických informácií o prijatí ţiakov na 

štúdium  a ich pôsobenia počas 3 rokov po skončení štúdia. Spätnú väzbu budeme získavať aj 

dotazníkovou formou pre rodičov. Tí budú hodnotiť rozdiel medzi vstupom a výstupom za 

školský rok. 
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Štátny vzdelávací program ISCED 2 – 1. až 4. ročník 

Štátny vzdelávací program ISCED 3 – 5. až 8. ročník 

 

Rámcový učebný plán pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom s vyučovacím jazykom 

slovenským 

 
Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu  

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
4 4 5 5 3 3 3 3 30 

Čítanie s porozumením 1 - -      1 

Prvý cudzí jazyk - FRJ 3 3 3 3 4 4 4 4 28 

Konverzácia vo 

francúzskom jazyku 
2 1 1      4 

Druhý cudzí jazyk - ANJ 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Praktická angličtina 1 2 2 2     5 

 70 

Človek a príroda 

Fyzika 1 1 2 1 2 2 1 0 10 

    1      

Chémia 0,5 0,5 1 2 2 2 1 0 9 

Vybrané kapitoly z chémie 0,5 0,5       1 

Biológia  1 1,5 1 1 2 3 1 0 10,5 

Laboratórne cvičenia z 

biológie 

- 0,5 - 1     0,5 

 29,5 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 2 2 2 2  11 

Novovek - - 1      1 

Geografia  1 1 1 1 1 2 1  8 

Občianska náuka  1 1 0,5 0,5 0 0 2 1 6 

 25 

Človek a hodnoty 

Etická výchova 

/Náboţenská výchova   

1 1 0,5 0,5 1 1   5 

    0,5      

Psychosociálny tréning        1 1 

 6 

Matematika  a práca 

s informáciami 

Matematika 4 3,5 4 4 4 3 3 1 26,5 

Matematika - 0,5 - 1     0,5 

Cvičenia z matematiky - - 1      1 

Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1  5 

Cvičenia z informatiky 0,5 0,5 0,5 0,5     1,5 

 32 

Človek a svet práce Technika   1 1      2 

 2 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova   1  1       2 

Výtvarná výchova 1 1       2 

Hudobná výchova  1 1       2 
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Výchova umením   0,5 0,5     1 

Výchova umením - - 0,5      0,5 

Umenie a kultúra     1 1 1 1 4 

 11 

Zdravie a pohyb 
Telesná a  športová 

výchova  

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 16 

Spolu povinná časť  23 24 24 24 27 28 24 15 189 

 

Voliteľné hodiny  6 6 6 6 4 4 7 15 54 

Spolu : povinná  časť + 

voliteľné hodiny  

 29 30 
 

30 30 31 32 31 30 243 

 

 

 

Poznámky: Predmety školského vzdelávacieho programu sú vyznačené červenou farbou. 

                   V osemročnom štúdiu je francúzsky jazyk prvým cudzím jazykom. 

 

                   V prvom ročníku bolo 6 voliteľných hodín rozdelených nasledovne: 

 

V oblasti Jazyk a komunikácia sú posilnené jazyky nasledovnými predmetmi: 

 

SJL – Čítanie s porozumením / 1 hodina týţdenne 

FRJ – Konverzácia vo francúzskom jazyku / 2 hodiny týţdenne  

ANJ – Praktická angličtina / 1 hodina týţdenne 

   

V oblasti Človek a príroda sú posilnené predmety: 

 

CHE – Vybrané kapitoly z chémie / 0,5 hodiny týţdenne 

 

V oblasti Matematika a práca s informáciami sú posilnené predmety: 

 

INF – Cvičenia z informatiky / 0,5 hodina týţdenne 

 

V oblasti Umenie a kultúra sme predmet výtvarná výchova posilnili o 1 hodinu týţdenne. 

 

 

               V druhom ročníku bolo 6 voliteľných hodín rozdelených nasledovne: 

 

 

V oblasti Jazyk a komunikácia sú posilnené cudzie jazyky nasledovnými predmetmi: 

 

 

FRJ – Konverzácia vo francúzskom jazyku / 1 hodina týţdenne  

ANJ – Praktická angličtina / 2 hodiny týţdenne 

 

V oblasti Človek a príroda sú posilnené predmety: 

 

CHE – Vybrané kapitoly z chémie / 0,5 hodiny týţdenne 

BIO – Laboratórne cvičenia z biológie / 0,5 hodiny týţdenne 
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V oblasti Matematika a práca s informáciami sú posilnené predmety: 

 

INF – Cvičenia z informatiky / 0,5 hodina týţdenne 

MAT bola posilnená o 0,5 hodiny týţdenne. 

 

V oblasti Umenie a kultúra sme predmet výtvarná výchova posilnili o 1 hodinu týţdenne. 

 

 

           V treťom ročníku bolo 6 voliteľných hodín rozdelených nasledovne: 

 

 

V oblasti Jazyk a komunikácia sú posilnené cudzie jazyky nasledovnými predmetmi: 

 

 

FRJ – Konverzácia vo francúzskom jazyku / 1 hodina týţdenne  

ANJ – Praktická angličtina / 2 hodiny týţdenne 

 

 

V oblasti Človek a spoločnosť sú posilnené predmety nasledovne: 

 

DEJ – Novovek / 1 hodina týţdenne 

 

V oblasti Matematika a práca s informáciami sú posilnené predmety: 

 

INF – Cvičenia z informatiky / 0,5 hodina týţdenne 

MAT – Cvičenia z matematiky / 1 hodina týţdenne 

 

 

V oblasti Umenie a kultúra bol posilnený predmet výchova umením o 0,5 hodiny týţdenne. 

 

 

Vo vzdelávacom programe ISCED 2 sa delia žiaci v prvom ročníku na skupiny v predmetoch: 

 

SJL – 1 hodina delená na dve skupiny 

CUDZIE JAZYKY – trieda sa delí na dve skupiny v rámci jazykov 

FYZ - 1 hodina delená na dve skupiny 

CHE  - 1 hodina delená na dve skupiny 

MAT - 1 hodina delená na dve skupiny 

INF- trieda sa delí na tri skupiny, 1 ţiak / 1 počítač 

TSV - trieda sa delí na dve skupiny dievčatá / chlapci     

 

 

Vo vzdelávacom programe ISCED 2 sa delia žiaci v druhom ročníku na skupiny 

v predmetoch: 

 

SJL – 1 hodina delená na dve skupiny 

CUDZIE JAZYKY – trieda sa delí na dve skupiny v rámci jazykov 

FYZ - 1 hodina delená na dve skupiny 
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CHE  - 1 hodina delená na dve skupiny 

BIO - 1 hodina delená na dve skupiny 

MAT - 1 hodina delená na dve skupiny 

INF- trieda sa delí na tri skupiny, 1 ţiak / 1 počítač 

TSV - trieda sa delí na dve skupiny dievčatá / chlapci     

 

 

Vo vzdelávacom programe ISCED 2 sa delia žiaci v treťom ročníku na skupiny 

v predmetoch: 

 

SJL – 1 hodina delená na dve skupiny 

CUDZIE JAZYKY – trieda sa delí na dve skupiny v rámci jazykov 

FYZ - 1 hodina delená na dve skupiny 

CHE  - 1 hodina delená na dve skupiny 

MAT - 1 hodina delená na dve skupiny 

INF- trieda sa delí na tri skupiny, 1 ţiak / 1 počítač 

TSV - trieda sa delí na dve skupiny dievčatá / chlapci     
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Štátny vzdelávací program ISCED 3 

 

Rámcový učebný plán pre gymnáziá s 4-ročným štúdiom s vyučovacím jazykom 

slovenským 

 

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

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

    2  

Prvý cudzí jazyk - ANJ 4 4 4 4 16 

Praktická angličtina - 1 -  1 

Prvý cudzí jazyk - FRJ  4 4 4 4 16 

Konverzácia vo francúzskom jazyku - 1 -  1 

Prvý cudzí jazyk - NEJ 4 4 4 4 16 

Krajinoveda germanofónnych štátov - 1 -  1 

Druhý cudzí jazyk - ANJ 2 2 2 2 8 

Praktická angličtina 1 1 - 2 2 

Druhý cudzí jazyk - FRJ 2 2 2 2 8 

Konverzácia vo francúzskom jazyku 1 1 - 2 2 

Druhý cudzí jazyk - NEJ 2 2 2 2 8 

Krajinoveda germanofónnych štátov 1 1 - 2 2 

Druhý cudzí jazyk - SPJ 2 2 2 2 8 

Konverzácia v španielskom jazyku 1 1 - 2 2 

 36 

Človek a príroda 

Fyzika  2 2 1  5 

Fyzika v príkladoch 1 - -  1 

Aplikovaná fyzika - 1 -  1 

Chémia  2 2 1  5 

Biológia  2 3 1  6 

     1  

  
16 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 2 2  6 

Geografia 1 2 1  4 

    1  

Občianska náuka    2 1 3 

     1  

 13 

Človek a hodnoty 

Etická výchova/ Náboţenská výchova   1 1 

 
 
 

 2 

Psychosociálny tréning    1 1 
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Spoločenská výchova - - 1  1 

 4 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 4 3 3 1 11 

Cvičenia z matematiky 1 - - 2 1 

Aplikovaná matematika - 1 -  1 

Informatika 1 1 1  3 

Cvičenia z informatiky 1 - -  1 

      17 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 1 1 1 4 

 4 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

 8 

Spolu – povinná časť  27 28 24 15 94 

       

Voliteľné hodiny  4 4 7 15 30 

Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny  31 32 31 30 124 

 
 

Poznámky: Predmety školského vzdelávacieho programu sú vyznačené červenou farbou. 

 

                   V prvom ročníku boli 4 voliteľné hodiny rozdelené nasledovne: 

 

V oblasti Jazyk a komunikácia je o 1 hodinu posilnený druhý cudzí jazyk predmetmi: 

 

                

               ANJ - Praktická angličtina    

               NEJ- Krajinoveda germanofónnych štátov 

               FRJ- Konverzácia vo francúzskom jazyku 

               SPJ- Konverzácia v španielskom jazyku 

 

 

V oblasti Človek a príroda sú o 1 hodinu posilnené predmety: 

 

               FYZ – Fyzika v príkladoch 

 

V oblasti Matematika a práca s informáciami sú o 1 hodinu posilnené predmety: 

 

              MAT – Cvičenia z matematiky 

              INF – Cvičenia z informattiky 

 

 

    V druhom ročníku boli 4 voliteľné hodiny rozdelené nasledovne: 

 

 

V oblasti Jazyk a komunikácia je o 1 hodinu posilnený prvý cudzí jazyk predmetmi: 

 

               ANJ - Praktická angličtina    

               NEJ- Krajinoveda germanofónnych štátov 

               FRJ- Konverzácia vo francúzskom jazyku 

               SPJ- ako prvý cudzí jazyk nemáme  
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V oblasti Jazyk a komunikácia je o 1 hodinu posilnený druhý cudzí jazyk predmetmi: 

 

               ANJ - Praktická angličtina    

               NEJ- Krajinoveda germanofónnych štátov 

               FRJ- Konverzácia vo francúzskom jazyku 

               SPJ- Konverzácia v španielskom jazyku 

 

V oblasti Človek a príroda sú o 1 hodinu posilnené predmety: 

 

         FYZ – Aplikovaná fyzika 

 

V oblasti Matematika a práca s informáciami sú o 1 hodinu posilnené predmety: 

 

              MAT – Aplikovaná matematika 

               

 

             V treťom ročníku bolo 7 voliteľných hodín rozdelených nasledovne: 

 

Povinne sme zaviedli predmet Spoločenská výchova / 1 hodina týždenne. 

6 hodín si volí ţiak vo forme povinne voliteľných predmetov.   
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM – voliteľné predmety              

   pre tretí ročník   – šk. rok 2010/2011 

 
Jazyk a komunikácia: 

 

1. Súčasná slovenská literatúra (SSL) - 1 hodina týţdenne 

2. Konverzácia v anglickom jazyku (KAJ) - 2 hodiny týţdenne 

3. Obchodná angličtina (OBA) - 2 hodiny týţdenne 

4. Čítanie vo francúzskom jazyku (CFJ) - 1 hodina týţdenne 

5. Reálie frankofónnych krajín (RFK) - 1 hodina týţdenne 

6. Interkultúrna komunikácia (INK) - 1 hodina týţdenne 

7. Ruský jazyk (RUJ) - 2 hodiny týţdenne 

8. Španielsky jazyk (SPJ) - 2 hodiny týţdenne 

 

Človek a príroda: 

 

1. Cvičenia z fyziky (CVF) - 2 hodiny týţdenne 

2. Fyzika pre ţivot (FYZz) - 1 hodina týţdenne 

3. Vybrané kapitoly z fyziky (VKF) - 1 hodina týţdenne 

4. Chémia v pokusoch a projektoch (CHP) -  2 hodiny týţdenne 

5. Zdravý ţivotný štýl (ZZS) - 2 hodiny týţdenne 

6. Biológia človeka (BIC) - 1 hodina týţdenne 

7. Cvičenia z biológie (CVB)  - 2 hodiny týţdenne 

8. Onkologická výchova (ONV) - 1 hodina týţdenne 

 

Človek a spoločnosť: 

 

1. Dejiny trnavského regiónu (DTR) - 2 hodiny týţdenne 

2. Vybrané kapitoly z histórie (VKH) - 2 hodiny týţdenne 

3. Regionálna geografia sveta (RGS) - 2 hodiny týţdenne 

4. Ekonomika a manaţment (EKM) - 2 hodiny týţdenne 

5. Právna náuka (PRN) -  2 hodiny týţdenne 

6. Mediálna výchova (MEV) -  1 hodina týţdenne  

7. Základy administratívy (ZAA) - 2 hodiny týţdenne 

 
Matematika a práca s informáciami: 

 

1. Goniometria a komplexné čísla (GKC) - 1 hodina týţdenne 

2. Matematika pre fyzikov (MAF) - 2 hodiny týţdenne 

3. Matematika pre programátorov (MAP) - 2 hodiny týţdenne 

4. Vybrané kapitoly z vyššej matematiky (VKVm) - 2 hodiny týţdenne 

5. Informatická gramotnosť 1 (ING) - 2 hodiny týţdenne 

6. Programovanie 1 (PRO) - 2 hodiny týţdenne 

 
Umenie a kultúra: 

 

1. Dejiny umenia (DEU) - 1 hodina týţdenne 

2. Hudobné umenie (HUU) - 1 hodina týţdenne 
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Zdravie a pohyb: 

 

1. Kondičná príprava (KOP) - 1 hodina týţdenne 

2. Tanečno-pohybová príprava (TPP) – 1 hodina týţdenne 

3. Základy brannej prípravy (ZBP) – 1 hodina týţdenne 
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Vo vzdelávacom programe ISCED 3A sa delia žiaci v prvom ročníku na skupiny 

v predmetoch: 

 

SJL – 1 hodina delená na dve skupiny 

CUDZIE JAZYKY – trieda sa delí na dve skupiny v rámci jazykov 

FYZ - 1 hodina delená na dve skupiny 

CHE  - 1 hodina delená na dve skupiny 

BIO - 1 hodina delená na dve skupiny 

MAT - 1 hodina delená na dve skupiny 

INF- trieda sa delí na tri skupiny, 1 ţiak / 1 počítač 

TSV - trieda sa delí na dve skupiny dievčatá / chlapci     

 

 

Vo vzdelávacom programe ISCED 3A sa delia žiaci v druhom ročníku na skupiny 

v predmetoch: 

 

SJL – 1 hodina delená na dve skupiny 

CUDZIE JAZYKY – trieda sa delí na dve skupiny v rámci jazykov 

FYZ - 2 hodiny delená na dve skupiny ( laboratórne práce) 

CHE  - 1 hodina delená na dve skupiny 

BIO - 2 hodiny delená na dve skupiny ( laboratórne práce) 

MAT - 1 hodina delená na dve skupiny 

INF- trieda sa delí na tri skupiny, 1 ţiak / 1 počítač 

TSV - trieda sa delí na dve skupiny dievčatá / chlapci     

 

 

Vo vzdelávacom programe ISCED 3A sa delia žiaci v treťom ročníku na skupiny 

v predmetoch: 

 

SJL – 1 hodina delená na dve skupiny 

CUDZIE JAZYKY – trieda sa delí na dve skupiny v rámci jazykov 

FYZ - 1 hodina delená na dve skupiny  

CHE  - 1 hodina delená na dve skupiny 

MAT - 1 hodina delená na dve skupiny 

INF- trieda sa delí na tri skupiny, 1 ţiak / 1 počítač 

TSV - trieda sa delí na dve skupiny dievčatá / chlapci     
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Školský vzdelávací program – voliteľné predmety pre štvrtý ročník 

štvorročného a ôsmy ročník osemročného štúdia v šk. roku 2011/2012 
 

Jazyk a komunikácia: 

      

1. Literárny seminár (LIS) - 2 hodiny týţdenne - len pre ţiakov ôsmeho  

                                                                               ročníka 

2. Konverzácia v anglickom jazyku 1 (KAJ) - 2 hodiny týţdenne (*) 

3. Konverzácia v anglickom jazyku 2 (KAJ) - 2 hodiny týţdenne (**) 

4. Obchodná angličtina (OBA) - 2 hodiny týţdenne 

5. Konverzácia vo francúzskom jazyku (KFJ) - 2 hodiny týţdenne 

6. Konverzácia v nemeckom jazyku (KNJ) - 2 hodiny týţdenne 

7. Konverzácia v španielskom jazyku (KSJ) – 2hodiny týţdenne 

 

Človek a príroda: 

 

1. Cvičenia z fyziky (CVF)- 2 hodiny týţdenne 

2. Seminár z fyziky (SEF) -  2 hodiny týţdenne 

3. Prehľad biológie (PRB) - 1 hodina týţdenne  (*) 

4. Seminár  a cvičenia z biológie 1 (SCB) - 2 hodiny týţdenne (*) 

5. Seminár  a cvičenia z biológie 2 (SCB) - 2 hodiny týţdenne (**) 

6. Biochémia (BIOch) -  2 hodiny týţdenne (*) 

7. Seminár z chémie (SEC) - 2 hodiny týţdenne  

 

Človek a spoločnosť: 

 

     1. Spoločenskovedný seminár (SVS) - 2 hodiny týţdenne 

2. Dopravná geografia (DOG) -   1 hodina týţdenne (*) 

3. Seminár z geografie (SEG) - 2 hodiny týţdenne 

4. Seminár z dejepisu (SED) - 2 hodiny týţdenne  

 

Matematika a práca s informáciami: 

 

1. Mnoţina komplexných čísel (MKC) - 1 hodina týţdenne 

2. Deskriptívna geometria (DEG) - 2 hodiny týţdenne  

3. Seminár z matematiky (SEM) - 2 hodiny týţdenne 

4. Matematika a programovanie (MAP) - 2 hodiny týţdenne 

5. Programovanie 1 (PRO) - 2 hodiny týţdenne 

6. Programovanie 2 (PRO) - 2 hodiny týţdenne 

7. Informatická gramotnosť 1 - 2 hodiny týţdenne 
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Poznámka: * - predmet si môţu voliť iba ţiaci 4. ročníka      

                  ** - predmet si môţu voliť iba ţiaci 8. ročníka                      


