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1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov a adresa školy Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 

2, Bratislava 

Názov školského vzdelávacieho programu Otvárame brány modernému vyučovaniu 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie  

ISCED 3A vyššie sekundárne vzdelávanie 

Stupeň vzdelania stredné (všeobecné) vzdelanie s maturitou 

(gymnázium) ISCED 3A 

a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4 roky a 8 rokov 

Forma štúdia  Denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  Štátna 

Dátum schválenia ŠkVP  

Miesto vydania  Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 

2, Bratislava 

Platnosť ŠkVP 01. september 2015 začínajúc prvým ročníkom 

štvorročného a osemročného štúdia 

 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 

Titul, meno, priezvisko Pracovná 

pozícia 

Telefón Fax e-mail I

n

é 

Ing. Norbert Kyndl riaditeľ  4342 2552 4342 2552 norbert.kyndl@gln.sk  

Mgr. Ivor Dian zástupca RŠ 4342 2552 4342 2552 ivor.dian@gln.sk  

PhDr.Natália Zajačeková  zástupca RŠ 4342 2552 4342 2552 natalia.zajacekova@gln.sk  

Mgr. Miroslav Štefanov zástupca RŠ  4342 2552 4342 2552 miroslav.stefanov@gln.sk  
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Rada školy: 

  Titul., priezvisko, meno Kontakt Funkcia 

pedagogickí zamestnanci PaedDr. Ivan Bezák 0905 546 599  

pedagogickí zamestnanci Mgr. Šištíková Alena +421 2 4342 2552  podpredseda 

zástupca žiakov Sophia Petrovská 0944 005 050   

ostatní zamestnanci školy Alžbeta Boriová +421 2 4342 2552  

zástupcovia rodičov Ing. Peter Janči 0903 718 592  predseda 

zástupcovia rodičov Andrea Borovičková +421 2 231 134  

zástupcovia rodičov Mgr. Aurel Bitter 0903 506 082   

zástupca zriaďovateľa JUDr. Ivo Nesrovnal 0911 819 085   

zástupca zriaďovateľa PhDr.Alžbeta Ožvaldová 0905 684 409   

zástupca zriaďovateľa Bc. Jana Cigániková 0911 533 111   

zástupca zriaďovateľa Ing. Dušan Pekár 0903 046 158  

 

Predmetové komisie: 

Predmetová komisia Vedúci Predmetová komisia Vedúci 

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Ľubica Silvanová Fyzika, technika Mgr. Jana Bartkovjaková 

Anglický jazyk Mgr. Elena Verešová Chémia Mgr. Eva Gaálová 

Nemecký jazyk PaedDr. Zora Zarevúcka Biológia a zdravotná výchova  PaedDr. Andrea Letková 

Dejepis PaedDr. Oľga Fieberová Geografia Mgr. Jana Lichtmanová  

Obč. náuka, et. a náb. vých. Mgr. Ľubica Dulová Umenie a kultúra, hudob., výtv. vých., spol. vých.  Mgr. Marcel Michalovič 

Matematika PaedDr. Ivan Bezák Telesná a športová výchova, plávanie  Mgr. Marta Mikušovičová 

Informatika Mgr. Zuzana Koprivová    

 



                                                                  

 
 

Zriaďovateľ:  

Bratislavský samosprávny kraj 

Odbor školstva a telesnej kultúry 

Sabinovská ul. 16 

821 02  Bratislava 

Tel.:  02 / 4826 4111  

e-mail:  podatelna@region-bsk.sk 
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1.   CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom  vzdelávacom programe vychádzajú z cieľov, stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe. 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať našim žiakom vedomosti z rôznych predmetových oblastí, ale aj rozvíjať ich schopnosti prezentovať 

nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie so zreteľom na ďalšie perspektívne vzdelávanie na VŠ alebo priamo v zamestnaní. 

Škola sa stáva otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

Flexibilne reaguje na aktuálne podnety, ktoré vychádzajú zo života spoločnosti. 

Cieľom školy je zefektívniť spôsoby prezentácie výsledkov vzdelávania našich žiakov tak, aby boli uznávané a perspektívne využívané v ich ďalšom 

štúdiu, resp. v praktickom živote 

Popri základnej úlohe vzdelávať žiaka sleduje škola aj výchovné ciele, a preto aktívne spolupracuje s rodinou. Ciele v systéme výchovy  spočívajú 

v systematickom rozvoji poznávacích schopností, sociálnych kompetencií (spolupráca, tolerantnosť, empatia) a občianskeho správania (zodpovednosť, 

národné povedomie, spoločenská angažovanosť). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 
 

 

2. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY SÚČASNÝ STAV ŠKOLY 

 

Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave (ďalej len gymnázium) od svojho vzniku v roku 1964 vychovalo tisícky maturantov, 

ktorí úspešne pokračovali v štúdiu na vysokých školách. Sme  modernou školou so slovenskými tradíciami v európskom priestore, výchova a vzdelávanie 

prebieha v prostredí  kvalitnej komunikácie, ktorá zvyšuje úroveň medziľudských vzťahov. Kladieme dôraz na vyváženosť, harmonickosť a integritu výchovy 

osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer. Chápeme osobnosť  žiaka ako bytosť  slobodnú, činorodú, tvorivú a zodpovednú, takže 

výchovné prostredie nie je iba priestorom pre získavanie nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom dospievajúci mladý človek dokáže rozumieť svojmu 

postaveniu v spoločnosti aj svetu prírody a postupne spoznáva seba samého.  

 

Z pôvodného 4-ročného štúdia, zameraného na bloky stavebných a počítačových odborných predmetov, sa zameranie školy transformovalo na 4-ročné 

gymnaziálne štúdium s posilnením voliteľných predmetov ako prostriedku vnútornej diferenciácie štúdia, orientovaného na potreby priamej nadväznosti na 

vysokoškolské štúdium. Škola dnes ponúka 4-ročnú a  8-ročnú formu štúdia.  

Štúdium je definované ako základná príprava predovšetkým na ďalšie štúdium na vysokých školách, s možnosťou výkonu niektorých činností vo verejnej 

správe, kultúre a ďalších oblastiach. Tento druh štúdia sme  postupne rozšírili o možnosti moderného štúdia, zameraného na informatiku a IKT. Posilnenie 

jazykovej prípravy, ktoré je  odrazom meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienok v európskom kontexte, sme sa snažili zabezpečiť vyššou dotáciou 

vyučovacích hodín a študijným smerom rozšírenej výučby nemeckého jazyka končiacim skúškami „Sprachdiplom“. 

 

Osemročné štúdium, i napriek snahe redukovať plány výkonov v osemročnom gymnaziálnom štúdiu zo strany MŠVVaŠ SR, ukázalo, že otvára cestu 

moderného vzdelávania s vysokými nárokmi na žiaka, s cieľom všestranného rozvoja osobnosti vo vzťahu k jeho schopnostiam a osobným predpokladom. 

Výsledky, ktoré dosahujú naši absolventi tohto druhu štúdia  pri maturitných skúškach i vo svojom ďalšom vysokoškolskom štúdiu sú každoročne vynikajúce. 

 

Záujem o všetky formy štúdia na našom gymnáziu dlhodobo vysoko prekračuje naše možnosti. Žiaci GLN dosahujú vynikajúce výsledky na  

predmetových olympiádach, SOČ, ale aj mimoškolských aktivitách. Naši absolventi si niekoľko rokov udržiavajú  veľmi vysoké percento úspešnosti prijatia 

na vysokoškolské štúdium. Možno konštatovať, že tieto výsledky sú potvrdením kvalitnej práce učiteľov školy.  

 

Škola, ako verejná inštitúcia, je pod neustálou kontrolou širokej, najmä rodičovskej verejnosti. GLN pokračuje v tradícii otvorenosti a veľmi pozorne 

reaguje na všetky vonkajšie podnety. Väčšina pedagógov sa snaží viesť so svojimi žiakmi otvorený a konštruktívny dialóg. Významná je aj spolupráca 

s Radou  rodičov. Pripomienky rodičov, vznesené počas triednych schôdzí  a rodičovských rád, sú dôležitými podnetmi pre neustále zlepšovanie našej práce. 

Rozhodne nemožno opomenúť finančnú podporu z fondu Rady rodičov a fondu Občianskeho združenia Tomášičkár, z ktorých sa podporujú najmä aktivity 

talentovaných študentov, záujmová činnosť, chod školy, prostredie školy a rozvoj školy. Školu považujem za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov 

a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblastiach výchovy a vzdelávania.  

 

 



                                                                  

 
 

 

Chceme byť progresívnou školou, ktorá každému žiakovi poskytne dobré podmienky k8pre získanie základných kompetencií vo vzdelaní, snažíme sa 

vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť svoj potenciál v neustále sa vyvíjajúcej spoločnosti, pestujeme  u žiakov zdravý 

životný štýl, dôsledne realizujeme protidrogové opatrenia, prostredníctvom rozvoja zdravotnej a telesnej výchovy ich učíme predchádzať civilizačným 

chorobám a vytvárame optimálne podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít s dôrazom na informatiku a rozvoj cudzích jazykov.  

Škola  dnes, a to aj napriek zložitej finančnej situácii, rozvíja ďalej svoje tradície a usiluje sa vytvoriť čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov a 

poskytovanie kvalitného vzdelania. 

 

Analýza SWOT 

Silné a slabé stránky v oblasti školstva sú pozitívne a negatívne kvality konkrétnych charakteristík, ktoré spoločne tvoria súčasný obraz o situácii 

v škole. Tieto silné a slabé stránky som sa snažil objektívne identifikovať na základe svojich skúseností z viacročného riadenia školy, z dotazníkov, z ankety 

a z hospitácií.  

Príležitosti a ohrozenia hľadám vo vonkajšom prostredí, v prostredí regiónu, štátu. Príležitosti a ohrozenia  pochádzajú z politických rozhodnutí, 

legislatívy, trendov v oblasti vzdelávania,  výchovy, využívania voľného času, a pod. Ide o trendy a rozhodnutia, ktoré v súčasnosti existujú a predpokladám, 

že budú existovať a ovplyvňovať školu a školstvo v budúcnosti. 

 O silné stránky sa môžem v ďalšom rozvoji smerom k naplneniu vízie oprieť, slabé odstraňovať. Príležitosti z vonkajšieho prostredia môžem 

v ďalšom rozvoji využiť a ohrozenia buď akceptovať, vyhnúť sa im, alebo sa pokúsiť ich negatívne pôsobenie znížiť. 

 

Príležitosti školy: 

 

Pozitívnymi vonkajšími faktormi sa javia: 

 

 komplexnosť školy a jej poloha (škola má plaváreň, aulu,, športový areál s multifunkčným ihriskom v jednom komplexe), 

 priaznivý demografický vývoj (nárast počtu detí, žiakov v posledných rokoch),   

 rodičia a deti majú možnosť vybrať si školu z viacerých alternatív, 

 viditeľná snaha a záujem zriaďovateľa na podpore svojich škôl. 

 

 



                                                                  

 
 

 

Silné stránky školy 

 

U  všetkých pracovníkov v školstve existuje jedna vec, v ktorej  nie sme veľmi dobrí.  A tou je poznanie svojich silných stránok a neschopnosť ich 

prezentovať. Zatiaľ, čo napríklad každý Američan, či americká firma o sebe dokáže hovoriť v superlatívoch a vymenovať dlhý zoznam svojich silných stránok, my  

sme oveľa skromnejší, zakríknutejší a častejšie hovoríme o vlastných nedostatkoch ako o schopnostiach a úspechoch. Možno o silných stránkach nie je potrebné 

často hovoriť, je však dobré ich poznať a využiť ich aj v  riadení školy. Často predstavujú významnú konkurenčnú výhodu školy.  

 

 dlhá tradícia a dobré meno školy, 

 dlhodobé skúsenosti - škola už 50 rokov poskytuje kvalitné gymnaziálne vzdelávanie, 

 pozitívny obraz školy v odbornej a rodičovskej verejnosti, 

 kladná a častá prezentácia školy na verejnosti, o školu je vo verejnosti záujem, 

 stabilné vedenie školy (pružný, koncepčný štýl riadenia), 

 manažment školy si uvedomuje potrebu a vytvára podmienky pre inovácie vzdelávacieho procesu, 

 vyučovanie viacerých predmetov formou eLearningu, 

 dostatok kvalitných učiteľov, kvalifikovaní pedagógovia, vnútorne nastavení na využívanie moderných metód výučby, profesionálna kvalita a odborné 

skúsenosti pedagogických zamestnancov 

 dobrí žiaci 4-ročného štúdia na vstupe (ak je o školu záujem môžeme prijať dobrých žiakov, máme minimum „problémových“ žiakov), 

 výborní žiaci 8-ročného štúdia na vstupe  (o tento typ štúdia je veľmi veľký záujem a tak je možné robiť prísny výber tých najlepších spomedzi uchádzačov), 

 priateľská a žičlivá komunita (ľudia, najmä rodičia, ktorí pomôžu, poradia, podporia, pochvália, povzbudia ...), 

 dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, dobré výsledky v súťažiach, 

 vysoká úspešnosť prijatia na vysokoškolské štúdium, 

 budova, napriek svojmu veku je v dobrom stave, pravidelná rekonštrukcia niektorých častí budovy zo štátnych zdrojov ( výmenníková stanica, okná, časť 

strechy) i z neštátnych zdrojov (bazén a šatne, posilňovňa, ekoučebňa, učebne na interaktívne vyučovanie, aula, oplotenie školského areálu), 

 dobré až výborné materiálno-technické vybavenie (dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú využívané aj v čase mimo 

vyučovania), 

 dobrá vybavenosť školy IKT technikou (tri odborné učebne informatiky, desať interaktívnych tabúľ, multiprojektory a počítače v triedach, dve kompletne 

vybavené jazykové učebne s IKT technikou), 

 škola poskytuje žiakom všestrannú možnosť športového vyžitia (plaváreň, dve telocvične, tenisový areál, atletický areál, multifunkčné ihrisko), a to aj v rámci 

mimoškolských aktivít, 



                                                                  

 
 

 bohatá krúžková činnosť (žiaci majú možnosť širokého výberu), 

 dobrá spolupráca s partnerskými školami  (Molln,  Trenčín, Viedeň) 

 dobrá spolupráca vedenia školy  s Radou rodičov, Radou školy, Študentskou radou, 

mimovládnymi organizáciami (Strom života, Ekocentrum Daphne, Liga proti rakovine,   Reťaz života), 

 škola umožňuje poznávať svet, iné kultúry, iné krajiny (každoročne organizuje viac jazykovo – poznávacích exkurzií do zahraničia – Chorvátsko, Rakúsko, 

Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a nepravidelne aj iné), 

 škola vo vyučovacom procese i mimo vyučovacími aktivitami rozvíja kompetencie žiakov v oblasti globálneho vzdelávania.  

Absolventi školy disponujú veľmi dobrými všeobecnými vedomosťami, čoho dôkazom sú aj ich výsledky v novej maturite a v prijímaní našich 

absolventov na vysoké školy je ich úspešnosť úrovni  98% a viac. V nasledujúcej tabuľke sú výsledky efektívnej prípravy našich absolventov na prijímacie 

skúšky pre vysokoškolské štúdium. Tento ukazovateľ bude i v budúcich rokoch dôležitým prvkom pre udržanie záujmu o štúdium na našej škole. Zobrazené 

výsledky potvrdzujú vysokú úspešnosť našich absolventov v prijímaní najmä na prestížne vysoké školy.  

Školský počet SVŠT VŠE prírod.f. 
mat.-
fyz. lekár.f. farm.f. f.manag. filozof.f. práv.f. FTVŠ VŠMU pedag.   prijatí    % 

    rok spolu STU EU UK UK UK UK UK UK UK UK VŠVU žurnal. Iné spolu   

1993/94 128 22 33 5 1 5 2 4 9 11 3 1 13 4 113 88,28 

1994/95 152 26 43 8 2 11 2 1 10 8 5 0 10 1 127 83,55 

1995/96 173 27 54 6 3 12 3 4 9 8 0 0 14 4 144 83,24 

1996/97 171 36 57 2 3 3 5 3 11 5 1 1 6 5 138 80,70 

1997/98 101 11 32 10 5 5 3 0 9 5 1 2 4 7 94 93,07 

1998/99 127 24 28 3 8 5 2 6 9 4 1 1 12 6 109 85,83 

1999/00 98 12 31 4 3 2 2 0 1 5 1 2 6 15 84 85,71 

2000/01 101 11 31 3 3 8 0 5 6 8 1 0 6 12 94 93,07 

2001/02 96 15 23 5 2 1 2 3 7 6 1 0 7 15 87 90,63 

2002/03 55 6 15 3 2 6 0 2 2 4 0 0 5 6 51 92,73 

2003/04 131 20 39 6 2 3 0 6 6 5 0 0 0 37 124 94,66 

2004/05 130 20 25 10 4 7 1 14 8 7 2 1 2 18 124 95,38 

2005/06 153 26 27 7 6 5 3 6 10 1 4 0 10 43 148 96,73 

2006/07 97 5 16 5 4 4 0 13 8 2 0 0 5 34 96 98,97 

2007/08 129 28 21 4 2 4 0 16 6 1 2 0 7 37 128 99,22 

2008/09 162 30 39 10 5 4 2 9 10 1 3 0 5 42 160 98,76 

2009/10 99 15 19 7 2 2 0 6 7 1 1 1 3 34 98 98,99 

2010/11 68 12 10 4 0 0 1 6 4 2 0 0 1 28 68 100,00 

2011/12 147 18 19 10 9 7 2 8 12 4 2 1 4 51 147 100,00 

2012/13 147 36 13 17 4 1 2 11 14 5 0 2 0 40 145 98,64 

2013/14 84 14 14 10 3 1 1 0 2 0 0 2 3 33 83 98,81 

2014/15 57 9 5 2 0 0 0 3 3 3 1 0 2 26 54 94,74 



                                                                  

 
 

 

 Vyučovacie výsledky žiakov podliehajú pozornejšej kontrole celého pedagogického kolektívu. Vďaka komunikácii s rodičmi, pravidelnej 

informovanosti rodičov  o výsledkoch ich detí je možné účinné a rýchle riešenie vzniknutých situácií.  

 Využívanie moderných vzdelávacích postupov, úsilie a zanietenosť vyučujúcich zaručujú výborné vyučovacie výsledky. 

 Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese sa stalo prioritou. Učitelia boli zaškolení na prácu s IKT a používanie 

internetovej žiackej knižky. 

 

Slabé stránky školy: 

 

Na rozdiel od externých hrozieb ide v tomto prípade o negatíva, ktoré školu potencionálne ohrozujú, no majú pôvod vo „vnútri školy samotnej“. Sú to faktory, 

ktoré by vedenie školy  mohlo (malo) predvídať a mať pod kontrolou.  

 

 budova si už vyžaduje generálnu opravu  -  (najmä rozvod elektriny, kúrenie a jeho regulácia, strecha, čiastočne vodovodné rozvody a kanalizácia),  

 plaváreň si vyžaduje generálnu opravu, je nepretržite v prevádzke 46 rokov, 

 GLN je energeticky „náročná“ škola, potreba regulácie kúrenia, 

 financie  –  dlhodobo  nedostatočné financovanie a sústavný  nedostatok finančných prostriedkov potrebných na chod školy, 

 motivácia učiteľov - nemožnosť  motivovať dobrých pracovníkov, finančné obmedzenia, finančnými reštrikciami postupujúci rozpad personálneho 

zabezpečenia v škole, 

 nedoceňovanie práce tzv. „ťahúňov“ v pedagogickom zbore, 

 kabinetný systém neumožňuje vytvárať  flexibilný pedagogický kolektív, ktorý sa denne pracovne stretáva a môže objektívnejšie a rýchlejšie riešiť 

problémy,  

 je možné pozorovať aj vyhorenosť niektorých učiteľov, rutinérov, s nechuťou ku zmenám, inováciám a osobnému rastu, 

 potreba ďalšieho vzdelávania niektorých učiteľov, nie všetci pedagógovia vedia využívať IKT v dostatočnej miere. 

Uvedený výpočet slabých stránok školy nepovažujeme za alarmujúci a ukazuje len priestor možného zlepšovania sa do budúcich rokov.  

Dlhodobým cieľom školy je zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie na vysokej pedagogickej i odbornej úrovni, a preto je potrebné upozorňovať 

na všetky možné oblasti, kde sú rezervy. Pritom mať na pamäti, že v centre by mal stáť samotný žiak, jeho výchovno-vzdelávacie potreby. 

 

Záver analýzy SWOT: 

 



                                                                  

 
 

1. akýkoľvek rozvoj školy nie je možné začať a úspešne zavŕšiť bez podpory učiteľov školy a bez podpory  rodičovskej 

verejnosti a vzájomnej komunikácie s ňou.    

2. ďalšou skutočnosťou sú dlhodobo chýbajúce financie. Každý kvalitný rozvoj bude určite predstavovať dodatočné nároky na finančné zdroje 

a vôbec, každý návrh rozvoja je do určitej miery podmienený peniazmi. Vzhľadom na nedostatočné financovanie sa dá v súčasnosti predpokladať 

určité redukovanie rozvoja. 

 



                                                                  

 
 

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Gymnázium Ladislava Novomeského pokračuje v tradícii otvorenosti a pozorne sleduje zmeny v chode spoločnosti.. 

Škola je dvojposchodová budova, ktorá má vybudovanú počítačovú sieť, ktorou sú prepojené všetky počítačové pracoviská v budove. Sieť je pripojená 

na internet cez "optiku", ale aj "vzduchom". Pri vstupe do budovy sa nachádzajú priestory vrátnice s bezpečnostnými turniketmi. Manažment školy 

a hospodársky úsek má svoje priestory vybavené počítačovou technikou. Učitelia využívajú priestory zborovne a svoje vlastné kabinety, ktorých súčasťou je 

taktiež počítačová technika. Nachádzajú sa tu priestory vyhradené pre klasické učebne, odborné učebne vybavené príslušnými didaktickými pomôckami 

(video a audio technika, obrazový materiál, modely apod.). Prírodovedné predmety majú k dispozícii fyzikálno-chemické a biologické laboratória, materiálne 

a technicky vybavené pre realizáciu pozorovacích a experimentálnych metód pri výučbe týchto predmetov (fyzikálne experimentálne súpravy, chemická 

laboratórna technika, chemikálie, mikroskopická technika, prírodniny atď.), jazykové laboratóriá, počítačové učebne. Každá predmetová komisia disponuje 

jednou multimediálnou učebňou s PC, audiovizuálnou technikou a dataprojektorom. Na škole je jedna miestnosť s interaktívnou tabuľou, integrovaným 

televíznym systémom a ďalším vybavením pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, učiteľov a širokej verejnosti. Škola má pomerne dobre vybavenú 

knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. Všetky typy učební vyhovujú hygienickým  a bezpečnostným normám. Hygienické zariadenia sú na každom 

poschodí. 

V budove školy sa nachádza  aj aula s kapacitou cca 300 sedadiel, ktorá slúži na podujatia nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov z regiónu. Aula je 

vybavená klimatizačným zariadením a  zvukovou technikou. 

Súčasťou budovy je aj sektor pre telesnú výchovu s telocvičňou po celkovej rekonštrukcii a s vynoveným príslušenstvom na veľmi dobrej úrovni a 

funkčným bazénom (25m) s 3 dráhami, ktorý slúži na výučbu našich žiakov, ďalej na účely regiónu (Ružinovský športový klub, plavecké kurzy a pod.), ako aj 

záujmovú činnosť. Táto časť budovy má vlastné hygienické priestory a sprchy. Okrem bazénu má škola vo svojich priestoroch aj malú posilňovňu,  miestnosť 

pre plavčíka a dva sklady športových potrieb.  

Súčasťou školy je tiež športový areál s bežeckou dráhou,  basketbalovým ihriskom, rekonštruovaným trávnatým ihriskom a multifunkčným ihriskom. 

Areál sa využíva v rámci hodín telesnej výchovy, ale aj vo vyhradených hodinách pre záujmové útvary. 

Manažment školy a hospodársky úsek majú vlastné priestory, učitelia využívajú kabinety a zborovňu. Každá predmetová komisia disponuje najmenej 

jednou multimediálnou učebňou s PC, audiovizuálnou technikou a interaktívnou tabuľou.  Na škole je jedna miestnosť s interaktívnou tabuľou, integrovaným 

televíznym systémom a ďalším vybavením pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, učiteľov a širokej verejnosti. Škola má pomerne dobre vybavenú 

knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami 

a pod. 

Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň, ktoré tiež spĺňajú hygienické a bezpečnostné normy. Zabezpečili sme vhodný stravovací a pitný režim žiakov 

(podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov). 



                                                                  

 
 

Vybavenie školy tak umožňuje široké možnosti výučby a sebarealizácie žiaka, od kvalitnej cudzojazyčnej výučby, výučby 

informatiky, cez kvalitnú výučbu odborných predmetov, až po športové vyžitie. Pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečená vhodná 

štruktúra pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) 

a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – zodpovedajúce osvetlenie, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, a hygienické vybavenie priestorov. 

 

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručujeme aktívnou ochranou žiakov pred úrazmi, dostupnosťou prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, 

vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Dodržiavame zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole  a výrazné označenie 

všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov, tiež pravidelnú kontrolu z hľadiska bezpečnosti.   

Snažíme sa vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučujeme žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

realizujeme pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany 

zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

Po dôkladnej analýze stavu školy plánujeme, v súlade s normami BOZP, do budúcnosti uskutočniť, postupnú rekonštrukciu budovy ako celku. Táto 

rekonštrukcia by mala obsahovať nátery stien v určených učebniach a kabinetoch, úpravu vonkajšej fasády školy, rekonštrukciu strechy, strojovne bazénu, 

elektroinštalácií, vodovodnej a kanalizačnej siete. Taktiež plánujeme realizovať rekonštrukciu atletickej dráhy.  

Veľmi dobrú činnosť vyvíja Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov 

zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi. 

V rámci rozpočtu školy majú žiaci pridelených 4% z celkového rozpočtu a môžu slobodne rozhodovať o využívaní tejto finančnej čiastky. 

 

3.1. PLÁNOVANÉ  AKTIVITY ŠKOLY 

Aby sme sa všetci cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školských priestorov, chodieb v rámci 

možností. Aktualizujeme informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, vytvárame priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom a 

medzi žiakmi a pedagógmi. Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť v priebehu 

najbližších rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole.  

Vedenie školy aj jej zamestnanci majú jasnú víziu ďalšieho smerovania gymnázia – pokračovať v profilácii modernej školy, využívajúcej moderné IKT 

v kombinácii s inovatívnymi formami výučby, podporujúcej aktivitu učiteľov aj žiakov. K tejto profilácii napomáha i úspešne realizovaný projekt 

z prostriedkov Európskej únie s názvom: „Vzdelávanie v prírodovedných predmetoch“, v rámci ktorého boli vytvorené nové e-learningové materiály, ale bolo 

výrazne zmodernizované vybavenie predmetov matematika, fyzika, chémia a biológia novými didaktickými pomôckami. 

 



                                                                  

 
 

Charakteristika a výhody eLearningu vo vyučovaní 

Predmety biológia, chémia, fyzika, slovenský, anglický a nemecký jazyk, matematika, dejepis 

eLearning/elektronické vzdelávanie – charakteristika  

 

Z pedagogického hľadiska je eLearning vzdelávací proces, v ktorom sa používajú multimediálne technológie, internet a ďalšie elektronické médiá na 

zlepšenie kvality vzdelávania.  

Multimédiá umožňujú používanie obrazových, zvukových a textových informácií na obohatenie obsahu výučby.  

Internet poskytuje lepší prístup k študijným materiálom a službám, k výmene informácií a k spolupráci. 

Z technologického hľadiska je to široká škála aplikácií a procesov vo webovom prostredí, s virtuálnou triedou a digitálnou spoluprácou. 

 

Vzdelávanie musí reagovať na  nároky meniacej sa spoločnosti a pracovného trhu, a to vyžaduje: 

 vybavenie škôl informačno-komunikačnou technikou 

 školenia pedagógov 

 vývoj vyučovacieho softvéru 

 posilnenie sieťového prepojenia vzdelávacích zariadení pre pedagógov 

 

eLearning je vzdelávací proces so zložitou štruktúrou. Je to záležitosť pedagogická a  technická.  Výhodou, ktorú eLearning ponúka, je vzájomná audio 

komunikácia prostredníctvom e-mailu, chatu, diskusie s odborným vedením, s testovaním a hodnotením.   

Pedagóg je metodický sprostredkovateľ štúdia, hodnotiteľ výsledkov a motivujúca sila žiaka. 

Žiak sa lepšie učí, ak je učebná látka dynamická a ak  je aktívne zapojený do vyučovacieho procesu v interaktívnom prostredí.  

Učebne sa postupne vybavujú didaktickou technikou, ako sú videoprojektory a interaktívne tabule. Táto technika prináša pozitívne zmeny do vyučovacieho 

procesu. 

 

Najväčšiu perspektívu na našom gymnáziu má kombinácia prvkov prezenčného a dištančného e-Learningového vzdelávania, tzv. blen ded learning. Okrem 

webu a internetových technológií sa v ňom používa aj výukový interaktívny CD-ROM, audio CD, video, časopisy a knihy.  

Elearningový vzdelávací  proces obsahuje študijné multimediálne materiály s dôrazom na delenie obsahu na opätovne použiteľné vzdelávacie objekty: 

digitálne obrázky, časti textov a cvičení, jednoduché animácie, ale aj celé webové stránky s aplikáciami, ktoré tvoria komplexný výukový blok. 

 

 Cieľom eLearningu je taká integrácia eLearningu do vzdelávania, ktorá: 

 

 zaistí vyhovujúcu kvalitu vzdelávania 

 umožní samo štúdium 

 zapojí rodičov do aktívnej spolupráce   

 pomôže zvýšiť počet celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí 



                                                                  

 
 

 otvorí učebne, čiže prenesie vyučovací priestor mimo školy 

 umožní individualizáciu vyučovacieho obsahu, tempa a času 

 prinesie metodickú rozmanitosť 

 rozšíri komunikačný potenciál žiakov a učiteľov 

 zlepší individuálny prístup v audio komunikácii medzi učiteľom a žiakom 

 skvalitní projektový spôsob vyučovania prostredníctvom elektronickej platformy 

 zmení pozíciu učiteľa v triede a nárast jeho odbornej kompetencie  

Na dosiahnutie výchovných a vzdelávacích stratégií  v eLearningu využívame: 
 

 laptopové skupiny 

 vyučovaciu platformu eMOODLE a ASC EduPage 

 digitálnu knižnicu vyučovacích materiálov 

 moderné didaktické a komunikačné technológie 

 efektívnu administráciu školskej počítačovej siete 

 vhodný softvér 

 školenia pedagógov 

Využívanie školských i mimoškolských vyučovacích platforiem, ako sú eMOODLE, ILIAS, dotLRN, eLSA, eLC, ASC EduPage, Microsoft Class Server 

a iné, umožňuje individualizáciu vyučovacieho procesu vzhľadom na potreby žiaka, umožňuje každému žiakovi vzdelávať sa v čase, kedy je to aktuálne a 

vhodné pre neho. Žiak si vytvorí osobnú platformu, tzv. e-portfólio, pomocou ktorej je schopný sledovať svoje napredovanie alebo zaostávanie. 

Popri ASC rozvrhu (ASC TimeTables) používame aj  administratívnu a vyučovaciu  platformu ASC Agenda a  ASC EduPage, ktorá sa vyvíja a na základe 

získavaných skúseností zdokonaľuje.  

 

Systém nám umožňuje: 

 štruktúrovať, ukladať a cielene sprístupňovať výukový materiál žiakom, ich rodičom a učiteľom 

 zadávať domáce úlohy, individuálne testy, projekty, oznámenia o písomných prácach  

 vytvoriť elektronické žiacke knižky, e-portfólio, ale aj elektronické triedne knihy, kompletnú agendu klasifikácie žiakov, váženie známok 

a vypočítavanie aritmetického priemeru v každom predmete. 

 sprístupniť informácie oprávnenému užívateľovi prihlasovacím heslom, a tak zabezpečiť  ochranu osobných údajov 

 registrovať dochádzku žiakov  

 

Žiakom a učiteľom je k dispozícii aj vyučovacia platforma eMOODLE. 

 

Tieto vyučovacie platformy umožňujú učiteľom našej školy: 

 vytvárať a sprístupňovať digitálnu knižnicu vlastných prezentácií obsahu vyučovacích predmetov  



                                                                  

 
 

 digitalizovať učebné materiály (žiak sa môže podieľať na vytváraní digitálnej knižnice)  

 využívať prostriedky webu, napr. elektronické encyklopédie Wikipedia, Brockhaus multimedial, Microsoft Encarta, elektronické slovníky, krátke 

videá, zvukové ukážky, obrazový materiál a pod. 

 

Veľkým prínosom pre žiakov, ktorí sa z nejakého dôvodu na vyučovaní nezúčastňujú (choroba, študijný pobyt v zahraničí a pod.) je možnosť zúčastniť sa na 

vyučovaní  prostredníctvom videokonferencie. V prípade veľkých časových rozdielov si tento žiak nájde na vyučovacej platforme celé aktuálne učivo. 

 

V našich podmienkach je elektronické vzdelávanie  efektívne, ak sa splnia najmenej tieto predpoklady: 

 eLearning je aplikovateľný v spojení s prezenčnou výučbou 

 metódy a použité technológie sú vhodné pre ciele výučby 

 prebieha interakcia medzi žiakom a učiteľom 

 elektronické vzdelávanie je zabezpečené profesionálnym spôsobom 

 

Je v kompetencii jednotlivých predmetových komisií vybrať vhodný softvér a navrhnúť ho vedeniu školy. Na rad sa dostáva otázka zabezpečenia 

finančných prostriedkov, podotýkame však, že jestvuje veľké množstvo freevéru, takže náklady na zabezpečenie výukového softvéru nemusia vôbec 

vzniknúť. 

 

 

 

 

3.2.  CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU 

 

Predpokladom  výkonu pedagogickej profesie a odborných činností na škole sú kvalifikovanosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho 

jazyka. V škole pôsobí v súčasnosti 100 % plne kvalifikovaných a pedagogicky spôsobilých učiteľov, ktorí učia odborne. Systém ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov školy realizujeme s dôrazom na ich kariérny rast. Vytvárame priestor pre ďalšie vzdelávanie v úzkej súčinnosti s MPC BA a 

inými akreditovanými inštitúciami. Zúčastňujú sa kontinuálneho vzdelávania v rôznych formách – adaptačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, aktualizačné 

vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, špecializačné inovačné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie.  

Pedagogickí  pracovníci: 

- spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom 

- preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, 

hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny 

- riadia svoje celoživotné vzdelávanie v odbore a osobnostný rast 

- fungujú ako súčasť kolektívu a sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky plnohodnotnej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho 

riešenia problémov 



                                                                  

 
 

Pedagogický zbor tvorí 50 kvalifikovaných stredoškolských učiteľov, vrátane externistov /tréneri plávania, lektori, učiteľ 

spoločenskej a tanečnej výchovy/.  Každoročne prijímame jedného až dvoch nových učiteľov – absolventov, aby sme udržali kontinuitu a zaškolili nových 

kolegov do problematiky vyučovania.  

Na škole pracuje výchovný poradca, koordinátor pre environmentálnu výchovu a s ohľadom na aktuálnu situáciu aj vedúci projektov. Dlhoročne 

spolupracujeme s psychológmi KPPP. Systematicky a cieľavedome pracujeme na profesionálnom raste učiteľov v súvislosti so zdravotnou osvetou a 

zabezpečujeme priebežnú zdravotnú prevenciu. 

3.3. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy považuje za svoju prioritnú úlohu zabezpečovať: 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe 

 príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií, hlavne jazykových spôsobilostí a schopností efektívne pracovať s IKT 

 príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu 

 motivovanie pedagogických  zamestnancov k neustálemu sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej spôsobilosti 

 zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, 

komunikáciu ap. 

 sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného 

systému 

 príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie 

 podpora vzdelávania školského kolektívu 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 
 

 

 

3.4. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
                                                                                                                                                                                                                                         

Systém kontroly a hodnotenia rieši organizačná schéma: 
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plavčíci 

 
účtovníčka 



                                                                  

 
 

 

Systém hodnotenia je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. 

Naša škola plánuje využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Vnútorný systém kontroly sa zameriava hlavne na celkový priebeh 

výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, zabezpečenie 

vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením seba 

hodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov ako aj na kontrolnú 

činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky a údržbára. Pri hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov školy je základom 

dodržiavanie Pracovného poriadku GLN a Vnútorného poriadku GLN.  

Metódy hodnotenia: pozorovanie (hospitácie), rozhovor, výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo 

všetkých paralelných triedach resp. skupinách, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy ap.), výsledky pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti ap., hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy, vzájomné 

hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“), hodnotenie učiteľov žiakmi. 



                                                                  

 
 

3.5. DLHODOBÉ PROJEKTY 

 Otvárame brány modernému vzdelávaniu (2009 – 2011) – projekt ESF - ukončený 

 Vzdelávanie v prírodovedných predmetoch (2013 - 2015) – projekt ESF – ukončenie v 11/2015 

 Zdravá škola (od 1995)  

 Medzinárodný projekt Zelená škola (od 2006)  

 Enviroprojekt   (od 2000) 

 Európa v škole (od 2001) 

 Sprachdiplom  

 Výmenné jazykové pobyty so školou v Mollne 

Výstupy z  projektov prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania 

počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

Plánujeme uchádzať sa aj o grantové práce pre učiteľov a pre žiakov. Škola realizuje niekoľko dlhodobých projekty v spolupráci s inými školami doma 

a v zahraničí. Aj takýmto spôsobom realizujeme zahraničné študijné pobyty, protidrogové programy, ekologické a sociálne programy – Zdravé srdce,  Zelená 

škola, projekty v rámci EÚ, športové projekty, projekty IKT, stretnutia s významnými osobnosťami ap.  

3.6. SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI A RODIČMI 

 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Zameriava sa hlavne na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi 

– žiakmi a ich rodičmi.  Dôležitou podmienkou chápania školy ako výchovného, vzdelávacieho, kultúrneho a spoločenského centra pre žiakov, učiteľov 

a rodičov je spolupráca s poradnými orgánmi: Rada školy, Rada rodičov, Pedagogická rada,  Študentská rada.  

Cieľom je spoluprácu s radou rodičovského združenia a s radou školy budovať na báze rovnocenného partnerstva, ako možnosti získavania spätnej 

väzby o kvalite školy. 

Spolupráca školy a rodiny má možno najvýraznejší vplyv na školskú úspešnosť detí. Dobrá vzájomná spolupráca zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a 

ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania a zvyšuje študijnú výkonnosť detí.  

Patrí sem: 

• organizovať prednášky, besedy a diskusie na témy, ktoré rodičia v súčasnosti považujú za najaktuálnejšie, napr.: Puberta a dospievanie, Agresívne prejavy 

detí, Hyperaktívne dieťa, Poruchy učenia a správania atď, 

• informovať rodičov o školskom vzdelávacom programe, inovačných programoch a učebných plánoch, 

• organizovať dotazníky, diskusné stretnutia k tvorbe školského vzdelávacieho programu pre jednotlivé ročníky  a o kvalite školy, 

• organizovať dni otvorených dverí, pripraviť podujatia, keď  sa žiaci školy predstavujú, verejné prezentácie žiackych projektov a žiackych konferencií,  



                                                                  

 
 

• prostredníctvom webovej stránky školy naďalej poskytovať rodičom významné informácie o škole, o štruktúre výchovno-

vzdelávacieho procesu, podujatiach, živote školy. 

Spolupráca školy s rodičmi, sociálnymi partnermi a ďalšími subjektmi je na vysokej úrovni. Aktívne pracuje Rodičovská rada školy, ktorá zasadá 

štyrikrát ročne. Schôdze Rodičovského združenia /triedne a konzultačné/ sa organizujú dvakrát ročne, v prípade potreby aj častejšie. Škola realizuje 

individuálne konzultácie rodičov s učiteľmi. Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach 

a konzultáciách s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu. Sú informovaní o aktuálnom dianí na škole a o 

pripravovaných akciách prostredníctvom internetovej stránky školy alebo priamo E-mailom. Majú k dispozícii aj portfólio žiaka. Jednou z priorít školy je 

dlhodobá podpora komunikácie s rodičmi a otvorenosť všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Aktuálnou úlohou školy je 

otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe.  

V spolupráci so zriaďovateľom  (Bratislavský samosprávny kraj) sa zamerať na  tvorbu projektov, poskytovanie informácií o živote školy, pozvania na 

významné podujatia školy, účasť žiakov na podujatiach, organizovaných zriaďovateľom, riešenie technického stavu budovy školy. 

 

Škola tiež spolupracuje so školskými inštitúciami -  Metodicko-pedagogické centrum, Okresný školský úrad, Školská inšpekcia  a vysoké školy 

Pokračujeme vo viacročnej spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie,  s viacerými vysokými školami a fakultami ako napríklad s 

Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so športovými zväzmi ap. Sme fakultnou školou. 

 



                                                                  

 
 

4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

4.1. POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Tradičná škola nezodpovedá životnému štýlu súčasnej mládeže. Pre všetkých žiakov je určené jednotné učivo, rovnaké učebnice a rovnaké tempo 

výučby bez ohľadu na ich schopnosti a osobitosti. Metódy tradičnej školy s prevažujúcim využívaním frontálneho statického vyučovania, s výlučne 

klasickými či dokonca žiadnymi pomôckami sú v  kontraste so svetom dospievajúcich mladých ľudí. V centre pozornosti dospievajúcich stoja stále sa 

zdokonaľujúce moderné informačné a komunikačné technológie, individualistický prístup, túžba nájsť vlastné miesto vo svete a vyniknúť v ňom. 

Tradičná škola je zameraná na vedomosti, pričom trh práce požaduje od ľudí skôr kompetencie – tvorivosť, komunikatívnosť, spoluprácu, schopnosť 

pracovať s informáciami, riešiť problémy, riadiť seba samého, učiť sa nové veci, zanietenie a zodpovednosť.  

Vedenie a učitelia nášho gymnázia si tento nesúlad dlhodobejšie uvedomujú. V rámci obmedzených finančných možností zlepšujú materiálno-technické 

vybavenie školy a zavádzajú inovatívne spôsoby do výučby. Snažia sa budovať úspešnú školu, jasne vyprofilovanú v kontexte ostatných bratislavských 

gymnázií, aby rodičia a žiaci vopred vedeli, čo môžu od vzdelávania na Gymnáziu L. Novomeského očakávať.  

Preto je nový Školský vzdelávací program založený na inovatívnych spôsoboch výučby – predovšetkým eLearningu. 

Pri jeho príprave má manažment školy jasnú predstavu ďalšieho rozvoja gymnázia: 

 pokračovať v profilácii modernej školy, využívajúcej moderné IKT v kombinácii s inovatívnymi formami výučby, podporujúcej aktivitu 

učiteľov aj     žiakov 

 vytvoriť a implementovať vzdelávací program pre študentov gymnázia, založený na inovatívnych formách výučby a eLearningu 

 kvalitne pripravený Školský vzdelávací program  vytvorí priaznivé podmienky pre používanie inovatívnych foriem výučby a eLearning 

 zabezpečiť materiálno-technické zabezpečenie a kvalifikovaných pedagógov pre inovatívne spôsoby výučby 

Súčasťou tvorby programu je vytvorenie a odskúšanie experimentálneho učebného plánu, odzrkadľujúceho komplexnú prestavbu školy v duchu 

moderných trendov súčasnosti. Na škole plánujeme integrovať do vyučovania všetkých predmetov moderné technológie – internet, interaktívne tabule, 

videoprojektory, notebooky, tablety. Komunikačný priestor v rámci webovej stránky školy využijeme na zintenzívnenie a prehĺbenie komunikácie medzi 

žiakmi a rodičmi respektíve žiakmi a učiteľmi. Po diskusii so všetkými zúčastnenými sa určí čas, kedy budú učitelia k dispozícii pre on-line komunikáciu. 

Podľa moderných metód výučby postupne minimalizujeme v rámci frontálneho vyučovania v triede nudné, rutinné činnosti. Napr. diktovanie a opisovanie  

nahrádza práca s elektronickým študijným materiálom, namiesto ústneho skúšania prezentujú žiaci vlastné projekty, zúčastňujú sa moderovanej diskusie 

k prebranej téme, tvoria eseje ap. 

Motivácia žiakov k štúdiu,  podpora ich ambícií poznávať a ochota spolupracovať je podmienená : 

http://www.stránky/


                                                                  

 
 

 atmosférou v škole,  kde sa všetko dá, ak sa žiak angažuje naplno 

 osobnosťou učiteľa ako dôveryhodnej autority 

 vyučovacími metódami, ktoré vyžadujú osobnú investíciu 

 perspektívou štúdia zameranou na pomaturitné záujmy 

Pedagogické princípy školy v školskom vzdelávacom programe Gymnázia L. Novomeského v Bratislave: 

- poskytovať nižšie sekundárne vzdelanie ISCED-2A /príma až kvarta/ a vyššie sekundárne vzdelanie ISCED-3A  

      ukončené maturitnou skúškou  

- poskytovať komplexnú prípravu pre štúdium na vysokých školách, na výkon činností vo verejnej správe, kultúre a ďalších oblastiach 

- zabezpečovať kvalitnú výchovu žiakov 

- zabezpečovať kvalitnú prípravu žiakov pre reálny život 

- zabezpečovať plnenie povinnej  školskej dochádzky  

- rozvíjať schopnosť učiť sa    

- motivovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie  

- rozvíjať ich poznávacie ambície 

- naučiť ich pracovať s informáciami  

- rozvíjať emocionálnu a sociálnu inteligenciu, morálne zásady  a schopnosť spolurozhodovať   

- rozvíjať komunikáciu, samoreguláciu a tvorivosť 

- rešpektovať slobodu a tvorivosť učiteľa a vytvárať tvorivú partnerskú atmosféru  

- posilňovať výučbu cudzích jazykov a informačných technológií  

- podporovať výchovu k demokratickému občianstvu, humanite, rešpektovaniu všeľudských  etických hodnôt a uznávaniu ľudských práv a slobôd  

- podporovať záujem žiakov o aktivity v ich voľnom čase a realizovať program týchto aktivít; podporovať prácu v záujmových útvaroch  

- podporovať spoluprácu s inými organizáciami a na tento účel im poskytovať školské priestory, využívať dostupné poradenské služby psychologické, 

špeciálno-pedagogické, protidrogové, ap.  

- v mimoškolskom vzdelávaní posilňovať funkciu kultúry a kultúrnych aktivít ako nástroja prevencie proti negatívnym javom v živote mladých ľudí 

- realizovať vzdelávanie  prostredníctvom  Školského vzdelávacieho programu v súlade  so Štátnym vzdelávacím programom  



                                                                  

 
 

Záujmové aktivity ponúkané našim žiakom a v prípade záujmu realizované aj s finančnou podporou 
Rodičovskej rady a Občianskeho združenia TOMÁŠIČKÁR PLUS: 

 

Krúžky: 

 Plavecký  

 Dejepisno-spoločenský 

 Krúžok spoločenských vied 

 Tenisový 

 Onkologická výchova 

 Fyzikálny 

 Nemčina pre začiatočníkov 

 Basketbal 

 Florbal 

 Geografický 

 Matematický krúžok 

 Chemický 

 Plávanie 

 Volejbal 

 Predlekárska prvá pomoc 

 Dramatické a spoločenské 

podujatia 

 Modelársky krúžok 

 Sprachdiplom 

 Zdravá škola 

 Nj/Ch 

 Recitačný 

 Tanečný 

 Stolnotenisový 

 Kondičné posilňovanie 

Súťaže: 

 Hviezdoslavov Kubín 

 Autorská literárna súťaž 

 Diktátová liga 

 Olympiády v jednotlivých 

predmetoch 

 Multimediálne prezentácie 

 Písanie esejí v Aj 

 TOMSTAR 

 SOČ 

 Environmentálna súťaž 

 Súťaže v rôznych športových 

disciplínach 

 Florbal 

 Hokej 

 Atletika 

 Volejbal 

 Basketbal 

 Vybíjaná 

 Predlekárska prvá pomoc 

 Európa v škole 

 Klokan 

 MAKS 

 Pytagoriáda 

 Pikopretek 

 

Exkurzie a študijno-

poznávacie zájazdy: 

 Martin 

 Modra 

 Osvienčim 

 Mőlln 

 Viedeň 

 Paríž    

 Anglicko 

 Portugalsko 

 Praha 

Športovo-turistické akcie: 

 Lyžiarsky kurz – Semmering 

 Branné kurzy – okolie 

Bratislavy 

 Škola v prírode – Chorvátsko 

Spoločenské a kultúrne 

podujatia: 

 Návšteva divadelného 

predstavenia 

 Návšteva Univerzitnej knižnice 

 Vianočná akadémia – 

Happening 

 

 Deň otvorených dverí 

 Filmové predstavenia 

 Prehliadka Slovenského 

národného múzea a 

Plynárenského múzea 

 Návštevy Slovenskej národnej 

galérie 

 Deň narcisov 

 Deň jabĺk 

Mediálna propagácia: 

 Stála prezentácia školy 

a školských akcií vo vestibule 

školy 

 Elektronické prezentácie prác 

žiakov 2.ročníka 

 Besedy a pracovné stretnutia 

 Besedy s anglickými lektormi 

 Protidrogová prevencia 

 Beseda s ombudsmanom 

 Spolupráca s organizáciami 

Amnesty International, 

Človek v ohrození a Ľudia 

proti rasizmu, Slovenské 

národné stredisko pre ľudské 

práva 

 

 



                                                                  

 

4.2. ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu a je plne v súlade s Inovovaným štátnym 

vzdelávacím programom.  V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného 

prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú 

s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu, osvojujú si základy matematiky, chémie 

a informatiky. 

Organizácia maturitnej skúšky 

Škola sa pri organizácii maturitnej skúšky riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a z toho vyplývajúcou platnou legislatívou.  

Maturitnú skúšku organizačne zabezpečujeme počas celého školského roka prostredníctvom školského koordinátora, ktorého menuje riaditeľ školy na 

začiatku školského roka. 

Do 30. septembra sa žiak maturitného ročníka písomne prihlási na maturitnú skúšku. V prihláške uvedie predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil, 

zároveň uvedie i predmety, z ktorých bude konať maturitnú skúšku dobrovoľne. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej 

skúšky. Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra.  

Školský koordinátor spracuje prihlášky a odošle elektronický formulár s údajmi o maturitnej skúške na príslušné Školské výpočtové stredisko.  

Školský koordinátor v priebehu mesiacov september – október plní nasledujúce úlohy: 

 na základe žiadosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom zaradí týchto 

žiakov do príslušnej skupiny podľa miery obmedzenia 

 oboznámi žiakov 1. ročníka a ich zákonných zástupcov s obsahom maturitnej skúšky, informuje ich o maturitných predmetoch, ich počte, o 

spôsoboch konania a termínoch maturitnej skúšky 

 informuje žiakov maturitného ročníka o podrobnostiach maturitnej skúšky (termíny konania externej časti, písomnej a ústnej formy internej časti 

maturitnej skúšky; druhy a charakteristika testov; spôsob klasifikácie maturitnej skúšky) 

V období pred konaním externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky riaditeľ školy spoločne so školským 

koordinátorom zabezpečujú tieto úlohy:  



                                                                  

 

 informujú žiakov, rodičov, učiteľov o organizácii a priebehu maturitnej skúšky 

 oznámia deň, čas, miestnosť administrácie EČ a PFIČ z jednotlivých maturitných predmetov  

 rozdelia žiakov do skupín 

 určia administrátorov, pomocné dozory a hodnotiteľov 

 zaškolia učiteľov zainteresovaných na maturite 

 vyberú a pripravia učebne 

 zabezpečia primerané podmienky testovania 

  pripravia všetky potrebné podklady a materiály  

Počas konania EČ a PFIČ školský koordinátor spoločne s riaditeľom školy, predsedom školskej maturitnej komisie a predsedom predmetovej maturitnej 

komisie organizačne zabezpečujú celý priebeh testovania, vrátane opravy určených testov a ich zapečatenia. 

Po skončení testovania riaditeľ školy, resp. ním poverená osoba odovzdá zásielku s testami kuriérovi, ktorý ju doručí na Štátny pedagogický ústav. 

V tomto období rovnako riaditeľ školy poverí hodnotením prác PFIČ učiteľov príslušných predmetov. Výsledky žiakov z PFIČ vyučovacích a cudzích 

jazykov škola odošle pomocou elektronického formulára príslušnému Školskému výpočtovému stredisku. 

Riaditeľ školy do 30. apríla vymenúva skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie. Na základe tohto vymenovania školský koordinátor pomocou 

školského elektronického systému zostaví podrobný harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, zároveň zabezpečí prípravu 

učební, potrebných tlačív a pomocných materiálov. Počas samotného konania riaditeľ školy s koordinátorom dohliadajú na nerušený chod celej maturitnej 

skúšky. Po skončení maturitnej skúšky školský koordinátor zodpovedá za vyplnenie kompletnej maturitnej agendy a odoslanie Výkazu o maturitnej skúšky na 

odbor školstva Okresného úradu Bratislava. 

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti  sú súčasťou učebného plánu.   



                                                                  

 

Organizácia prijímacieho konania 

 

Škola sa pri prijímaní žiakov riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na  

štúdium sú prijímaní žiaci z celého územia Slovenskej republiky a z rôznych základných škôl. Žiaci sú na rôznej vedomostnej úrovni, a preto je naším 

hlavným cieľom vyrovnanie vedomostí už od prvých vyučovacích hodín a postupné vytvorenie harmonického  triedneho tímu a dobrej pracovnej klímy 

v rámci triedy. 

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí tých žiakov bez prijímacej skúšky, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v 

každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. Týmto žiakom riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí najneskôr 7 dní pred termínom konania 

prijímacích skúšok. 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením určí riaditeľ školy primeranú formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 

O prijatí uchádzačov rozhoduje riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. 

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na bráne školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 3 pracovných dní odo dňa konania druhého 

termínu prijímacej skúšky. V rovnakej lehote riaditeľ školy vydá rozhodnutie a odošle ho uchádzačovi. Spolu s doručením rozhodnutia o prijatí škola 

uchádzačom  oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole. 

Proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Podmienky prijímania uchádzačov na štúdium sú zverejnené na webovej stránke školy www.gln.sk    

 

a) štvorročný vzdelávací program 

  

Do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu škola prijíma uchádzačov, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie podľa uvedeného zákona; zároveň  

berie do úvahy nasledujúce kritériá: 

 prospech a správanie na konci 8. ročníka a na polroku 9. ročníka 

 úspešné umiestnenie v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole predmetových olympiád a súťaží počas 8. – 9. ročníka základnej školy 

 výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 

 výsledky prijímacích skúšok  

http://www.gln.sk/


                                                                  

 

 

b) osemročný vzdelávací program 

Do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu škola prijíma uchádzačov, ktorí získali primárne vzdelanie a úspešne ukončili piaty ročník 

základnej školy v príslušnom školskom roku podľa uvedeného zákona; zároveň  berie do úvahy nasledujúce kritériá, a to  prospech a správanie na konci 4. 

ročníka a na polroku 5. ročníka a výsledky prijímacích skúšok.  

O osemročné štúdium na našej škole je dlhodobo veľký a neustále sa zvyšujúci záujem a aj z priloženého prehľadu je zrejmé, že tento záujem má 

vzrastajúcu tendenciu.  

 
Školský  4ročné 4ročné 4ročné  6ročné 6ročné 6ročné  8 ročné 8ročné 8ročné 

    rok  záujem možnosť percent  záujem možnosť percent  záujem možnosť percent 

2004/05  279 102 274%         174 34 512% 

2005/06  312 123 254%         146 34 456% 

2006/07  174 65 268%  82 60 137%  0 0 0% 

2007/08  140 63 224%  110 68 162%  0 0 0% 

2008/09  95 56 169  87 28 310%  95 56 173% 

2009/10  134 56 239%  
 Stop  6-ročnému   štúdiu 

 178 20 890% 

2010/11   111 46 241%   
 školský  zákon     148 28 (57) 528% ( 260%)   

2011/12  146 56 261%         229 56 408% 

2012/13  112 56 200%    
 

   223 56 398% 

2013/14   108 56 192%           181 28 (56) 646% ( 323%)   

2014/15   120 60 200%           180 56   323%   

2015/16   114 30 380%           337 56   601%   

 

Z uvedeného vyplýva, že záujem o všetky typy štúdia ponúkané našou školou v súčasnosti  presahuje naše kapacitné možnosti. 



                                                                  

 

5. PROFIL ABSOLVENTA  

 

5.1. CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA 

Absolvent Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave získa vysvedčenie o maturitnej skúške, môže pokračovať v ďalšom 

vzdelávaní  na terciárnej úrovni ISCED 5, v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 alebo vstúpiť so získanou 

kvalifikáciou na trh práce.  

Absolvent dokáže: 

 uplatňovať aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe 

 vnímať a rešpektovať ľudské práva v kontexte kultúrneho a ideového prostredia 

 vnímať a hodnotiť potreby a možnosti členov spoločnosti v rámci všeobecne uznaných úrovní spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti 

 hodnotiť javy a rozhodovať sa  rešpektujúc ekologické zásady 

 vzdelávať sa počas celého života 

 viesť kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a najmenej v jednom cudzom jazyku a to písomne i ústne 

 vecné vnímať a aktívne pristupovať k problémom 

 pracovať v tíme 

 viesť telesne i duševne zdravý spôsob života aj chrániť takýto život 

 podávať kvalifikovaný výkon práce na danej pracovnej pozícii v rámci daného povolania alebo skupín príbuzných povolaní 

 

Rozvoj osobnosti 
Absolvent dokáže 

  uvedomiť si svoje hodnotové hierarchie a zaujať samostatný a zodpovedný postoj a zároveň sa snaží sa reflektovať svoje predsudky 

 zvážiť  svoje  silné a slabé stránky, vlastnosti  a vie si ujasniť potreby pre svoj vlastný rozvoj 

 chápať rozdiely v európskej kultúre, pozná a rešpektuje historické, súčasné sociálno-ekonomické, kultúrne a politické procesy 

 riadiť sa  pravidlami  etikety a vie zvoliť vhodné spôsoby konania, uvedomuje si    a prijíma následky svojich rozhodnutí 

 osvojiť si poznatky potrebné k spoločenskému a sociálnemu konaniu, ktoré vedú  k aktívnej účasti na demokratickom rozhodovacom procese na 

všetkých úrovniach učenia sa, sociálnych postojov, rozhodovania a výkonu 

 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní 

 pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať 

a pracovať za podmienok otvoreného trhu práce 

 rozvíjať tvorivé myslenie, podieľať sa na vytýčení cieľov zameraných na zdokonaľovanie osobnostného rastu, učenia, rozhodovania, sebapoznávania 

a seba motivácie 



                                                                  

 

Rozvoj vedomostí, zručností, schopností a návykov 

Absolvent dokáže 

 komunikovať v štátnom jazyku na takej úrovni, že je schopný formulovať, vyjadriť a tlmočiť svoje myšlienky, pocity, fakty, koncepty a názory 

v logickom postupe ústnou a písomnou formou (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) s ovládaním pravopisu 

 primeraným a kreatívnym spôsobom reagovať na rôzne spoločenské situácie 

 vyjadrovať sa výstižne, súvisle a kultivovane v písomnom aj ústnom prejave 

 sformulovať písomnosti používané v štandardných životných situáciách 

 správne používať pravopis štátneho jazyka 

 rozlišovať a používať rôzne typy textov 

 vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie 

 komunikovať  v cudzích jazykoch, je schopný komunikovať ústnou aj písomnou formou minimálne v dvoch cudzích jazykoch  v bežných životných 

situáciách, je schopný porozumieť počutému, hovorenému, čítanému a písanému textu a je schopný formulovať  a vyjadrovať svoje myšlienky, 

pocity, názory v logickom postupe 

 rozvíjať a používať  základné matematické princípy a postupy na riešenie problémov v každodenných situáciách  

 používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky) 

 

 Rozvoja kritického myslenia a aplikácie vedeckých postupov 

Absolvent dokáže 
 disponovať základnými vedomosťami o princípoch prirodzeného sveta, základných princípoch a metódach, technologických postupoch a dosahu 

vedy a techniky na prirodzený svet 

 používať grafy, obrázky a schémy  

 diskutovať o prírodovedných otázkach  

 vnímať svet a veci v pohybe a čase 

 poznať základné zákonitosti prírody a používať ich pri riešení reálnych situácií 

 poznať svetové i národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku 

 sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam spoločenskej reality a pracovným podmienkam 

 poznať psychické zákonitosti existencie a fungovania človeka 

 poznať fungovanie spoločnosti v rôznych aspektoch –ekonomický, sociálno-psychologický, politický, kultúrny 

 

Rozvoj sociálnych kompetencií 



                                                                  

 

Absolvent dokáže 

        byť sebavedomým a zodpovedným občanom, zastávať vlastné postoje  

       efektívne komunikovať v jazyku (štátny jazyk a jeden cudzí), písmom, gestom, pohybom a chápať komunikáciu druhých 

       efektívne zvládať emócie, kontroluje a reguluje svoje správanie  

       zvládať stres a frustráciu, vyjadriť ich konštruktívnym spôsobom  a rozlišovať medzi súkromným a pracovným životom 

        poznať a obhajovať svoje práva a záujmy v kontexte s právami a záujmami iných 

        vyjadrovať odlišné stanoviská a porozumieť im, rokovať so schopnosťou vytvárať dôveru 

        orientovať sa v štruktúre, hodnotách a pravidlách multikultúrnej spoločnosti, 

          rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody, poznať a uplatňovať právo 

        efektívne komunikovať a chápať komunikáciu druhých, 

         riešiť problémy a konflikty, identifikovať ich, analyzovať, navrhovať riešenia, zhodnocovať ich a poučiť sa z nich 

        rozvíjať vzájomné porozumenie  

        podporovať spoločné hodnoty, vzájomnú toleranciu, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu 

 

Rozvoj metakognitívnych kompetencií a príprava na ďalšie štúdium alebo na povolanie 

Absolvent dokáže 

 poznať svoje schopnosti vo vzťahu k učeniu a je motivovaný k celoživotnému učeniu  

 dobre  pracovať s informáciami (písanými, zvukovými, obrazovými, v rôznych informačných zdrojoch a médiách) 

 disponovať kritickým a flexibilným myslením  

 zorientovať sa v hlavných skupinách povolaní v blízkej spoločnosti 

 projektovať, organizovať a riadiť svoj život 

 nájsť vhodné informačné zdroje, rozpoznať ich kvalitu, hodnotu, vhodnosť, vierohodnosť 

 sa motivovať k celoživotnému učeniu, je pripravený uchádzať sa o ďalšie štúdium doma i v zahraničí a prevziať zodpovednosť za svoj ďalší rozvoj 

 mať všeobecnú predstavu o svojom životnom smerovaní 

 osvojiť si metódy samostatného štúdia 

 mať prehľad o sústave povolaní 

 pracovať v náročných a záťažových podmienkach 

 stanoviť si priority a ciele s ohľadom na svoje osobné schopnosti, záujmovú orientáciu a životné podmienky 

 prebrať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie 

 správne prezentovať svoju osobnosť v štandardných osobných a pracovných situáciách 

  vyhodnotiť a prijímať riziko, mať zmysel pre etické hodnoty v podnikaní  a presadzovanie dobrého riadenia 



                                                                  

 

 pracovať v tíme vo všetkých úlohách, počúvať a akceptovať názory iných členov tímu, identifikovať sa s cieľmi tímu, zladiť 

vlastné priority s cieľmi tímu 



                                                                  

 

5.2. KOMPETENCIE ABSOLVENTA 

Absolvent po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje nasledovnými kompetenciami: 

Všeobecné kompetencie 

Kľúčové kompetencie: 

a) Komunikatívne a sociálno – interakčné spôsobilosti 

    absolvent dokáže: 

 kultivovane sa vyjadrovať, ovládať pravidlá rétoriky, dokázať zaujať silou argumentácie a asertivity 

 vyjadriť, zdôvodniť a obhájiť svoje názory 

 rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom  aj cudzom jazyku 

 orientovať sa v súčasnej multikulturálnej spoločnosti na základe princípov tolerancie a solidarity k iným 

 využiť širokú paletu informačno-komunikačných technológií, poznať ich pozitíva a negatíva a vedieť ich správne aplikovať v praktickom živote 

 štruktúrovať a klasifikovať nové informácie 

 používať sociálne, etické a právne aspekty používania IKT 

b) Intrapersonálne  a interpersonálne spôsobilosti 

    absolvent dokáže: 

 aktívne využívať teoretické znalosti a vie ich vyhľadať, logicky spracovať a  požadovanou formou prezentovať 

 samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty a elaborovať ich 

 na základe získaných informácií vytvárať a postulovať vlastné hypotézy 

 rozvíjať vlastnú aktivitu, tvorivosť, samostatnosť,  mať zdravé sebavedomie vybudované na sebapoznaní, uvedomení si vlastnej hodnoty, ale i 

hodnoty iných 

 prispievať k vytváraniu optimálnej sociálnej klímy, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 chápať význam profesijnej etiky, rozumieť pravidlám súťaživosti a kooperácie pri príprave na svoje budúce povolanie 



                                                                  

 

 

 

c/ Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

    absolvent dokáže: 

 asertívne komunikovať  a vedieť presadiť  a obhájiť svoj názor silou argumentov  

 byť kreatívny, ústretový a tolerantný  pri riešení problémov 

 primerane rýchlo reagovať na podnety, správne a včas urobiť závery a vyvodiť z nich rozhodnutia 

 pracovať v tíme a byť zodpovedným členom tímu 

 zodpovedne zvažovať šance a riziká pri riešení problémov 

 rozoznať a využívať osvojené mravné hodnoty, ktoré s citom aplikuje v konfliktných situáciách 

d) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

     absolvent dokáže: 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy 

 pracovať s aplikačným programom pre požadované využitie 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a  potrebné informácie 

 komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky on-line a offline komunikácie 

 efektívnym spôsobom používať rôzne myšlienkové operácie v rôznych situáciách a pri riešení problémov 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci 

 využívať vedomosti o potrebe dodržiavania autorských práv a licenčných obmedzení na používanie programového vybavenia  

 ovládať princípy bezpečnosti informačných systémov a ochrany údajov 

 aplikovať poznatky o súčasnom vývoji vedy a techniky, elektronizácie a výpočtovej techniky 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný 

 

 



                                                                  

 

e)   Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

    absolvent dokáže: 

 orientovať sa v sociálnej, právnej, politickej a ekonomickej sfére, čo je prejavom občianskej spôsobilosti 

 rozpoznať zásady zdravého životného štýlu, zásady prvej pomoci, ochrany zdravia a bezpečnosti človeka, ochrany životného prostredia a prírody  

 efektívne konať v súlade s prírodou a zásadami na trvalo udržateľný život 

 rešpektovať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte 

 podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah 

 naučiť sa zodpovedne a iniciatívne konať, nielen vo vlastnom záujme, ale aj vo verejnom 

          absolvent dokáže: 

 uvedomiť si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva a mať ochotu rešpektovať práva iných 

 disponovať hodnotovou orientáciou, ktorá mu pomôže  uplatniť sa vo svete podľa vlastného záujmu a nájsť zmysluplné naplnenie vlastného života 

 niesť zodpovednosť za vlastné zdravie a vybudovať si zdravý životný štýl 

 ovládať a dodržiavať zásady prvej pomoci a nezištnej humanitárnej pomoci 

 aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie a byť zaň plne zodpovedný 

 využívať historické povedomie s  kritickým postojom k dejinným udalostiam a schopnosť vnímať v kontexte regionálne a svetové dejiny 

 ovládať základné  - najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, kultivovane sa vyjadrovať a samostatne tvoriť súvislé hovorené 

a písané prejavy 

 na základe získaných vedomostí, zručností a vlastného sebapoznania presadiť sa i v ďalšom štúdiu, voľbe povolania a byť flexibilný na trhu práce 

 matematicky a logicky myslieť a efektívnym spôsobom používať rôzne myšlienkové operácie v rôznych situáciách a pri riešení problémov 

 chápať učenie ako celoživotný proces, v ktorom objavuje stále niečo nové a obohacujúce pre svoju osobnosť 

 



                                                                  

 

6. UČEBNÝ PLÁN  

 

Školský vzdelávací program /okrem prvých a druhých ročníkov/ 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 1.-4. roč. 
OG 

(ŠVP) 
1. 2. 3. 4. Sp

o
lu

 

  
 5.-8. roč. OG 
1.-4. roč. 4G 

(ŠVP) 
5. 6. 7. 8. Sp

o
lu

  

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 18 
4   

  
5   5   18   

12 
3   

  
3 1 - 3 2 - 16 

Anglický jazyk 12 
3 1 

  
3 1 3 1 16   

16 
4   

  
4   

2 
4 1  2 17 

Nemecký jazyk 4 
1 2 

  
1 2 1 2 12   

8 
2 1 

  
2 1 2 

 
alt. 11 

    34     
  

            36     
  

              

Človek a príroda Fyzika 5 
    

  
2   2   6   

5 
2   

  
    

2 

    

4 

5 

Chémia 4 

 
  

  
1 1 1   5   

5 
2   

  
1       5 

Biológia 4 
1 1  

  
1   1   6   

6 
2   

  
1 1      8 

 
Environmentálna výchova  

          

 

       
1 1 

    13     
  

            16     
  

          

Človek a spoločnosť Dejepis 5 
1   

  
1   2   5   

6 
2   

  
2       6 

Geografia 4 
1 

   
1   1 1  5   

4 
2   

  
  1     5 

Občianska náuka 3 
1   

  
    1   3   

3 
    

  
2 1  

 
1 5 

  

          

 

             12     
  

            13     
  

              

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 3 1   

  
1       

3 
  2 1   

  
            

2 

    3     
  

            2     
  

              

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 
15 3 1 

  
4   4   16   11 3 1  

  
3 

 
2 

2 2  
4 

15 

Informatika 
2 1   

  
  1   2 5   3 2   

  
        4 

    
17                     14                       



                                                                  

 

 

 

 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 1.-4. roč. 
OG 

(ŠVP) 
1. 2. 3. 4. Sp

o
lu

 

  
 5.-8. roč. OG 
1.-4. roč. 4G 

(ŠVP) 
5. 6. 7. 8. Sp

o
lu

  

Človek a svet práce Technika - pozn.d, 
2     

  
1       2   -                       

    
2     

  
            -                       

Umenie a kultúra Hudobná výchova 2 
1   

  
            

- 
                      

Výtvarná výchova 2 
1   

  
            

- 
                      

Výchova umením 1 
    

  
1           

- 
                      

Umenie a kultúra - 
    

  
        

 
    

4 
2   

  
1           4 

    
5     

  
            4     

  
              

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 
8 2   

  
2   2   8   8 2   

  
2     2     8 

  Plávanie 
    1 

  
  1   1 4       1 

  
  1         3 

  PPP - pozn.d,e, 
-     

  
        0       0,5 

  
            1 

  Spoločenská výchova- 
pozn.d,e, -     

  
        0       0,5 

  
            1 

    
8     

  
            8     

  
              

Povinné hodiny spolu   
94 22 - 

  
24 - 23 - 94   93 29 - 

  
21 - - 13 - - 93 

Disponibilné hodiny   
25 - 5 

  
- 6 - 7 25   33 - 4 

  
- 6 4 - 7 6 33 

Počet hodín spolu   
119 27 32 30 30 119   126 33 36 31 26 126 

 

 

 



                                                                  

 

 

Poznámky:   

a) v 3. ročníku si žiak vyberá dva 2-hodinové semináre  /ponuka seminárov sa každoročne upravuje podľa záujmu žiakov a možnosti školy/  

b) v 4. ročníku si žiak vyberá dva 3-hodinové semináre  

c) žiak si vyberá voliteľný predmet  z nasledujúcej ponuky: 

 Seminár z matematiky 

 Seminár z fyziky 

 Seminár z chémie 

 Seminár z dejepisu 

 Seminár z geografie 

 Seminár z biológie 

 Seminár z informatiky 

 Spoločenskovedný seminár  

 Konverzácia z nemeckého jazyka 

d)  predmety sa môžu vyučovať  formou  kurzov  

e)  predmet sa vyučuje v jednom školskom  polroku 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

Inovovaný školský vzdelávací program /1. a 2. ročník/ 

Vzdelávacia                   IŠVP ŠkVP 1. 2. 3. 4. IŠVP ŠkVP 

oblasť Predmet príma sekunda tercia kvarta spolu spolu kvinta sexta septima oktáva spolu spolu 

    

 
  

 
  

 
  

 
  1. až 4. 1. až 4.     

 
  

 
      1. až 4. 5. až 8. 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4   5   5   5   19 19 3   3   3   5 2 12 14 

  anglický jazyk 4   4   4   4   16 16 4 1  4 1 4   3   14 15 

  nemecký jazyk 3 1 2   3 1 3 1 8 11 3   3   3   3   12 12 

    11 1 11 0 12 1 12 1 43 46 10 0 10 1 10 0 11 0 38 41 

Matematika a práca Matematika 5   4   4   4   17 17 4   4   3   3 2 12 14 

s informáciami Informatika 1   1   1   1 1 3 4 2   2 1         3 4 

    6 0 5 0 5 0 5 1 20 21 6 0 6 1 3 0 3 2 15 18 

Človek a príroda fyzika     2   2   2   6 6 2   3           5 5 

  chémia     2   2   1   5 5 2   2   2 1     5 6 

  biológia 2   2 1 1   1   5 6 3 1  2   2       6 7 

  technika         1 1       1                     

    2 0 6 1 6 1 4 0 16 18 7 0 7 0 4 1 0 0 16 18 

Človek a spoločnosť dejepis 1   1   1   2   5 5 2   2   2       6 6 

  geografia 1   1   1   2 1 4 5 2   2           4 4 

  občianska náuka 1   1   1   1   4 4     2   2 1     3 4 

    3 0 3 0 3 0 5 1 13 14 4 0 6 0 4 1 0 0 13 14 

 

 

Umenie a kultúra hudobná výchova 1   1           2 2                     

  výtvarná výchova 1   1           2 2                     



                                                                  

 

  umenie a kultúra                     2               2 2 

    2 0 2 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Človek a hodnoty etická/náboženská výchova 1   1   1   1   4 4 1   1           2 2 

    1 0 1 0 1 0 1 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2   2   2   2   8 8 2   2   2   2   8 8 

  plávanie 1 1 1 1 1 1 1 1   4 1 1 1 1 1 1       3 

  zdravotná výchova - pozn.d,e,                     0,5 0,5 1 1           1,5 

  spoločenská výchova-pozn.d,e                     1 1  0,5 0,5           1,5 

    3 1 3 1 3 1 3 1 8 12 4,5 1,5 4,5 2,5 3 1 2 0 8 14 

Voliteľné predmety seminár 1                             2   4     6 

  seminár 2                             2   4     6 

  konverzácia AJ/NJ                                 2     2 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0 14 

 

d)  predmety sa môžu vyučovať  formou  kurzov  

e)  predmet sa vyučuje v jednom školskom  polroku 

 

 

 

 



                                                                  

 

7. UČEBNÉ OSNOVY  

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

slovenský jazyk a literatúra       

anglický jazyk       

náuka o spoločnosti       

etická/náboženská  výchova       

chémia       

matematika       

informatika       

telesná výchova       

chémia       

fyzika       

geografia       

dejepis       

       

Voliteľné predmety  

       

       

       

       

       

       



                                                                  

 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Účelové kurzy  

Ochrana človeka a prírody       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní 

rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné 

a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale 

predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje 

tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škole.   

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

V hodnotení žiakov postupujeme v súlade s platnou legislatívou. Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 

uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné 

cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

 Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 

Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 

vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 

skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  



                                                                  

 

8. PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

a. MATERIÁLNE PODMIENKY 

 

1. Škola je dvojposchodová budova, ktorá má vybudovanú počítačovú sieť, ktorou sú prepojené všetky počítačové pracoviská v budove. Sieť je 

pripojená na internet cez "optiku", ale aj "vzduchom". Pri vstupe do budovy sa nachádzajú priestory vrátnice s bezpečnostnými turniketmi. 

Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory vybavené počítačovou technikou. Učitelia využívajú priestory zborovne a svoje vlastné 

kabinety, ktorých súčasťou je taktiež počítačová technika. Nachádzajú sa tu priestory vyhradené pre klasické učebne, odborné učebne vybavené 

príslušnými didaktickými pomôckami (video a audio technika, obrazový materiál, modely apod.). Prírodovedné predmety majú k dispozícii 

fyzikálno-chemické a biologické laboratória, materiálne a technicky vybavené pre realizáciu pozorovacích a experimentálnych metód pri výučbe 

týchto predmetov (fyzikálne experimentálne súpravy, chemická laboratórna technika, chemikálie, mikroskopická technika, prírodniny atď.), 

jazykové laboratóriá, počítačové učebne. Každá predmetová komisia disponuje jednou multimediálnou učebňou s PC, audiovizuálnou technikou 

a dataprojektorom. Na škole je jedna miestnosť s interaktívnou tabuľou, integrovaným televíznym systémom a ďalším vybavením pre realizáciu 

pracovných stretnutí žiakov, učiteľov a širokej verejnosti. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. 

Všetky typy učební vyhovujú hygienickým  a bezpečnostným normám. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí. 

2. V budove školy sa nachádza  aj aula s kapacitou cca 300 sedadiel, ktorá slúži na podujatia nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov z regiónu. 

Aula je vybavená klimatizačným zariadením a  zvukovou technikou. 

3. Súčasťou budovy je aj sektor pre telesnú výchovu s telocvičňou po celkovej rekonštrukcii a s vynoveným príslušenstvom na veľmi dobrej úrovni a 

funkčným bazénom (25m) s 3 dráhami, ktorý slúži na výučbu našich žiakov, ďalej na účely regiónu (Ružinovský športový klub, plavecké kurzy a 

pod.), ako aj záujmovú činnosť. Táto časť budovy má vlastné hygienické priestory a sprchy. Okrem bazénu má škola vo svojich priestoroch aj 

malú posilňovňu,  miestnosť pre plavčíka a dva sklady športových potrieb.  

4. Súčasťou školy je tiež športový areál s bežeckou dráhou,  basketbalovým ihriskom, rekonštruovaným trávnatým ihriskom a multifunkčným 

ihriskom. Areál sa využíva v rámci hodín telesnej výchovy, ale aj vo vyhradených hodinách pre záujmové útvary. 

5. Manažment školy a hospodársky úsek majú vlastné priestory, učitelia využívajú kabinety a zborovňu. Každá predmetová komisia disponuje 

najmenej jednou multimediálnou učebňou s PC, audiovizuálnou technikou a interaktívnou tabuľou.  Na škole je jedna miestnosť s interaktívnou 

tabuľou, integrovaným televíznym systémom a ďalším vybavením pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, učiteľov a širokej verejnosti. Škola 

má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, 

rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. 

6. Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň, ktoré tiež spĺňajú hygienické a bezpečnostné normy. Zabezpečili sme vhodný stravovací a pitný režim žiakov 

(podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov). 

7. Vybavenie školy tak umožňuje široké možnosti výučby a sebarealizácie žiaka, od kvalitnej cudzojazyčnej výučby, výučby informatiky, cez 

kvalitnú výučbu odborných predmetov, až po športové vyžitie. Pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečená vhodná štruktúra 

pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) 



                                                                  

 

a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – zodpovedajúce osvetlenie, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, a 

hygienické vybavenie priestorov. 

 

8. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručujeme aktívnou ochranou žiakov pred úrazmi, dostupnosťou prvej pomoci z materiálneho aj ľudského 

hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Dodržiavame zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole  

a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov, tiež pravidelnú kontrolu z hľadiska bezpečnosti.   

9. Snažíme sa vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučujeme žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, realizujeme pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly 

bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

10. Po dôkladnej analýze stavu školy plánujeme, v súlade s normami BOZP, do budúcnosti uskutočniť, postupnú rekonštrukciu budovy ako celku. 

Táto rekonštrukcia by mala obsahovať nátery stien v určených učebniach a kabinetoch, úpravu vonkajšej fasády školy, rekonštrukciu strechy, 

strojovne bazénu, elektroinštalácií, vodovodnej a kanalizačnej siete. Taktiež plánujeme realizovať rekonštrukciu atletickej dráhy.  

11. Veľmi dobrú činnosť vyvíja Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada 

žiakov zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi 

učiteľmi a žiakmi. V rámci rozpočtu školy majú žiaci pridelených 4% z celkového rozpočtu a môžu slobodne rozhodovať o využívaní tejto 

finančnej čiastky. 

Zaobstaranie materiálno-technického vybavenia  

Vedenie školy postupne vybavuje  školu počítačmi a novými softvérovými aplikáciami. Ich množstvo je limitujúcim faktorom pri zavádzaní 

inovatívnych pokrokových metód výučby.  

Na implementáciu aktivít je potrebné zakúpiť notebooky pre učiteľov, aby si na nich mohli robiť prípravy na e-learningové vyučovanie, dataprojektory, 

interaktívne tabule, wifi router, sieťový softvér, jazykový softvér a wifi kamery... 

b. PERSONÁLNE PODMIENKY 

Vedenie školy aj jej zamestnanci majú jasnú víziu ďalšieho smerovania gymnázia – pokračovať v profilácii modernej školy, využívajúcej moderné IKT 

v kombinácii s inovatívnymi formami výučby, podporujúcej aktivitu učiteľov aj žiakov. Inovatívnu výučbu môžu realizovať len vyškolení učitelia. Preto sme 

do projektu zaradili  vzdelávania. 

Projekt naštartuje využitie eLearningu v bežnom vyučovaní na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ul. v Bratislave. V ďalších rokoch 

budú pedagógovia dopĺňať na webovú stránku školy ďalšie materiály a budú ich využívať pri vyučovaní svojich žiakov. Študenti, ktorí boli vyučovaní e-

learningom, budú zruční v používaní IKT. 



                                                                  

 

Na webovej stránke školy bude voľne prístupná „knižnica“ e-learningových materiálov. Budú sa z nej môcť učiť všetci, čo 

budú mať záujem. 

V programe sa zameriame na učiteľov. Učitelia sú v súčasnosti skôr silné individuality s malou vzájomnou komunikáciou. Implementáciou ŠkVP ich  

naučíme efektívne spolupracovať a racionálne využívať čas svoj aj svojich žiakov. 

c. ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR 

V súlade s projektom Zdravá škola, projektom Zelená škola, v súlade s humanistickou koncepciou a filozofiou školy venujeme životnému a pracovnému 

priestoru školy veľkú pozornosť : 

 čistota a estetika prostredia – hygiena, prezúvanie, kvety, parková zeleň  

 vzdelávacie a motivačné nástenky, panely a plagáty  

 zvonenie – príjemné melódie 

 ekologická učebňa v prírode 

 súťaže Jablkový koláč, Rozprávkový les, Škola je tiež naše životné prostredie, Envirosúťaž, Vianočný Happening, Tomstar prispievajú 

k zážitkovému vnímaniu problematiky a dobrej tvorivej komunikácii medzi učiteľmi a žiakmi 

 školský časopis a školský rozhlas Tomášičkár je priestorom pre publicistické a umelecké texty  

 



                                                                  

 

9. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV na GLN 

 V hodnotení sa zameriavame hlavne na tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a zručností, ich tvorivú aplikáciu, 

poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 

estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny. Rovnako 

kladieme dôraz na aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania, športových akcií a projektov podporujúcich zdravý životný štýl, ochranu životného prostredia 

a prejavy európskej spolupatričnosti.  Vysoko hodnotíme pozitívny vzťah ku GLN a prácu v prospech našej školy.  

Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže 

zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, 

ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétny návod, ako má žiak postupovať, aby svoje nedostatky 

odstránil.   

Funkcie, spôsoby, formy a postupy hodnotenia 

o Diagnostika, hodnotenie a klasifikácia sú priebežnou činnosťou celého klasifikačného obdobia. 

o Cieľom vzdelávania nie je získanie známky - klasifikácia, ale všestranný rozvoj osobnosti žiaka, nadobúdanie kompetencií. Takto je orientované aj 

hodnotenie.  

o Počas hodnotenia uplatňuje vyučujúci primeranú náročnosť a pedagogický takt a prihliada na vekové a individuálne zvláštnosti študenta. Do 

hodnotenia učiteľ nesmie premietať svoj postoj k žiakovi, hodnotí len jeho učebné výkony.  

o V našej škole uprednostňujeme humanistické hodnotenie. 

o Učiteľ klasifikuje učivo dané rámcovým a školským vzdelávacím programom. Pred preverovaním znalostí musí mať žiak dostatok času na zvládnutie, 

precvičenie a upevnenie učiva.  

o Okrem povinnej dokumentácie (v zmysle platnej legislatívy) vedie vyučujúci záznamy o klasifikácii žiakov tak, aby bol schopný podať informácie 

o frekvencii a o štruktúre hodnotenia. Priebežná evidencia hodnotenia žiakov dokladuje správnosť a objektívnosť hodnotenia a klasifikácie žiakov.  

o Učitelia sú povinní zohľadniť vo všetkých častiach kontroly vyučovacieho procesu odporúčania psychologických a iných vyšetrení, ktoré majú vplyv 

na získavanie podkladov na hodnotenie, činnosť žiaka a jeho výkon, spôsob hodnotenia i následnú klasifikáciu.  

o Hodnotenie a známka nesmú byť prostriedok na udržiavanie disciplíny. Učiteľ ho nesmie používať ako donucovací a diskriminačný prostriedok. 

o Zásady kontroly vyučovacieho procesu a hodnotenia sú všeobecne záväzná norma školy. 

o Učebné výsledky žiakov treba hodnotiť z rôznych stránok a rôznym spôsobom. Učiteľ má žiakov systematicky sledovať, pozorovať ich pri práci, aby 

tým dosiahol čo najvyššiu objektivitu a diferencovanosť. 

o Žiak je hodnotený a klasifikovaný priebežne počas celého vyučovacieho obdobia. Učiteľ žiaka hodnotí slovne i písomne, formálne i neformálne. 

Každé hodnotenie nemusí byť uzavreté klasifikáciou.  

 



                                                                  

 

Zásady klasifikácie žiakov, klasifikačné stupne 

 

Pod klasifikáciou žiaka rozumieme zaradenie žiackych výkonov do výkonnostných skupín, kvantitatívnym vyjadrením úrovne výsledkov výchovno-

vzdelávacieho procesu v podobe známky, bodov, percent. 

 

1) Hodnotenie výsledkov vzdelávania žiaka sa vyjadruje klasifikáciou. Žiaka je možné hodnotiť slovne i písomne, alebo kombináciou oboch spôsobov. 

 

2) Výsledky vzdelávania žiaka v jednotlivých predmetoch stanovených školským vzdelávacím programom sa hodnotia stupňami prospechu: výborný (1), 

chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5). 

 

a. Stupeň „výborný“  

Žiak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti ucelene, plne chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne i praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti na riešenie úloh. Myslí logicky správne, dokáže 

využívať medzi predmetové vzťahy, zreteľne sa u neho prejavuje tvorivosť a samostatnosť. Jeho ústny i písomný prejav je správny, výstižný 

a presný. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

 

b. Stupeň „chválitebný“  

Žiak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti v podstate ucelene, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované 

teoretické i praktické činnosti. Samostatne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje svoje vedomosti a zručnosti pri riešení úloh. Myslí 

logicky, uvedomuje si medzi predmetové vzťahy. Ústny i písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledkov jeho činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Je schopný sám, alebo s menšou pomocou, študovať vhodné texty.  

 

c. Stupeň „dobrý“ 

Žiak má v ucelenosti, presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, pojmov a zákonitostí podstatné medzery. Prejavuje nedostatky pri 

požadovaných činnostiach. Podstatné nepresnosti  chyby dokáže za pomoci učiteľa korigovať. Počas aplikácie vedomostí a zručností robí chyby. 

Jeho myslenie je celkom správne, ale málo tvorivé, v logickom uvažovaní sa vyskytujú chyby. Medzi predmetové vzťahy je schopný odôvodniť 

s pomocou učiteľa. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov sa častejšie prejavujú 

nedostatky. Je schopný samostatne študovať učebné texty podľa návodu učiteľa. 

 

d. Stupeň „dostatočný“  

Žiak má v ucelenosti , presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, pojmov a zákonitostí závažné medzery. Požadované činnosti 

vykonáva málo pohotovo a má  závažné nedostatky. Pri uplatňovaní poznatkov a zručností je nesamostatný, robí podstatné chyby. V jeho logike 

sa objavujú závažné chyby, nedokáže tvorivo myslieť. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

Závažné chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. Má veľké nedostatky pri samostatnom štúdiu. 



                                                                  

 

 

e. Stupeň „nedostatočný“ 

Žiak si požadované poznatky, pojmy neosvojil ucelene, má v nich závažné medzery. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 

a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní vedomostí sa vyskytujú časté a závažné chyby. Javy a zákonitosti nedokáže 

vysvetliť ani s pomocou učiteľa. Jeho myslenie je nesamostatné, robí zásadné logické chyby. V písomnom i ústnom prejave má závažné 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

 

3) Vo výchovných predmetoch, okrem telesnej výchovy, sa pri klasifikácii neprihliada k miere talentu, ale k schopnosti a motivácii žiaka využiť vlastné 

možnosti. Vyučujúci zohľadňuje záujem a aktivitu žiaka pri plnení úloh najmä v praktických činnostiach. Žiaci sú hodnotení stupňami prospechu: 

a. absolvoval/a – žiak splnil požiadavky v pravidlách hodnotenia daného predmetu 

 

4) Na začiatku príslušného školského roka pedagogická rada rozhodne o klasifikovaní alebo neklasifikovaní voliteľných predmetov. 

 

5) Po odsúhlasení komisiou príslušnej vzdelávacej oblasti môže učiteľ používať na priebežnú klasifikáciu bodový systém, percentá i kredity. 

Podmienkou pre zavedenie týchto systémov je schopnosť previesť číselné hodnoty na klasifikačné stupne, a to kedykoľvek počas klasifikačného 

obdobia. Vyučujúci je povinný na začiatku klasifikačného obdobia oboznámiť žiakov s kritériami hodnotenie a klasifikácie. 

 

6) S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia. 

 

7) Žiak  sa má právo vedieť výsledok každého hodnotenia: pri ústnom vyskúšaní ihneď,  pri písomných prácach najneskôr do 14 dní. Má právo na 

objektívne hodnotenie. 

 

8) V jeden deň môžu žiaci písať dve celohodinové kontrolné písomné práce. 

 

9) Na jednej vyučovacej hodine nemôže byť  žiak z daného učiva hodnotený  dvakrát. 

 

10) Z jedného testu (písomky) nemôže mať žiak viac ako jednu známku. 

 

11) Rodičia alebo zákonný zástupca žiaka sú informovaní o priebežnej klasifikácii prostredníctvom školskej agendy ASC. Učiteľ je povinný priebežnú 

klasifikáciu a aj dochádzku zaznamenať do agendy každý týždeň aspoň jedenkrát. Triedny učiteľ informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka na 

triednych rodičovských schôdzach alebo konzultáciách pre rodičov. V prípade zhoršenia prospechu alebo správania sa žiaka informuje triedny učiteľ 

zákonných zástupcov žiaka. 

 

12) Učiteľ oznamuje všetky známky, ktoré berie do úvahy pri výslednej klasifikácii. 

 



                                                                  

 

13) Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné brať tieto potreby 

dôsledne do úvahy a postupovať podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú uvedený postup. 

 

 

14) Základom hodnotenia prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia je kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol 

v celom klasifikačnom období. Výsledný prospech vychádza z podkladov na hodnotenie a klasifikáciu, výsledný prospech sa však neurčuje ako 

priemer známok získaných za klasifikačné obdobie, ale je celkovým hodnotením práce žiaka v tomto období.  

                

15) Pokiaľ vyučujúci nemá od žiaka dostatočné podklady k záverečnému hodnoteniu a následnej klasifikácii, môže byť žiak podľa zváženia vyučujúceho 

klasifikovaný v náhradnom termíne  

 

16) Ak má žiak alebo zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. alebo II. polroka môže do troch pracovných  dní odo dňa vydania 

vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať v prípade, ak žiak v príslušnom 

klasifikačnom období už bol z predmetu komisionálne preskúšaný. 

  

17) Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka v prípade, ak zistí, že vyučujúci porušil pravidlá hodnotenia a klasifikácie.  

 

18) Komisionálne môže byť žiak skúšaný aj keď  koná rozdielovú skúšku alebo opravnú skúšku alebo pri skúškach v štúdiu podľa individuálneho 

študijného plánu. Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.  

 

Zásady  získavania podkladov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

 

 Učiteľ používa široké spektrum hodnotených netradičných aktivít, napríklad: experimentálnu a praktickú prácu žiakov, riešenie netradičných 

(náročnejších) úloh, vlastné bádania žiakov, projekty, práce v skupinách 

 

 Učiteľ navrhuje učebné aktivity i hodnotiace metódy tak, aby nepodporoval len pamäťové schopnosti, ale rozvíjal stredné i vyššie stupne myslenia. 

Používa formy a metódy nielen na preverenie obsahu vedomostí, ale aj zručností, postojov a návykov, ktoré si mal žiak vo výchovno-vzdelávacom 

procese osvojiť. Učebné a hodnotiace úlohy musia byť konkrétne a splniteľné v primeranom čase.   

 

 Učiteľ v testovaní žiaka zisťuje okrem faktografických vedomostí, nižších zručností a nácvikových činností aj porozumenie a schopnosť aktívne pracovať 

s poznatkami a vyššie kognitívne funkcie.  Do testu zaraďuje úlohy zisťujúce úroveň osvojenia si pojmov, zvládnutie činností (algoritmov, operácií), 

stratégie riešenia problémov a úroveň argumentácie. 

 



                                                                  

 

 Odporúča sa  do testov zaraďovať k úlohám, ktoré preverujú len jednu konkrétnu vedomosť alebo zručnosť, aj komplexné 

úlohy, riešenie ktorých si vyžaduje využitie širšieho spektra vedomostí z rôznych oblastí predmetu. 

 

 

 Učiteľ vo vybraných procesoch hodnotenia zisťuje úroveň dosiahnutia stanoveného cieľa, porovnáva výsledky žiaka s očakávanými výsledkami, 

s vytýčenými cieľmi. Uprednostňuje metódy overujúceho a individualizovaného hodnotenia pred rozlišujúcim hodnotením. 

 

.  

Hodnotenie a klasifikácia správania sa žiaka 

 

1) Hodnotenie správania sa žiakov vychádza z platnej legislatívy a školského poriadku školy GLN. 

2) Žiak školy a jeho zákonný zástupca sú so školským poriadkom oboznámení na začiatku školského roka a pri každom jeho doplnení a zmene, o tomto 

akte je dochovaný písomný záznam s podpisom. 

3) Priebežné aj záverečné hodnotenie sa vzťahuje výhradne na správanie sa žiaka v škole a na akciách usporiadaných školou. Za správanie sa žiakov 

v iných prípadoch zodpovedá jeho zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak sám.  

4) Pri hodnotení správania sa žiaka sa prihliada na jeho vek, morálnu a rozumovú vyspelosť. 

5) Normy stanovené školou v oblasti správania sa žiakov, ako aj samotné hodnotenie správania je jedným z prvkov prevencie socio - patologických 

javov. 

6) Pri hodnotení správania sa žiaka sa zohľadňuje najmä miera zhody správania sa so školským poriadkom, miera zhody so všeobecnými zásadami 

slušného správania sa, dochádzka žiaka 

7) Hodnotenie a klasifikáciu navrhuje triedny učiteľ na základe svojho pozorovania správania sa žiaka v triede a na akciách školy, alebo riaditeľ školy na 

základe odporúčania triedneho učiteľa a ostatných zamestnancov školy. 

8) O hodnotení a klasifikácii správania sa žiaka v danom klasifikačnom období rozhoduje pedagogická rada. 

 

 

Stupňom 1 - veľmi dobré správanie sa žiak klasifikuje, ak dodržiava mravné zásady správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít organizovaných 

školou, pozná a dodržiava ustanovenia školského poriadku. Žiak jedná taktne, ohľaduplne, rešpektuje ostatných, správa sa zdvorilo k učiteľom, 

nepedagogickým pracovníkom, spolužiakom...Žiak chápe nevyhnutnosť tolerantných postojov, rešpektuje kultúrne, etnické, náboženské odlišnosti. Prípadné 

názorové rozdiely a konflikty sa snaží riešiť nenásilným spôsobom. Žiak je prístupný výchovnému pôsobeniu, ojedinelé sa dopúšťa menej závažných 

priestupkov, snaží sa napraviť chyby, ktoré urobil. 

 



                                                                  

 

Stupňom 2 - uspokojivé správanie sa je žiak klasifikovaný, keď sa dopustí závažnejšieho porušenia interných predpisov školy, 

alebo sa opakovane dopúšťa menších priestupkov. Žiak nedokáže jednať tolerantne, konflikty rieši neadekvátnym spôsobom, opakovane sa dopúšťa 

prehreškov voči etikete alebo mravnosti. Nie je schopný voliť vhodný spôsob správania sa a komunikácie s dospelými a vrstovníkmi. Napriek tomu pri 

udelení opatrenia vo výchove chápe jeho zmysel a prejavuje snahu svoje jednanie korigovať a zlepšiť si správanie. 

 

Stupňom 3 - menej uspokojivé správanie sa klasifikujeme žiaka ak: sa žiak dopustil závažného porušenia interných predpisov školy, alebo napriek 

udeleným opatreniam vo výchove sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov. Žiak porušuje ľudské a lebo občianske práva spolužiakov, pedagógov, 

iných pracovníkov školy...previnil sa vážnym spôsobom voči morálnym zásadám. Dopúšťa sa konania, ktorým vážne ohrozuje výchovu, bezpečnosť alebo 

zdravie iných osôb. Svojimi prejavmi zámerne hrubo porušuje výchovno - vzdelávaciu činnosť v škole, negatívne ovplyvňuje spolužitie v nej.  Svoje omyly si 

nepriznáva, opatrenia vo výchove neprijíma, je voči nim ľahostajný a dopúšťa sa ďalších priestupkov 

 

Stupňom 4 - neuspokojivé správanie sa je klasifikovaný žiak ktorého správanie sa je v príkrom rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, 

výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Svojím zotrvaním v škole vážne ohrozuje 

mravnú výchovu, bezpečnosť alebo zdravie iných. Zámerne hrubo narúša pravidlá spolužitia v škole. Na opatrenia vo výchove reaguje neadekvátnym 

spôsobom ( hrubo, ironicky, agresívne...), odmieta výchovné pôsobenie a nejaví žiadnu snahu prispôsobiť sa a regulovať svoje správanie. Žiak je trvalo 

neprístupný výchovnému pôsobeniu. 

 

 

Výchovné opatrenia 

 

Pochvaly sú súčasťou opatrení vo výchove. Udeliť ich je možné na návrh triedneho učiteľa, pedagógov školy, riaditeľa školy. Pochvalu udeľuje triedny učiteľ 

na základe odporúčania pedagogickej rady alebo riaditeľ školy na základe vlastného uváženia alebo odporučenia pedagogickej rady.  

K oceneniam a pochvalám patria: 

 Pochvala triednym učiteľom  - udelená za výborný prospech (prospel s vyznamenaním) a vzornú dochádzku), tiež za reprezentáciu školy (úspešné 

umiestnenie v súťažiach) 

 Pochvala riaditeľom školy  za výborný prospech a vzornú dochádzku, tiež za úspešnú reprezentáciu v regionálnych a vyšších súťažných kolách 
 

Udelenie pochvaly sa zaznamenáva do dokumentácie školy, udelenie pochvál aj na vysvedčenie za zodpovedajúci polrok. O udelení pochvaly škola 

informuje zákonných zástupcov žiaka. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné previnenia proti zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným 

normám, interným predpisom školy, alebo ak žiak narúša činnosť triedneho kolektívu je možné udeliť nasledovné opatrenia vo výchove: 



                                                                  

 

 Pokarhanie triednym učiteľom- udeľuje triedny učiteľ za opakované alebo závažnejšie porušenie interných predpisov školy. 

Pokarhanie sa udeľuje pred triednym kolektívom. O udelení tohto opatrenia triedny učiteľ písomne informuje zákonných zástupcov žiaka. 

 Pokarhanie riaditeľom školy- udeľuje riaditeľ školy po  prerokovaní v pedagogickej rade školy za závažné porušovanie noriem slušného správania, 

agresivitu, slovné útoky žiaka voči pracovníkom školy, fyzické útoky na iné osoby, väčší počet neospravedlnených hodín iné závažné previnenia. ( 

viď ustanovenia školského poriadku ).O udelení opatrenia informuje preukazným spôsobom riaditeľ školy zákonných zástupcov žiaka a zápis je 

vedený v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení za daný polrok. 

 Podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia. Podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia sa udeľuje za mimoriadne závažné 

priestupky len v prípade, že žiak má ukončenú povinnú školskú dochádzku. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

             Pred uložením opatrenia je potrebné previnenie žiaka objektívne prešetriť. Skúšobnú lehotu pri podmienečnom vylúčení zo štúdia určuje riaditeľ 

školy, najviac však na dobu jeden rok, ak sa žiak osvedčí, riaditeľ upúšťa od vylúčenia zo školy. 

 

Opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka, pri neplnoletom žiakovi ich riaditeľstvo školy oznamuje preukazným spôsobom 

 jeho zákonným zástupcom. 

 

 

Hodnotenie a  klasifikácia žiakov so ŠVVP  

 

Žiaci so špeciálnymi potrebami, ako aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, si vyžadujú aj pri hodnotení osobitný prístup. Preto naša škola pri 

hodnotení žiakov so špeciálnymi potrebami bude vychádzať zo snahy vytvárať inkluzíve prostredie a v maximálne možnej miere rešpektovať potreby každého 

dieťaťa. 

Zásady hodnotenia žiakov so špeciálnymi potrebami. 

 

1) Pri žiakoch postupujeme podľa individuálnych noriem hodnotenia, ktoré sú v súlade s legislatívou a odporúčaniami odborníkov. 

 

2) Snažíme sa hodnotiť formami, ktoré nemajú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka, ale napriek tomu sme aj primerane nároční, neznižujeme 

kritériá tam, kde to nie je potrebné. 

 

3) Využívame možnosť pri kritériách výstupov nastaviť ich na niekoľko rôznych úrovní 

 

4) Pozornosť venujeme dostatku času na vypracovanie zadaní, rozsiahlejšie preverovanie sa snažíme zaraďovať na ranné hodiny, keď je koncentrácia 

dostatočná, počítame s faktorom ľahšej unaviteľnosti. 

 

5) Zaraďovať by sme mali formy preverovania, ktoré zodpovedajú charakteru poruchy, prípadne talentu žiaka 



                                                                  

 

 

6) Triedny učiteľ by mal v triede vysvetliť vhodnou a veku zodpovedajúcou formou príčiny individuálneho hodnotenia a klasifikácie žiaka s ŠVVP. 

 

7) Hodnotenie žiaka priebežne konzultovať s odborníkmi z CPPP  a školským psychológom 

 Súčasťou hodnotenia má byť aj seba hodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. 

Seba hodnotenie budeme orientovať na rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy vo všetkých vyučovacích predmetoch. Žiak by mal 

byť vedený k tomu, aby vedel predložiť argumenty podporujúce svoje seba hodnotenie. Aj pri seba hodnotení žiaka učiteľ získava spätnú väzbu, ktorá mu 

umožňuje plánovať učebný proces tak, aby zodpovedal individuálnym potrebám žiakov, nastavovať reálne ciele a analyzovať a skvalitňovať svoju činnosť. 

 

Seba hodnotenie kľúčových kompetencií 

 Pri seba hodnotení kľúčových kompetencií žiak vypĺňa po predchádzajúcej konzultácii s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je 

orientovaný na všetky oblasti kľúčových kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. 

štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracujú odborní garanti jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci všetkých vzdelávacích oblastí v spolupráci 

s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom s prihliadnutím na kľúčové kompetencie, ktoré sú nosné v danom predmete. Vyjadrenia žiaka môže doplniť 

učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia: 

 vždy, celkom samostatne, občas s pomocou 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou 

 takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc 

 potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne 

 zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu 

 zatiaľ sa mi nedarí ap. 



                                                                  

 

Príklady z pripravovaných dotazníkov: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné 

k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne možnosti riešenia problému. 

Ako viem komunikovať? 

 Dodržiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Viem počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Používam rôzne druhy neverbálnej 

komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokážem požiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

Ako získavam a využívam informácie? 

 Využívam všetky dostupné zdroje 

informácií. 

 Uprednostňujem len niektoré internetové 

stránky. 

 Poradím sa so spolužiakom. 

 Konzultujem iba s rodičmi. 

Aké sú moje kontakty s ľuďmi z iných krajín 

a kultúr 

 Píšem si s priateľmi v cudzom jazyku. 

 Stretol som sa s ľuďmi hovoriacimi iným 

jazykom. 

 Navštívil som krajiny, kde sa hovorí iným 

jazykom. 

 Čo som sa dozvedel o živote a kultúre ľudí 

hovoriacich inými jazykmi. 



                                                                  

 

Rámcové hodnotenie k maturitnej skúške – príprava žiakov i učiteľov. 

Dôležitou úlohou tejto školy bude dobre pripraviť žiakov na maturitnú skúšku, zmeniť filozofiu vzdelávania a flexibilne upravovať učebné osnovy 

vzhľadom na cieľové požiadavky štúdia. Návrh koncepcie prináša cieľ, aby sa v škole učilo to, čo je potrebné pre kvalitný a tvorivý život, pričom je potrebné 

určiť a zadefinovať  spoločne aj s odbornou a rodičovskou verejnosťou hlavné požiadavky a potreby pre vzdelávanie žiakov so zreteľom na špecifiká  nášho 

regiónu a zo zreteľom na vysoké školy. Úlohu v tomto smere má práve nová štandardizovaná a objektivizovaná maturitná skúška, ktorej výsledok je plniť aj 

funkciu jedného z kritérií pre prijatie na vysokú školu. Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 

hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia 

prejavu) 

Výborný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyby 

v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

 Nevyskytovali sa podstatné jazykové chyby ani chyby 

v stavbe vety narúšajúce porozumenie. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý  Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 

 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 

 Príklady boli uplatnené iba niekedy. 

 Slovná zásoba bola postačujúca. 

 Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná. 

 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný  Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 

 Prejav nebol presvedčivý. 

 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka 

bola nevýrazná. 

 Príklady boli nefunkčné. 

 Slovná zásoba bola malá. 

 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe 

vety. 

 Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný  Chýbal kontakt s poslucháčmi. 

 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 

 Prejav nebol presvedčivý ani zaujímavý. 

 Chýbala hlavná myšlienka. 

 Chýbali príklady. 

 Slovná zásoba bola obmedzená. 

 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety 

nebola správna. 

 Prejav nemal rozsah, zmysel vystúpenia nebol jasný. 



                                                                  
 

 
 

Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 

Stupeň 

hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá 

hodnotenia  

Porozumenie 

téme 

Porozumel 

téme dobre 

V podstate 

porozumel 

Porozumel s 

nedostatkami 

Porozumel so 

závažnými 

nedostatkami 

Neporozumel 

téme 

Používanie 

odbornej 

terminológie 

Používal 

samostatne  

Používal 

s malou 

pomocou 

Vyžadoval si 

pomoc 

Robil zásadné 

chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 

správnosť 

a komplexnosť 

odpovede 

Bol 

samostatný, 

tvorivý, 

pohotový, 

pochopil 

súvislosti 

Bol celkom 

samostatný, 

tvorivý 

a pohotový 

Bol menej 

samostatný, 

nekomplexný 

a málo 

pohotový 

Bol 

nesamostatný, 

často 

vykazoval 

chyby, 

nechápal 

súvislosti 

Bol 

nesamostatný, 

ťažkopádny, 

vykazoval 

zásadné 

chyby 

Samostatnosť 

prejavu 

Vyjadroval sa 

výstižne, 

súvisle a 

správne 

Vyjadroval sa 

celkom 

výstižne a 

súvislé 

Vyjadroval sa 

nepresne, 

niekedy 

nesúvisle, s 

chybami 

Vyjadroval sa 

s problémami, 

nesúvisle, s 

chybami 

Nedokázal sa 

vyjadriť ani 

s pomocou 

skúšajúceho 

Schopnosť 

praktickej 

aplikácie 

teoretických 

poznatkov 

Správne 

a samostatne 

aplikoval 

Celkom 

správne 

a samostatne 

aplikoval 

Aplikoval 

nepresne,  

s problémami 

a s pomocou 

skúšajúceho 

Aplikoval 

veľmi 

nepresne, 

s problémami 

a zásadnými 

chybami 

Nedokázal 

aplikovať 

 

 

 



                                                                  
 

 
 

10. UČEBNÉ OSNOVY VZDELÁVACÍCH PREDMETOV UČEBNÉHO PLÁNU ŠKOLY  

(4-ročné a 8-ročné štúdium) 

Slovenský jazyk a literatúra – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf  a 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_8_r.pdf   

Anglický jazyk – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu anglický jazyk podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/anglicky_jazyk_%20uroven_b2_g_4_5_r.pdf  a 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/anglicky_jazyk_uroven_a2_g_8_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/anglicky_jazyk_uroven_b1_g_8_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/anglicky_jazyk_uroven_b2_g_8_r.pdf  

                          – zvýšenie hodinovej dotácie vyučovacieho predmetu anglický jazyk o 1 vyučovaciu hodinu v 1. ročníku 4-ročného štúdia a v 5. ročníku  

                             8-ročného štúdia v učebnom pláne školy 

                      

Názov vyučovacieho predmetu: anglický jazyk 

Ročník 1. 
Vzdelávací štandard IŠVP doplnený o:  
Pragmatické kompetencie  

-  prispôsobiť svoj prejav, svoje 

vyjadrovacie prostriedky situácii 

a príjemcovi 

 

 komunikáciu začať, udržať a 

ukončiť ju pomocou účinného 

striedania sa s partnerom; 

 

 komunikovať s rodenými 

hovoriacimi do takej miery, že 

komunikácia nie je zaťažujúca pre 

obe strany 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_uroven_a2_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_uroven_a2_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_uroven_b1_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_uroven_b1_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_uroven_b2_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_uroven_b2_g_8_r.pdf


                                                                  
 

 
 

Sociolinguálne kompetencie 

 správne reagovať v rôznych 

spoločenských komunikačných 

situáciách; 

 

 poznať bežné frazeologické 

spojenia, príslovia a porekadlá; 
 

 uvedomiť si najdôležitejšie 

rozdiely v zvyklostiach, v postojoch 

v anglickom jazykovom zázemí  

 

 pri vyjadrovaní používať širokú 

škálu jazykových funkcií  
 

 

Názov vyučovacieho predmetu: anglický jazyk 

Ročník 5. 
Vzdelávací štandard IŠVP doplnený o:  
Pragmatické kompetencie  

-  prispôsobiť svoj prejav, svoje 

vyjadrovacie prostriedky situácii 

a príjemcovi 

 

 komunikáciu začať, udržať a 

ukončiť ju pomocou účinného 

striedania sa s partnerom; 

 

 komunikovať s rodenými 

hovoriacimi do takej miery, že 

komunikácia nie je zaťažujúca pre 

obe strany 

 

Sociolinguálne kompetencie 

 správne reagovať v rôznych 

spoločenských komunikačných 

situáciách; 

 

 poznať bežné frazeologické  



                                                                  
 

 
 

spojenia, príslovia a porekadlá; 

 uvedomiť si najdôležitejšie 

rozdiely v zvyklostiach, v postojoch 

v anglickom jazykovom zázemí  

 

 pri vyjadrovaní používať širokú 

škálu jazykových funkcií  
 

 

Nemecký jazyk – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu nemecký jazyk podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_a1_g_4_5_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf  a 8-ročné štúdium: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_a1_g_8_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_8_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_8_r.pdf, http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_8_r.pdf . 

                          – zvýšenie hodinovej dotácie vyučovacieho predmetu  nemecký jazyk o 1 vyučovaciu hodinu v 1. ročníku 8-ročného štúdia  

 

 

Názov vyučovacieho predmetu: Nemecký jazyk 

Ročník 1. 

Vzdelávací štandard IŠVP doplnený o:  

Počúvanie s porozumením   

 sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo 

artikulovaná, aby mohol pochopiť význam 

 porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly 

a zreteľne adresované a riadiť sa jednoduchými 

orientačnými pokynmi 

 porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa 

uspokojovania jednoduchých, konkrétnych potrieb  

 

 

 

 
 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a1_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a1_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_8_r.pdf


                                                                  
 

 
 

Čítanie s porozumením  

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a 

samostatným slovným spojeniam  

 vyhľadať známe mená, slová a základné slovné 

spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť späť 

 porozumieť krátkym jednoduchým správam na 

pohľadniciach  

 rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie 

slovné spojenia v jednoduchých nápisoch 

 získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších 

informačných materiálov a krátkych jednoduchých 

opisov, najmä ak má vizuálnu oporu  

 riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými 

orientačnými pokynmi  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

Písomný prejav  

 napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, 

napríklad pozdrav z dovolenky  

 vyplniť jednoduché registračné formuláre s 

osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa, telefón a podobne 

 napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a 

iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia 

 v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich 

poskytnúť  

 

 

 

 

 

 

Ústny prejav   

 vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné 

spojenia o ľuďoch a miestach  

 opísať seba, čo robí, kde žije  

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom 

 porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu 

adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne a 

pomaly  

 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako 

pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako sa má  

      

 

 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

 
 

 predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho 

predstavujú  

 rozumieť každodenným jednoduchým slovným 

spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché 

informácie  

 

 

 

 

Matematika – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu matematika podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_g_4_5_r.pdf   

a 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_g_8_r.pdf  

 

Informatika – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu informatika podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_g_4_5_r.pdf  

a 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_g_8_r.pdf  

 

Fyzika – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu fyzika podľa Inovovaného školského vzdelávacieho 

programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/fyzika_g_4_5_r.pdf a 8-ročné štúdium 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/fyzika_g_8_r.pdf  

 

Chémia – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu chémia podľa Inovovaného školského vzdelávacieho 

programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_g_4_5_r.pdf a 8-ročné štúdium 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_g_8_r.pdf  

 

Biológia – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu biológia podľa Inovovaného školského vzdelávacieho 

programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_g_4_5_r.pdf a 8-ročné štúdium 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_g_8_r.pdf  

               – zvýšenie hodinovej dotácie vyučovacieho predmetu biológia o 1 vyučovaciu hodinu v 1. ročníku 4-ročného štúdia a v 5. ročníku  

                  8-ročného štúdia 

 

Názov vyučovacieho predmetu: biológia 

Ročník:   1. 

Vzdelávací štandard IŠVP doplnený o:  

Organizmus a prostredie  

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/fyzika_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/fyzika_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_g_8_r.pdf


                                                                  
 

 
 

 dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v laboratóriu 

 pripraviť mikroskopický preparát 

 používať správne postupy a techniky pri mikroskopovaní a ostatných 

praktických činnostiach 

 plánovať biologický pokus, pozorovanie 

 realizovať pozorovanie, pokus 

 zaznamenať a vyhodnotiť získané údaje 

 zakresliť, schematicky znázorniť a popísať pozorované biologické objekty 

 vyvodiť závery z praktickej aktivity 

 vypracovať protokol o praktickej aktivite 

 

Organizmus a prostredie  
 analyzovať funkcie organizmov v ekosystéme 

 schematicky znázorniť potravové reťazce organizmov 

 vytvoriť pojmovú mapu vzťahov jednotlivých zložiek ekosystému 

 naplánovať a zrealizovať projekt o vybranom ekosystéme 

 

Mikrosvet  
 vysvetliť význam jednotlivých bunkových štruktúr pre fungovanie bunky ako 

celku 

 zhotoviť natívny preparát bunky 

 pozorovať vnútorné štruktúry bunky pod mikroskopom 

 vytvoriť záznam z pozorovania bunky 

 porovnať rôzne typy buniek 

 vysvetliť priebeh vírusovej infekcie 

 vyhľadať príklady pozitívneho a negatívneho pôsobenia baktérií v prírode a na 
človeka 

 diskutovať o bežných vírusových a bakteriálnych ochoreniach, prevencii a 

možnostiach liečby 

 

Svet rastlín a húb  
 identifikovať rastliny a huby vo vybranom biotope pomocou kľúča na určovanie 

rastlín a húb 

 posúdiť ekologický, farmakologický a hospodársky význam rastlín, húb 

a lišajníkov 

 dokáže uprednostňovať zodpovedné rozhodnutia v súvislosti  s uvedomením si 
zdravotných a spoločenských následkov zneužívania psychoaktívnych látok 

 

Svet živočíchov  
 porovnať spôsob života voľne žijúcich a domestifikovaných 

živočíchov 

 kriticky posúdiť podmienky chovu hospodárskych živočíchov a ich 

dôsledky na kvalitu potravy 

 diskutovať o význame živočíchov pri terapii rôznych ochorení 

 

Stavba a životné prejavy organizmov  

 vysvetliť na príkladoch rozdiely medzi pohlavným a nepohlavným 

rozmnožovaním 
 



                                                                  
 

 
 

 vysvetliť význam jednotlivých fáz bunkového cyklu 

 vysvetliť mechanizmus, ktorý zabezpečuje zhodu genetickej 

informácie dcérskej bunky s materskou 

 

 

 

 

Názov vyučovacieho predmetu: biológia 

Ročník: KVINTA 5. 

Vzdelávací štandard IŠVP doplnený o:  

Organizmus a prostredie  
 dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci 

v laboratóriu 

 pripraviť mikroskopický preparát 

 používať správne postupy a techniky pri 
mikroskopovaní a ostatných praktických 

činnostiach 

 plánovať biologický pokus, pozorovanie 

 realizovať pozorovanie, pokus 

 zaznamenať a vyhodnotiť získané údaje 

 zakresliť, schematicky znázorniť a popísať 
pozorované biologické objekty 

 vyvodiť závery z praktickej aktivity 

 vypracovať protokol o praktickej aktivite 

 

Organizmus a prostredie  
 analyzovať funkcie organizmov v ekosystéme 

 schematicky znázorniť potravové reťazce 
organizmov 

 vytvoriť pojmovú mapu vzťahov jednotlivých 
zložiek ekosystému 

 naplánovať a zrealizovať projekt o vybranom 

ekosystéme 

 

Mikrosvet  



                                                                  
 

 
 

 vysvetliť význam jednotlivých bunkových štruktúr 

pre fungovanie bunky ako celku 

 zhotoviť natívny preparát bunky 

 pozorovať vnútorné štruktúry bunky pod 
mikroskopom 

 vytvoriť záznam z pozorovania bunky 

 porovnať rôzne typy buniek 

 vysvetliť priebeh vírusovej infekcie 

 vyhľadať príklady pozitívneho a negatívneho 

pôsobenia baktérií v prírode a na človeka 

 diskutovať o bežných vírusových a bakteriálnych 

ochoreniach, prevencii a možnostiach liečby 
 

 

 

 

Svet rastlín a húb  

 identifikovať rastliny a huby vo vybranom biotope 

pomocou kľúča na určovanie rastlín a húb 

 posúdiť ekologický, farmakologický a hospodársky 
význam rastlín, húb a lišajníkov 

 dokáže uprednostňovať zodpovedné rozhodnutia v 

súvislosti  s uvedomením si zdravotných a 
spoločenských následkov zne/užívania 

psychoaktívnych látok 

 

Svet živočíchov  

 porovnať spôsob života voľne žijúcich a 

domestifikovaných živočíchov 

 kriticky posúdiť podmienky chovu 

hospodárskych živočíchov a ich dôsledky na 

kvalitu potravy 

 diskutovať o význame živočíchov pri terapii 

rôznych ochorení 

 

Stavba a životné prejavy organizmov  



                                                                  
 

 
 

 vysvetliť na príkladoch rozdiely medzi 

pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním 

 vysvetliť význam jednotlivých fáz bunkového 

cyklu 

 vysvetliť mechanizmus, ktorý zabezpečuje 

zhodu genetickej informácie dcérskej bunky 

s materskou 

 

 

Dejepis – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu dejepis podľa Inovovaného školského vzdelávacieho 

programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_g_4_5_r.pdf  a 8-ročné štúdium 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_g_8_r.pdf  

Geografia – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu geografia podľa Inovovaného školského vzdelávacieho 

programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_g_4_5_r.pdf  a 8-ročné štúdium 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_g_8_r.pdf  

Občianska náuka – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu občianska podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/obcianska_nauka_g_4_5_r.pdf  a 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/obcianska_nauka_g_8_r.pdf  

Hudobná výchova – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu hudobná výchova podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/hudobna_vychova_g_8_r.pdf  

Výtvarná výchova – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu výtvarná výchova podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/vytvarna_vychova_g_8_r.pdf  

Umenie a kultúra – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu umenie a kultúra podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 4 –ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/umenie_a_kultura_g_4_5_r.pdf  a 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/umernie_a_kultura_g_8_r.pdf  

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/obcianska_nauka_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/obcianska_nauka_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/obcianska_nauka_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/obcianska_nauka_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/hudobna_vychova_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/hudobna_vychova_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna_vychova_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna_vychova_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/umenie_a_kultura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/umenie_a_kultura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/umernie_a_kultura_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/umernie_a_kultura_g_8_r.pdf


                                                                  
 

 
 

Etická výchova – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu etická výchova podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka_vychova_g_4_5_r.pdf  

a 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka_vychova_g_8_r.pdf  

Náboženská výchova – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu náboženská výchova podľa Inovovaného 

školského vzdelávacieho programu pre 4 -ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_katolicka_cirkev_g_4_5_r.pdf , http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-

vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_evanjelicka_cirkev_g_4_5_r.pdf  a 8-ročné štúdium 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_katolicka_cirkev_g_8_r.pdf , 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_evanjelicka_cirkev_g_8_r.pdf  

Telesná a športová výchova – škola postupuje v súlade s platnými vzdelávacím i štandardami vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 4-ročné http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/telesna_a_sportova_vychova_g_4_5_r.pdf   a 8-ročné štúdium http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/telesna_a_sportova_vychova_g_8_r.pdf  

 

 

Prílohy – Učebné osnovy vzdelávacích predmetov učebného plánu školy, ktoré nie sú súčasťou RUP iŠVP 

 

 
č.  1  Spoločenská výchova  

č.  2       Technika 

č.  3  Výchova umením 

č.  4  Plávanie 

č.  5  Zdravotná výchova 

č.  6  Účelové cvičenia 

 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka_vychova_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka_vychova_g_8_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_katolicka_cirkev_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_katolicka_cirkev_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_evanjelicka_cirkev_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_evanjelicka_cirkev_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_katolicka_cirkev_g_8_r.pdf
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