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Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) vydáva riaditeľka školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade, rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy.  
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Mgr. Marcel Mašan 
predseda RŠ (do šk .r.2017/2018)  

Mgr. Tatiana Fabová 
predsedníčka RŠ

Platnosť 
ŠkVP/iŠKVP 
Revidovanie 
ŠkVP/iŠkVP

Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

platnosť od 01. 09. 2008

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2009 
august 2009

• nové projekty, do ktorých je škola zapojená 
• hodnotenie žiakov – doplnené

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2010 
august 2010

• nové projekty, do ktorých je škola zapojená 
• úprava učebných plánov 

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2011 
august 2011

• nové projekty, do ktorých je škola zapojená 
• doplnenie spôsobu, podmienok ukončovania výchovy 

a vzdelávania 
• úprava obsahu a usporiadania kapitol v zmysle zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2012 
august 2012

• nové projekty, do ktorých je škola zapojená 
• doplnenie údajov o priestorových a materiálnych podmienkach 

školy

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2013 
august 2013

• zmena adresy školy 
• zmena údajov o priestorových a materiálnych podmienkach školy 
• nové projekty, do ktorých je škola zapojená

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2014 
august 2014

• zmena zriaďovateľa školy 
• zmena adresy školy 
• zmena údajov o priestorových a materiálnych podmienkach školy 
• nové projekty, do ktorých je škola zapojená 
• úprava učebných plánov

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2015 
august 2015

• doplnený inovovaný Školský vzdelávací program 
• doplnenie študijného odboru 7902 J gymnázium (osemročný 

vzdelávací odbor) 
• doplnenie učebných plánov pre osemročný vzdelávací odbor 
• nové projekty, do ktorých je škola zapojená

!  3



Názov: Moderná, pohodová, tvorivá a zmysluplná škola pre 
život, v ktorom sa nikto nestra9 

                                                                                                      
Stupeň vzdelania: ISCED 3 (študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – 

bilingválne štúdium) 
 ISCED 3 (študijný odbor 7902 J gymnázium, osemročný 

vzdelávací program 
Dĺžka štúdia:    päťročná, bilingválna  

(slovensko-anglické vzdelávanie) 
osemročná 

Vyučovací jazyk:                slovenský, anglický  
Študijná forma:    denná 
Druh školy:     súkromná škola 

Predkladateľ:    Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad 
Názov školy:    Súkromné gymnázium 
Adresa:    Rovná 597/15, Poprad 
IČO:     42028566 
Riaditeľ školy:    Mgr. Soňa Svienta 
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Soňa Svienta 
Kontakty:    tel. kontakt: 052/7721942 
                            0918 473448 (riaditeľka školy) 
     www.lifeacademy.sk 
                                                      lifeacademy@lifeacademy.sk 

Zriaďovateľ:    spoločnosť s ručením obmedzeným 

Názov:     Life Academy, s. r. o 

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2016 
august 2016

• úprava poznámok pri učebných plánoch 
• zmena údajov o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
• nové projekty, do ktorých je škola zapojená

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2017 
august 2017

• doplnenie údajov o pedagogickom princípe školy 
• nové projekty, do ktorých je škola zapojená 

platnosť 
revidované

od 01. 09. 2018 
august 2018

• nové projekty, do ktorých je škola zapojená 
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Adresa: Francisciho 906/25, 058 01 Poprad  
IČO: 44 405 847  

  

Podpis riaditeľa: 

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

1.1.CharakterisRka inovovaného školského vzdelávacieho programu 

Inovovaný školský vzdelávací program Súkromného gymnázia, Rovná 597/15, Poprad je 
vypracovaný tak, aby žiaci v zmysle zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 
v znení neskorších predpisov: 

- získali kvalitné vzdelanie 
- nadobudli kompetencie v nasledovných oblas\ach: 

• komunikačných zručnos9, 
• ústnych a písomných spôsobilos9,  
• využívania informačných technológií, 
• komunikácie v štátnom jazyku,  
• komunikácie v dvoch cudzích jazykoch, 
• matema\ckej gramotnos\, 
• čitateľskej gramotnos\, 
• finančnej gramotnos\, 
• prírodných vied, 
• spoločenských vied, 
• životných zručnos9, 
• občianske kompetencie, 
• kultúrne kompetencie, 

- naučili sa správne iden\fikovať, analyzovať a riešiť problémy, 
- posilňovali si úctu k rodičom, k starším i k sebe navzájom, 
- získavali úctu ku kultúrnym i národným hodnotám a tradíciám, 
- získavali úctu k ľudským právam a základným slobodám a uplatňovali ich, 
- pripravili sa na život v tolerancii v duchu porozumenia a znášanlivos\, 
- naučili sa koopera9vne a 9movo pracovať a preberať na seba zodpovednosť, 
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- chránili si svoje zdravie, 
- rešpektovali sa navzájom a dodržiavali pravidlá rešpektujúcej komunikácie s okolím. 

Na splnenie vytýčených cieľov je prioritou vytváranie neohrozeného a obohateného 
prostredia v triedach i v celej škole, vytvorenie priateľskej a tvorivej klímy medzi všetkými 
účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôraz je kladený aj na spoluprácu s rodičmi 
a ich v\ahnu\e do života školy. 

1.2.Ciele školy 

Ciele školy vychádzajú z cieľov projektu Life Academy a sú v súlade s princípmi 
modelu Vysoko efek9vne učenie/integrované tema\cké vyučovanie (ďalej VEU/ITV) Suzan 
Kovalik: 

• vytváranie neohrozeného prostredia vo všetkých triedach i v celom priestore školy, 
• vytváranie zmysluplného obsahu – kurikula, 
• integrácia obsahu učiva jednotlivých predmetov pre učenie sa v súvislos\ach, 
• rozvoj technologických zručnos9 žiakov pri práci s iPadmi, 
• zavádzanie koncepcie postupov v jednotlivých triedach, 
• zabezpečenie rozvoja individuality žiakov, 
• podpora a cielený rozvoj dobrovoľníckej činnos\ žiakov, 
• neustále rozvíjanie vzdelanostnej úrovne, chápanie súvislos9  a rozvoj kri\ckého 

myslenia, 
• rozvoj komunikačných zručnos9 žiakov. 

   
2. Vlastné zameranie školy 

Zameranie školy je dvojaké:  

Posilnenie výučby cudzích jazykov  
Východiskom pre takéto zameranie bol hlavný cieľ: získanie všeobecného 

gymnaziálneho vzdelania a ponuka uceleného štúdia jazyka v gymnaziálnom štúdiu s 
posilnenou jazykovou prípravou, vytvorenie takého systému, aby sa dosiahla maximálna 
miera jazykovej zdatnos\ študentov v anglickom jazyku s možnosťou ich ďalšieho štúdia na 
ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku i v zahraničí. 
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Výučba cudzích jazykov – prioritne anglického jazyka je posilnená v päťročnom 
bilingválnom (slovensko-anglickom) študijnom odbore i v študijnom odbore s osemročným 
vzdelávacím programom. Východiskom pre zriadenie súkromného gymnázia a jeho jazykové 
zameranie bola skutočnosť, že v meste absentovala škola poskytujúca stredoškolské 
vzdelávanie so zameraním na vyučovanie v anglickom jazyku, pričom bol po takomto type 
vzdelávania dlhoročný dopyt. 
 V bilingválnom študijnom odbore je v prvom ročníku posilnené vyučovanie anglického 
jazyka (14 hodín týždenne). Anglický jazyk vyučujú kvalifikovaní učitelia s aprobačným 
predmetom anglický jazyk.  
          V druhom až piatom ročníku je vyučovanie anglického jazyka posilnené aj výučbou 
niektorých tém ostatných predmetov - najmä takých, ktoré priamo súvisia s reálnym životom 
– v anglickom jazyku, pretože \eto predmety vyučujú učitelia, ktorí majú ako druhý, resp. 
tre9 aprobačný predmet anglický jazyk alebo štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. 
V posledných dvoch ročníkoch majú študen\ možnosť voľby z ponuky voliteľných predmetov 
(spoločenskovedné, prírodovedné, jazykové) podľa záujmu a špecializácie v súvislos\ 
s prípravou na ďalšie štúdium. 
 V osemročnom vzdelávacom programe je väčšina disponibilných hodín využitá na 
rozšírenie výučby anglického jazyka. Okrem toho majú žiaci ďalšie dve hodiny konverzácie 
v anglickom jazyku s lektorkou anglického jazyka v centre voľného času, ktoré je súčasťou 
gymnázia.  

Uplatňovania inovačných vyučovacích postupov: 

Výchovno-vzdelávacie postupy v súkromnom gymnáziu vychádzajú z projektu školy. 
Vyučovanie je realizované väčšinou v deväťdesiatminútových vyučovacích blokoch, súčasťou 
vzdelávania je práca so životnými zručnosťami, do vyučovanie je dvakrát v týždni začlenená 
špecifická vyučovacia hodina – komunikačná výchova. 

Základnými východiskami inovačného vzdelávania sú Vysoko efek9vne učenie/
Integrované tema\cké vyučovanie (VEU/ITV) Suzan Kovalikovej, Bloomova taxonómia, teória 
siedmich typov inteligencií podľa Howarda Gardnera, projektové vyučovanie, koopera9vne 
učenie. Vyvrcholením celoročnej práce študentov je prezentácia celoročných projektov na 
zvolenú tému. Časť tejto prezentácie, ktorá sa realizuje pred ostatnými žiakmi a učiteľmi, je 
v anglickom jazyku. 
 Model VEU/ITV, ktorý je základnom inovovaného školského vzdelávacieho programu, 
umožňuje rozvíjanie najvyšších mozgových funkcií, tvorivos\, originality, komunikačných 
zručnos9, empa\e a hodnotovej orientácie študenta. Využívanie metodiky tohto modelu, ale 
aj prvkov ďalších inova9vnych metodík a podpora kri\ckého myslenia študentov sú najlepším 
prostriedkom na dosiahnu\e takej úrovne vzdelania, ktorá uchová vedomos\ dlhodobo 
a zabezpečí ich využi\e v skutočnom živote. Študen\ získavajú priestor tvorivo, flexibilne 
myslieť, naučiť sa pracovať v 9me, riešiť nastolené problémy.  
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Výstupom uplatňovania oboch uvedených zameraní školy je formovanie žiaka 
ak9vneho, schopného samostatného myslenia, schopného orientovať sa v množstve 
poznatkov okolitého sveta, vedieť ich prehodnocovať a majstrovsky aplikovať v praxi. 
Dlhodobé i krátkodobé ciele školy sú zamerané na        

- vysokú úroveň vedomos9 žiakov a ich pripravenos\ na štúdium na vysokej škole, 
- na získavanie a vyhľadávanie, skúmanie a objavovanie poznatkov, sústavné riešenie 

problémov a situácií reálneho sveta, hľadanie súvislos9 a prepojenie naučeného so 
skutočným životom, 

- vysokú mieru tvorivos\, originality a vytváranie podmienok pre rozvoj osobnostných 
kvalít žiaka, smerujúcich k osobnostnému rastu rešpektovaním jeho individuálnych 
potrieb a schopnos9, 

- poskytnu\e možnos\, aby si žiak mohol vybrať spôsob, akým sa chce učiť, spracovať 
a vyjadriť naučené na základe poznatkov z výskumov o jedinečnos\ každého 
„učiaceho“ sa mozgu, 

- uplatňovanie nedirek9vneho prístupu empa\e zo strany pedagógov v prepojení na 
učenie žiaka, rozvíjanie citov a emócií, 

- vytváranie situácií pre učenie sa žiť s inými ľuďmi, komunikovať a riešiť konflikty, pre 
získavanie zručnos\ spolupráce, rozvíjanie progresívnej hodnotovej orientácie a pre 
získanie schopnos\ hodnotenia a sebahodnotenia.  

2.1.Pedagogický princíp školy 

Súkromné gymnázium je škola: 
- humanis\ckého charakteru so vzdelávaním pre 21. storočie, 
- neobvyklá, netradičná vo svojej metodickej práci, 
- v ktorej sa uplatňujú metodické postupy alterna9vnych modelov – Vysoko efek9vne 

učenie /Integrované tema\cké vyučovanie S. Kovalikovej a ďalšie moderné vyučovacie 
stratégie, ako sú koopera9vne učenie, projektové vyučovanie a pod. 

- poskytujúca vzdelávanie aj v anglickom jazyku,  
- ktorá poskytuje v čo najväčšej miere priestor na rozvoj tvorivos\, originality     

a komunikačných zručnos9, 
- v ktorej pedagógovia uplatňujú nedirek9vny prístup a empa\u, 
- ktorá učí žiaka rozvíjať city a emócie, uplatňovať životné zručnos\, 

- ktorá učí progresívnej hodnotovej orientácii – schopnos\ hodno\ť seba i iných, 

- v ktorej žiaci pracujú v neohrozenom prostredí, 

- spolupracujúca s rodičmi svojich žiakov netradičnými spôsobmi. 

Cieľom projektu školy je zabezpečenie humánneho a demokra\ckého systému 
vzdelávania s uplatňovaním nových postupov, metód a stratégií na rozvoj osobnos\ žiaka, 
tvorivos\ a komunikačných zručnos9, prosociálnos\ a empa\e, so zachovaním zdravého 
fyzického a psychického vývinu žiaka. 
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Filozofia školy vychádza z potrieb formovať človeka ak9vneho, schopného 
samostatného myslenia, schopného orientovať sa v množstve poznatkov okolitého sveta, 
vedieť ich prehodnocovať a majstrovsky aplikovať v praxi, človeka schopného 9movej práce, 
\ež človeka zodpovedného v boji pro\ nega9vnym javom doby a budovaní lepšieho sveta, 
lepšieho života. 

2.2.Pedagogické stratégie 

Vo vyučovacom procese sú využívanie metódy a formy práce, ktoré vedú k vhodnej 
mo\vácii  a dosiahnu\u cieľov vo vyučovacom procese. Ide najmä o \eto metódy a formy: 

• vysoko efek9vne učenie, 
• skupinová práca, 
• koopera9vne učenie, 
• projektové vyučovanie, 
• práca s iPadmi, 
• rozvoj kri\ckého myslenia. 

Ďalšie formy vzdelávania sú: 
• exkurzie, 
• návštevy koncertov, 
• návštevy divadelných predstavení, 
• účelové cvičenia, 
• športové výcviky, 
• tvorivé dielne, 
• workshopy, 
• školy v prírode. 

3 Zameranie školy a stupne vzdelania po absolvovaní vzdelávacích programov 

7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium, päťročný vzdelávací program  
(slovensko-anglické vzdelávanie) 
Stupeň vzdelania: ISCED 3 

7902 J  – gymnázium, osemročný vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním anglického 
jazyka   
Stupeň vzdelania:, v 1. – 4. ročníku ISCED 2, v 5. – 8. ročníku ISCED 3 

3. 1 Profil absolventa 

Absolvent školy bude dostatočne vybavený vedomosťami a životnými zručnosťami a bude sa 
vyznačovať:  
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• takou vedomostnou pripravenosťou, aby mohol úspešne zvládnuť prijímacie skúšky    
na vysoké školy u nás i v zahraničí, 

• osobnosťou, ktorá bude vedieť v reálnom živote uplatňovať získané životné  zručnos\, 

• pripravenosťou na rozvoj ďalšej profesnej dráhy vo zvolenom odbore, 

• ak9vnou znalosťou aspoň dvoch cudzích jazykov (anglič\na, nemčina, španielčina), 

• zvládnu9m materinského jazyka nielen po stránke písomnej, ale aj komunikačnej, 

• zručnosťou vyhľadávať, hodno\ť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si 
metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, 
experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť 
presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, 

• schopnosťou riešiť problémy, ktoré prináša život a aj profesia, 

• schopnosťou rozvíjať \e vlastnos\, ktoré sú základom pozi9vneho, kultúrneho a    
zdravého vzťahu k životu, 

• schopnosťou samostatnej tvorivej práce, 

• schopnosťou kvalitnej 9movej spolupráce, 

• schopnosťou vnímať umenie a rozumieť mu, 

• schopnosťou vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s 
vedomosťami zo všeobecných dejín, 

• schopnosťou orientovať sa v medziľudských vzťahoch, 

• úsilím o rozvinu\e osobnos\ v súlade so svojimi psychickými možnosťami a svojou 
individualitou, 

• chápaním demokracie a tolerancie k rôznym kultúrnym a náboženským prejavom a 
ich pochopenia, 

• získaním funkčnej gramotnos\ v oblas\ach, ktoré nadobudli v súčasnos\ 
opodstatnenú dôležitosť (práca s IKT), 

• schopnosťou vyhľadávať, triediť, spracúvať a efek9vne využívať informácie, 
formulovať a riešiť problémy, vyjadrovať a obhajovať vlastné názory. 

4 OsobitosR a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami 

V škole majú možnosť študovať aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ďalej ŠVVP). V rámci školy je nevyhnutná kooperácia výchovného poradcu, 
triedneho učiteľa a učiteľov jednotlivých predmetov.   

Pri vytváraní koncepcie vyučovania žiakov so ŠVVP škola úzko spolupracuje s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade (CPPPaP). V spolupráci 
s CPPPaP a výchovnou poradkyňou školy sú zabezpečované psychologické a špeciálno-
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pedagogické vyšetrenia, konzultácie so špeciálnym pedagógom pri zostavovaní 
individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov i postup pri ich prak\ckej realizácii v škole. 

Žiaci s intelektovým nadaním: 

Zámerom pre zriadenie gymnázia bolo aj poskytnu\e možnos\ štúdia pre žiakov 
s intelektovým nadaním, ktoré by zabezpečovalo ich ďalší rozvoj. Preto sú prijímaní aj 
uchádzači, ktorí  spĺňajú vyššie vedomostné predpoklady a po absolvovaní psychologického 
vyšetrenia a potvrdení štatútu žiaka s intelektovým nadaním sú pre nich vypracované 
individuálne vzdelávacie plány, podľa ktorých sú ďalej vzdelávaní.  

V rámci vyučovania sú  pre žiakov s intelektovým nadaním pripravované úlohy, ktoré 
rozvíjajú úroveň schopnos9 v oblas\ ich nadania. Zaradenie žiakov s intelektovým nadaním 
do tried si vyžaduje od učiteľov náročnejšiu prípravu na vyučovanie v jednotlivých 
predmetoch. Pre týchto žiakov je potrebná zvýšená mo\vácia, príprava náročnejších 
problémových úloh, diferencovaný prístup.  
 V triedach školy sú spolu so žiakmi s intelektovým nadaním vzdelávaní aj ostatní žiaci, 
ktorí majú možnosť voľby a v prípade záujmu môžu riešiť aj úlohy náročnejšieho typu určené 
pre žiakov s intelektovým nadaním, a tým rozvíjať svoje schopnos\. Spojenie týchto dvoch 
skupín má význam aj preto, lebo umožňuje rozvíjať osobnostné vlastnos\ a prostredníctvom 
zavádzania, uplatňovania i aplikácie životných zručnos9 pripravovať žiakov  s intelektovým 
nadaním, ktorí majú často problém so zaradením sa do bežnej komunity, na prak\cký život.   

Žiaci s vývinovými poruchami učenia: 
  

Vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia vyžaduje od učiteľa rešpektovanie 
osobnostnej zvláštnos\ žiaka, preto je potrebná otvorená a obojstranná komunikácia 
s rodičmi, ktorá je zabezpečená organizovaním neformálnych stretnu9 s rodičmi i žiakmi 
 Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracovávajú vyučujúci jednotlivých 
predmetov, pričom akceptujú odporúčania špeciálneho pedagóga a osobnosť žiaka. Niektorí 
zo žiakov s vývinovými poruchami učenia majú doplnený vyučovací predmet rozvoj 
špecifických zručnos9. 

5 Personálne zabezpečenie 

 V súčasnos\ je vyučovací proces zabezpečovaný internými kvalifikovanými učiteľmi a 
externými kvalifikovanými učiteľmi. Väčšina učiteľov absolvovala metodické tréningy pre 
inovačné vyučovanie – Vysoko efek9vne učenie/Integrované tema\cké vyučovanie (VEU/
ITV), tréning facilitácie, tréningy koopera9vneho riešenia konfliktov, IKT, tréning mediálnej 
výchovy, tréning finančnej gramotnos\ a tréning akademickej debaty, pre nových učiteľov sú 

!  11



metodické tréningy priebežne zabezpečované. V škole pôsobí výchovná poradkyňa, ktorá je 
zároveň aj školskou psychologičkou. Priemerný vek zamestnancov školy je okolo 35 rokov. 
  Cieľom do budúcnos\ je udržať kvalifikovaný 9m odborne vysoko kvalitných učiteľov, 
ktorým bude záležať na ďalšom sebavzdelávaní a rozvoji svojej odbornos\. 

6 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

V súčasnos\ sa vyučovací proces realizuje v prenajatých priestoroch na Rovnej ulici 
597/15 v Poprade. Učitelia a žiaci využívajú 8 predmetových učební, 1 jazykové laboratórium, 
jednu mul\mediálnu učebňu a učebňu informa\ky. Stravovanie je zabezpečené v Školskej 
jedálni Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12, Poprad.  

Gymnázium využíva dve poschodia a časť suterénu budovy. Je tu zriadených 8 
kmeňových tried, jazykové laboratórium, mul\mediálna učebňa, učebňa informa\ky, 
zborovňa, 2 kancelárie vedenia školy a administra9vnych pracovníkov. Na vyučovanie telesnej 
a športovej výchovy je využívaná telocvičňa a vonkajší športový areál  Strednej odbornej 
školy technickej, Kukučínova ul. 483/12, Poprad.  
 Jedným zo základných princípov projektu školy je vytváranie obohateného prostredia 
v triedach i v celej škole. Preto sa v škole kladie veľký dôraz na príjemnú atmosféru 
v triedach, ktoré sú vymaľované príjemnými farbami, vyzdobené kvetmi a prácami žiakov 
a všetkým, čo pripomína, o čom sa žiaci učia. Chodby školy sú vymaľované netradične a sú na 
nich prezentované aj práce študentov, ktoré vypracovali na vyučovacích blokoch. Na 
chodbách školy sú sedacie vaky, ktoré slúžia na relax pre študentov počas prestávok. Celková 
atmosféra školy je pokojná, nie je narušená tradičným školským zvonením, čo kladne 
prispieva k vytváraniu pozi9vnych podmienok pre učenie sa a neohrozené – podnetné -  
prostredie. 

7 Podmienky na zaistenie bezpečnosR a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Škola má  vypracované vlastné pravidlá bezpečnos\ a ochrany zdravia pri práci pre 
žiakov, s ktorými sú žiaci oboznámení vždy na prvej komunite v školskom roku a oboznámenie 
s nimi a záväzný súhlas s ich dodržiavaním potvrdzujú podpisom. 
 Vo vyučovacích priestoroch, na exkurziách, výletoch, lyžiarskych výcvikových kurzoch 
a pod. pla9 pre žiakov vnútorný poriadok školy. Ten predpokladá disciplinovanosť študentov a 
skutočnosť, že sa budú správať:  

• podľa pokynov vyučujúcich a ďalších zodpovedných pracovníkov a zamestnancov 
školy,  

• podľa pokynov platných pre dané prostredie (pri exkurziách, v múzeách, chránených 
oblas\ach a pod.) a pokynov pracovníkov týchto zariadení, s ktorými budú žiaci 
oboznámení vedúcim akcie pred každou konkrétnou akciou. Vnútorný poriadok školy 
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ďalej ukladá žiakom rešpektovanie zákazu fajčiť, požívať alkoholické nápoje a 
omamné látky v škole, v celom jej areáli a na všetkých školských akciách. 

Žiaci gymnázia sú v záujme bezpečnos\ a ochrany zdravia pri práci povinní dodržiavať \eto 
pravidlá: 

• Zúčastňovať sa na školeniach, poučeniach a výcvikoch uskutočňovaných triednym 
učiteľom alebo iným pracovníkom školy v záujme zvýšenia bezpečnos\ a ochrany 
zdravia pri práci. 

• Pri presune po chodbách dodržiavať všetky pravidlá bezpečnos\, predchádzať vzniku 
úrazov (hlavne na schodoch), riadiť sa pokynmi učiteľov, ktorí vykonávajú dozor.  

• Bez meškania upozorniť ktoréhokoľvek zamestnanca školy na nedostatky alebo 
poruchy, ktoré by mohli ohroziť zdravie, spôsobiť požiar alebo hmotné škody.  

• Vo všetkých priestoroch školy, v ktorých sa vyučovací proces riadi osobitnými 
vnútornými predpismi, ktoré sú súčasťou vnútorného poriadku školy, ich dodržiavať 
(mul\mediálna učebňa, počítačová učebňa, mul\mediálna učebňa, telocvičňa).  

• Svoju účasť na osvojení základných povinnos9 na úseku bezpečnos\ a ochrany zdravia 
pri práci potvrdiť podpisom. 

• Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne 
oboznámení, ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, v telocvični, 
v odborných učebniach a vo všetkých priestoroch, kde sa uskutočňuje organizovaná 
činnosť žiakov (školské oslavy, kultúrne poduja\a, lyžiarsky výcvik, exkurzie, výlety). 

• Dodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických pracovníkov, ktorí sú poverení 
vedením akcie (lyžiarsky výcvik, cvičenie na ochranu človeka a zdravia, exkurzia, 
výlet). 

• Nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnos\, vyvarovať sa pobytu na neznámych 
a nepreskúmaných miestach. 

• V záujme ochrany zdravia a bezpečnos\ nosiť bezpečnú  uzavretú obuv. V prípade 
záujmu o nosenie vsuviek plnoletý žiak alebo zákonný zástupca písomnou formou 
požiada na začiatku školského roka triedneho učiteľa o možnosť ich nosiť. 
Zodpovednosť za prípadný úraz spôsobený nosením vsuviek preberá plnoletý žiak 
alebo zákonný zástupca žiaka. 

• Od vstupu do školy až do skončenia vyučovania žiaci nesmú svojvoľne opus\ť školu. 
Počas vyučovanie môže žiaka uvoľniť len triedny učiteľ, zastupujúci triedny učiteľ 
alebo vyučujúci daného predmetu po písomnej žiados\ rodičov, resp. na objednanie 
lekára. Plnole9 žiaci sú uvoľňovaní len po podpísaní priepustky podľa podmienok 
určených vo vnútornom poriadku školy. 

• Plnole9 žiaci piateho ročníka môžu opus\ť budovu školy len v čase voľných 
vyučovacích blokov na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok určených vo 
vnútornom poriadku školy. 
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• Do telocvične a odborných učební môžu žiaci vstupovať len s vyučujúcim, pred 
začiatkom hodiny čakajú vyučujúceho na určenom mieste. 

• Do školskej jedálne žiaci odchádzajú sami v určenom čase, v školskej jedálni 
dodržiavajú pravidlá, ktoré sú v nej určené. 

Požiarna ochrana 

V oblas\ požiarnej ochrany sú žiaci povinní : 

• vo všetkých objektoch a priestoroch školy sa správať tak, aby nezapríčinili vznik 
požiaru , 

• dodržiavať vnútorný poriadok školy a v prípade vzniku požiaru riadiť sa požiarnymi 
poplachovými smernicami,  

• pri práci s horľavými látkami v laboratóriách postupovať podľa pokynov vyučujúceho 
a prísne dodržiavať pravidlá bezpečnos\ pri práci,  

• udržiavať v dobrom stave prístroje, pomôcky, čistotu a poriadok v učebniach, 
odborných učebniach a ostatných priestoroch školy,  

• v záujme predchádzania vzniku požiarov informovať vyučujúcich o zistených 
poruchách na úseku požiarnej ochrany.  

• dodržiavať zákaz používania elektrických prístrojov (varné kanvice, nabíjačky na 
mobilné telefóny, kulmy apod.) v čase vyučovania na súkromné účely. Škola nenesie 
zodpovednosť za prípadný úraz v prípade porušenia tohto zákazu. 

S pravidlami BOZP a PO sú pravidelne na začiatku šk. r. informovaní všetci žiaci a  
zamestnanci (pedagogickí a nepedagogickí) školy. 

8 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

 V škole sa uplatňuje vo väčšine predmetov blokové vyučovanie - vyučovacia jednotka 
väčšiny predmetov je v rozsahu 90 minút, hodiny s jednohodinovou dotáciou sa realizujú ako 
45-minútová vyučovacia jednotka alebo vo vyučovacích blokoch každý druhý týždeň. 
 Na návrh pedagogickej rady sa rozhodnu9m riaditeľky školy predmety e\cká výchova, 
náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a komunikačná výchova klasifikujú 
slovne (absolvoval, -a/neabsolvoval -a) vo všetkých ročníkoch. Ostané predmety sa hodno\a 
známkou. Známkové hodnotenie je dopĺňané pri hodnotení kontrolných prác slovným 
komentárom učiteľa, na konci školského roku si žiaci píšu na základe vlastnej sebareflexie 
slovné hodnotenia, ktoré dopĺňajú vyučujúci jednotlivých vyučovacích predmetov. 
 Popis konkrétneho spôsobu hodnotenia výstupov v jednotlivých predmetoch je v 
učebných osnovách vyučovacích predmetov, ktoré sú súčasťou ŠkVP a iŠkVP.   
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 Do 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu prichádzajú žiaci po ukončení 8. 
a 9. ročníka základných škôl, resp. kvarty osemročných gymnázií, do 1. ročníka osemročného 
vzdelávacieho programu žiaci 5. ročníka základných škôl.   

Pri prechode zo základnej školy na gymnázium je potrebné žiakov pripraviť na 
náročnejší systém učenia sa. Veľký dôraz sa v škole kladie na vytvorenie pozi9vnej sociálnej 
atmosféry, obohateného prostredia a dobrého pracovného 9mu v triede, na rozvíjanie 
sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. V prvých týždňoch septembra sú hodiny 
komunikačnej výchovy zamerané na sebahodnotenie, teambulding – vytváranie triednych 
9mov, teamwork – efek9vne využi\e času. 

 Pedagogické stratégie vyplývajú zo zamerania projektu školy. Počas vyučovacích 
blokov a vyučovacích hodín sa využívajú najmä \e metódy a formy, ktoré vedú k napĺňaniu 
cieľov projektu, ako koopera9vne učenie, projektové vyučovanie, brainstorming, aplikačné 
úlohy, experimenty, laboratórne cvičenia, prítomnosť odborníkov v triede, exkurzie. 
 Vyvrcholením práce žiakov v každom ročníku je prezentácia ročníkových projektov 
počas projektového týždňa, ktorý je v máji. Ročníkový projekt je výstupom samostatnej 
celoročnej práce žiaka v jednotlivých ročníkoch. Žiaci si svoju tému vyberajú na začiatku 
školského roka. V prvom ročníku sa venujú ľubovoľnej téme z anglických reálií, ktorá ich 
zaujíma, vo vyšších ročníkoch si volia tému, ktorá súvisí s konkrétnym predmetom v danom 
ročníku. Konzultantmi prác sú učitelia školy, ale i odborníci, ktorí hodno\a obsahovú časť 
projektu, ale aj spôsob prezentácie pred ostatnými spolužiakmi i rodičmi. 

8. 1 Organizácia prijímacieho konania 

Škola prijíma žiakov 8. a 9. ročníka na štúdium do 1. ročníka študijného odboru 7902 J 
74 s päťročným vzdelávacím programom na základe: 

- celkového prospechu, 
- vlastného prijímacieho konania z predmetu anglický jazyk. 

 Na študijný odbor 7902 J gymnázium s osemročným vzdelávacím programom sú 
prijímaní žiaci 5. ročníka základných škôl na základe:  

- celkového prospechu, 
- vlastného prijímacieho konania z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matema\ka. 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú. 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania sú zverejnené v termínoch určených podľa 
školského zákona na internetovej stránke školy www.lifeacademy.sk. 

8. 2 Organizácia maturitnej skúšky 
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 Maturitnú skúšku vykonávajú žiaci štvrtého a piateho ročníka študijného odboru 7902 
J 74 gymnázium – bilingválne štúdium a žiaci ôsmeho ročníka študijného odboru 7902 J 
gymnázium (osemročný vzdelávací program) v súlade so znením príslušných právnych 
predpisov a v termínoch určených pre ich konanie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.  

Vo štvrtom ročníku študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 
vykonávajú žiaci štvrtého ročníka maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.  
 V piatom ročníku študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 
vykonávajú žiaci maturitnú skúšku z anglického jazyka a z dvoch povinne voliteľných 
predmetov – z jedného z nich sa maturitná skúška vykonáva v anglickom jazyku. V prípade 
záujmu môžu vykonať maturitnú skúšku z ďalších, dobrovoľných predmetov.  

Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s 
päťročným štúdiom sú: 
a) slovenský jazyk a literatúra, 
b) druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk, 
c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov, 
z ktorého sa maturitná skúška vykoná v anglickom jazyku, 
d) jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety. 

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom sú:     
a) slovenský jazyk a literatúra,     
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,     
c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných 
predmetov,     
d) ďalší voliteľný predmet.      

 Žiaci piateho ročníka majú možnosť súbežne s maturitou vykonať odbornú štátnu 
jazykovú skúšku na úrovni C1. Štátna jazyková skúška je vykonávaná v kooperácii so Štátnou 
jazykovou školou, Veľká okružná ul. 24, Žilina.  

9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy je zameriavaný na 3 oblas\: 
• hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov, 
• hodnotenie výsledkov práce pedagogických zamestnancov, 
• hodnotenie školy. 

9 1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 
  
 Vzdelávacie výsledky žiakov sú hodnotené podľa pravidiel, s ktorými sú žiaci i učitelia 
oboznámení na začiatku školského roku: 
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Pravidlá hodnotenia: 

1. Žiak má právo: 
- byť na začiatku šk. r. oboznámený so spôsobom hodnotenia v danom predmete, 
- vedieť, čo a akým spôsobom sa bude hodno\ť, 
- dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia bezprostredne po ústnom skúšaní, 

resp. do 2 týždňov od písomného skúšania, 

- na objek9vne hodnotenie. 
2. Každý vyučujúci je oboznámený s Metodickým pokynom č. 21/2011, ktorým sa 

upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl a svojím podpisom 
potvrdí jeho preštudovanie.  

3. Prospech žiakov v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje stupňami: 
výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5). 
Hodnotenie študentov sa realizuje percentuálnym hodnotením a slovným 
hodnotením, ktoré dopĺňa známku pri kontrolných testoch a väčších previerkach 
vedomos9 žiakov. 

4. Vyučovacie predmety e\cká výchova, náboženská výchova a komunikačná výchova, 
hudobná výchova a výtvarná výchova sa neklasifikujú. V katalógovom liste a na 
vysvedčení sa uvedie: absolvoval(a). 

5. Učiteľ vedie evidenciu o hodnotení žiakov vo svojich hodno\acich hárkoch 
a v internetovej žiackej knižke, do ktorých zapisuje známky a hodnotenie priebežne, 
najmenej raz za 2 týždne. 

6. Žiaci môžu v priebehu jedného dňa písať najviac jednu kontrolnú písomnú prácu 
(ktorej  napísanie trvá najviac 45 minút a je naplánovaná tema\ckých výchovno-
vzdelávacích plánoch) alebo 2 menšie písomné práce (v trvaní najviac 20 minút), 
ktoré sú zapísané v pláne písomných prác. Všetky kontrolné písomné práce v rozsahu 
45 minút musí vyučujúci žiakom vopred oznámiť. 

7. Všetci učitelia používajú jednotnú tabuľku percentuálneho hodnotenia. 
8. Učitelia striedajú formy skúšania a hodnotenia - slovné, písomné, projekt, aplikačné 

úlohy, samostatná práca... 
9. Výsledky písomného skúšania učitelia oznámia žiakom do 10 pracovných dní od 

napísania práce.  
10. Žiaci nesmú písať písomné práce jeden týždeň (5 pracovných dní) pred polročnou 

a výročnou klasifikáciou. 
11. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 

obdobia sa hodno9 kvalita práce a vyučovacie výsledky, ktoré žiak dosiahol počas 
celého klasifikačného obdobia, t. z. známky za ústne odpovede, známky za písomné 
práce, hodnotenia za projekty, aplikačné úlohy, ak\vitu a pod. Prihliada sa na 
schopnosť uplatňovať životné zručnos\, systema\ckosť v práci žiaka, snahu, inicia9vu, 
schopnosť spolupracovať. Stupeň prospechu sa určuje s prihliadnu9m na váhu 
jednotlivých hodnotení. 
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12. Žiak je klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky, ktorú schvaľuje riaditeľ školy, ak: 

- vykonáva rozdielovú skúšku, 
- vykonáva opravnú skúšku, 
- je skúšaný v náhradnom termíne, pretože nie je možné klasifikovať ho 

z dôvodu vysokej absencie na hodinách (viac ako 20 %, resp. 30% 
zameškaných hodín), 

- je skúšaný v náhradnom termíne, pretože nie je možné klasifikovať ho 
z dôvodu absolvovania čas\ štúdia v zahraničí, 

- požiada o preskúšanie sám (ak ide o plnoletého študenta) alebo jeho zákonný 
zástupca, pretože má pochybnos\ o správnos\ klasifikácie (do troch 
pracovných dní odo dňa, kedy sa o výsledku klasifikácie dozvedel). 

Na komisionálnej skúške sa môže so súhlasom riaditeľky školy zúčastniť zákonný 
zástupca žiaka. Skúšobnú komisiu, ktorá je trojčlenná (predseda a dvaja členovia), 
menuje riaditeľ školy. O vykonaní komisionálnej skúšky sa vystavuje protokol – 
vypisuje ho predseda skúšobnej komisie a v deň konania komisionálnej skúšky ho 
vypísaný a podpísaný ostatnými členmi skúšobnej komisie predkladá vedeniu školy. 

13. Pri polročnej a výročnej klasifikácii majú žiaci právo vedieť výsledok hodnotenia svojej 
polročnej práce.  

14. Ak má žiak rozhodnu9m vedenia školy povolený individuálny učebný plán, vyučujúci 
jednotlivých predmetov sa so žiakom na začiatku šk. r. dohodnú o spôsobe 
a termínoch skúšania a písomne predložia do konca septembra plán skúšania vedeniu 
školy. 

Tabuľka na hodnotenie: 

100% - 90%........................... 1 

  89% - 78%........................... 2 

  77% - 55%........................... 3 

  54%  - 30%........................... 4 

  29% -   0%........................... 5 

9. 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov 

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov je štruktúrovaný tak, aby sa 
dosiahla čo najvyššie možná miera záujmu jednotlivých zamestnancov o vlastný sebarozvoj, 
ďalšie vzdelávanie, sebareflexiu. 
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 Každý učiteľ školy má vypracovaný svoj plán osobného rozvoja, v ktorom si sám 
určuje, akým spôsobom a v akom časovom horizonte chce dosiahnuť, aby si čo najskôr osvojil 
ciele, metodické postupy a princípy, ktoré sa uplatňujú v škole. Pri individuálnych 
konzultáciách s vedením školy hodno9 plnenie tohto plánu, dopĺňa ho a upravuje. Výstupy 
z hodnotenia plnenia plánu osobného rozvoja sú podkladom pre písomné hodnotenie 

pedagogických zamestnancov, ktoré vypracováva riaditeľka školy v zmysle § 52 zákona č. 

317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a 

doplnení niektorých zákonov na konci školského roka. 
 Hospitačnou činnosťou vedenie školy (podľa plánu hospitácií) zisťuje napĺňanie cieľov 
stanovených v ŠkVP a IŠkVP a uplatňovanie metodických princípov projektu školy. 
 Systém kontroly zamestnancov je doplnený vzájomnými hospitáciami učiteľov, ktorých 
cieľom je odovzdávanie si skúsenos9 medzi sebou navzájom a uvádzanie začínajúcich 
učiteľov.  
 Prezentáciou práce učiteľov je i každoročný Deň otvorených dverí pre záujemcov 
o štúdium v škole, rodičov žiakov školy i širokú verejnosť. 
 Hodnotením práce zamestnancov sú aj hodno\ace správy predsedov jednotlivých 
predmetových komisií, ktoré predkladajú vedeniu školy v závere školského roku a sú súčasťou 
hodno\acej správy školy. 

9. 3 Hodnotenie školy 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 
• ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a 

v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitos\, 
• posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe 

a v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe, 
• oblas\, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblas\, v ktorých má škola 

možnos\  rozvoja, vrátane návrhov a opatrení. 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy v súčasnos\ sú: 
• dotazníky pre žiakov a rodičov školy, 
• analýza umiestnenia absolventov školy - prija\e na vysokú školu, resp. 

začlenenie do pracovného procesu, 
• dotazníky pre absolventov školy, 
• analýza úspešnos\ žiakov vo vedomostných a iných súťažiach, olympiádach, 
• SWOT analýza. 

Hodnotenie školy sa vykonáva za obdobie uplynulého školského roku vždy do 1. októbra 
nasledujúceho školského roku vo forme hodno\acej správy, s ktorou sú oboznámení rodičia, 
žiaci i verejnosť jej zverejnením na internetovej stránke školy. 

10 Požiadavky na konRnuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
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Hlavné ciele pre ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy: 
- uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, zabezpečiť pre nich úvodný 

tréning VEU/ITV a následné tréningy moderných vyučovacích postupov, 
- priebežne zabezpečovať vzdelávacie tréningy súvisiace s aktuálnymi požiadavkami na  

výchovno-vzdelávací proces,  
- udržiavať a zvyšovať kompetenciu efek9vne vychovávať a vzdelávať  pedagogických 

zamestnancov, 
- mo\vovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilos\, 
- zdokonaľovať osobnostné vlastnos\ pedagogických zamestnancov, spôsobilos\ pre 

9movú spoluprácu, pre tvorbu efek9vnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu,  
- sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie inovácie z metodiky vyučovania 

jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z ich odboru – viesť ich 
k systema\ckému a sústavnému samovzdelávaniu v oblas\ svojho vyučovacieho 
predmetu, 

- pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. 
triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, 

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činnos9 nevyhnutných pre rozvoj 
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 
pedagogickej dokumentácie, atď., 

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými vyučovacími 
prostriedkami -  videotechnikou, výpočtovou technikou, mul\médiami, tabletmi a 
pod., 

- pre pedagogických zamestnancov zabezpečiť systém školení na využívanie 
elektronickej triednej dokumentácie a školení na efek9vne a zmysluplné využívanie 
tabletov vo vyučovacom procese,  

- zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenos\ z pedagogickej a riadiacej praxe, 
podporovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

- podporovať pedagogických zamestnancov v úsilí získať prvú a druhú atestáciu, 
- sprostredkúvať opera9vny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efek9vneho informačného systému. 

11 Vzdelávacie oblasR a prierezové témy 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania v gymnáziu sú prierezové témy, ktoré sa 
spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblas\. 

Pre realizáciu vzdelávacej témy Osobnostný a sociálny rozvoj bol do učebných plánov 
začlenený vyučovací predmet Komunikačná výchova, pre ktorý boli vytvorené samostatné 
učebné osnovy. Časová dotácia je v prvom až treťom ročníku 2 hodiny týždenne, vo štvrtom 
ročníku 1 hodina týždenne. Hlavným obsahom predmetu je systema\cké a cielené 
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zavádzanie, upevňovanie a aplikácia životných zručnos9 podľa programu Vysoko efek9vneho 
vyučovania/Integrovaného tema\ckého vyučovania S. Kovalikovej, mediálna výchova 
a finančná gramotnosť. 

Prierezová téma Tvorba projektu a prezentačné zručnos\ je v prvom a druhom 
ročníku päťročného študijného odboru realizovaná ako samostatný predmet v časovej dotácii 
1 hodina týždenne. Obsahom osnov tohto predmetu je zaradenie tých spôsobilos9 
z materinského jazyka a informa\ky, ktoré žiaci školy potrebujú pri tvorbe ročníkových 
projektov, ale aj pri tvorbe krátkodobých projektov vypracovaných na jednotlivých 
vyučovacích predmetoch. Hlavným cieľom je rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli  
komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať 
samých  seba a svoje schopnos\, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj 
prácu v skupine. 
 Tieto i ostatné prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú 
uvedené v učebných osnovách, v IŠkVP v tema\ckých výchovno-vzdelávacích plánoch 
jednotlivých predmetov.  

12 Učebné plány školy 
Učebné plány sú spracované na základe  rámcových učebných plánov stanovených v štátnom 
vzdelávacom programe 

12. 1 Učebný plán pre študijný odbor 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium  
(5. ročník) 

Vzdelávacia oblasť/predmety   1.   2.   3.   4.   5.   Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra 4 3 4 4 0 15

Tvorba projektov a prezentačné zručnos\ 1 1 0 0 0 2

1. cudzí jazyk – anglický jazyk 8 4 3 3 4 22

Zručnos\ v anglickom jazyku 1 4 2 2 4 13
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Voliteľné predmety: 

Úvod do literatúry v anglickom jazyku 2 0 0 0 0 2

Literatúra v anglickom jazyku 0 0 1 1 0 2

Konverzácia v anglickom jazyku 3 0 0 0 0 3

2. cudzí jazyk 2 2 2 2 2 10

Človek a hodnoty

E\cká výchova/náboženská výchova 1 1 0 0 0 2

Komunikačná výchova 2 2 2 1 0 7

Človek a spoločnosť

Dejepis 0 2 2 2 0 6

Geografia 0 1 2 1 0 4

Občianska náuka 0 0 0 1 2 3

Človek a príroda

Fyzika 0 2 2 2 0 6

Chémia 1 2 2 1 0 6

Biológia 0 2 3 1 0 6

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra 1 1 1 1 0 4

MatemaRka a práca s informáciami

Matema\ka 4 3 3 3 0 13

Informa\ka 1 1 1 0 0 3

Zdravie a človek

Telesná  a športová výchova 2 2 2 2 2 10

Voliteľné hodiny 4 14 20

Spolu

33 33 32 31 28 157
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POZNÁMKY 

1. Celkový počet hodín v učebných plánoch je vyšší v porovnaní s celkovým počtom 
hodín v štátnom vzdelávacom programe.  

2. Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je doplnená o predmet komunikačná výchova. 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia je doplnená o predmet Tvorba projektov    
a prezentačné zručnos\.  

3. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba, 
v 5. ročníku je výučba plánovaná na 28 týždňov. 

4. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako 90-minútový blok, v niektorých 
predmetoch sa vyučuje ako 45 minútová vyučovacia hodina. 

5. Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete podľa podmienok školy. 
6. Anglický jazyk sa učí ako ďalší vyučovací jazyk, trieda sa delí na skupiny, ak je počet 

žiakov vyšší ako 17.  
7. Druhý cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký, španielsky. Podľa 

potreby a možnos9 školy sa vyučujú aj ďalšie cudzie jazyky. 

Jazyk a komunikácia

Seminár zo slov. jazyka a literatúry 0 0 0 2 0 2

Rozšírený anglický jazyk 0 0 0 0 2 2

Prekladový seminár 0 0 0 0 4 4

Konverzácia v španielskom jazyku 0 0 0 0 4 4

Človek a spoločnosť

Seminár z dejepisu 0 0 0 0 2 2

Seminár z geografie 0 0 0 0 3 3

Seminár z občianskej náuky 0 0 0 0 4 4

Človek a príroda

Seminár z biológie 0 0 0 2 4 6

Seminár z chémie 0 0 0 0 4 4

Seminár z fyziky 0 0 0 0 4 4

MatemaRka a práca s informáciami

Seminár z matema\ky 0 0 0 2 4 6
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8. Predmety e\cká výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách do najviac 20 
žiakov.  

9. Na vyučovanie povinne voliteľných predmetov náboženská výchova alebo e\cká 
výchova sú spájaní žiaci prvého a druhého ročníka, ak počet žiakov v skupine klesne 
pod 12. 

10. Predmet informa\ka je zaradený vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu každého 
predmetu je zaradená práca s informačno-komunikačnými technológiami a súčasťou 
vyučovania je aj prierezová téma tvorba projektov a prezentačné zručnos\. 

11. Minimálny počet predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku počas pia\ch 
rokov štúdia je 3 vyučovacie predmety, pričom predmet druhý vyučovací jazyk nepatrí 
do tejto skupiny predmetov, t. j. minimálne 3 vyučovacie predmety sú vyučované v 
druhom vyučovacom jazyku a ďalej samotný druhý vyučovací jazyk. V druhom 
vyučovacom jazyku sú v 1. – 4. ročníku vyučované predmety umenie a kultúra, 
biológia, dejepis, občianska náuka a úvod do literatúry v anglickom jazyku. 

12. V piatom ročníku sú v druhom vyučovacom jazyku vyučované predmety občianska 
náuka, konverzácia v anglickom jazyku, seminár z biológie, seminár z dejepisu, 
seminár z občianskej náuky, rozšírený anglický jazyk, prekladový seminár.  

13. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch sa trieda delí na skupiny tak, aby pri jednom 
počítači sedel jeden žiak. 

14. Prierezová téma ochrana života a zdravia sa realizuje formou dvoch účelových cvičení 
na ochranu človeka a zdravia v 1. a 2. ročníku, každý v rozsahu 5 vyučovacích hodín. 
Kurz Ochrana človeka a zdravia je povinnou súčasťou vyučovania a realizuje sa formou 
kurzu  v rozsahu troch dní po 6 hodín v 3. ročníku. 

12. 2 Učebný plán pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne  štúdium – IŠkVP 
(1. – 4. ročník) 

Vzdelávacia oblasť/predmety 1. 2. 3. 4. 5. Spol
u

RU
P

Dispo
n. 
hodin
y

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra 4 3 4 4 0 15 12 3

Tvorba projektov a prezent. 
zručnos\

1 1 0 0 0 2 - 2

2. vyučovací jazyk – anglický 
jazyk

10 6 5 5 6 32
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Voliteľné predmety: 

Úvod do literatúry v angl. jazyku 0 2 0 0 0 2
22 20

Literatúra v anglickom jazyku 0 0 1 1 0 2

Konverzácia v anglickom jazyku 4 0 0 0 2 6

Cudzí jazyk 2 2 2 2 2 10 10

Človek a hodnoty

E\cká výchova/náboženská 
výchova

1 1 0 0 0 2 2

Komunikačná výchova 2 2 2 1 0 7 - 7

Človek a spoločnosť

Dejepis 0 2 2 2 0 6 6

Geografia 0 1 2 1 0 4 4

Občianska náuka 0 0 0 1 2 3 3

Človek a príroda

Fyzika 0 2 2 2 0 6 5 1

Chémia 1 2 2 1 0 6 5 1

Biológia 0 2 3 1 0 6 6

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra 1 1 0 0 0 2 2

MatemaRka a práca s 
informáciami

Matema\ka 4 3 3 3 0 13 12 1

Informa\ka 1 1 1 0 0 3 3

Zdravie a človek

Telesná  a športová výchova 2 2 2 2 2 10 10

Voliteľné hodiny 4 14 18 18

Spolu

33 33 31 30 28 155 102 53
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Poznámky:  

1. ročník 

1. Disponibilné hodiny použila škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  
a) rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetov zaradených do ŠVP – slovenský jazyk 

a literatúra, 2. vyučovací jazyk a matema\ka; 

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila ich obsah: 
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je v prvom ročníku doplnená o predmet 
komunikačná výchova, vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia je doplnená o 
predmet tvorba projektov a prezentačné zručnos\ a predmet konverzácia 
v anglickom jazyku.  

2. Rozsah týždenného počtu hodín v 1. ročníku je 33. 
3. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 

  
Vzdelávacia oblasť/predmety 1. 2. 3. 4. 5.

Jazyk a komunikácia

Seminár zo slov. jazyka a literatúry 0 0 0 2 0

Rozšírený anglický jazyk 0 0 0 0 2

Prekladový seminár 0 0 0 0 2

Konverzácia v španielskom jazyku 0 0 0 0 4

Človek a spoločnosť

Seminár z dejepisu 0 0 0 0 4

Seminár z geografie 0 0 0 0 2

Seminár z občianskej náuky 0 0 0 0 4

Človek a príroda

Seminár z fyziky 0 0 0 0 2

Seminár z chémie 0 0 0 0 4

Seminár z biológie 0 0 0 2 4

MatemaRka a práca s 
informáciami

Seminár z matema\ky 0 0 0 2 4
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4. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako deväťdesiatminútový blok, 
v niektorých predmetoch sa vyučuje ako štyridsaťpäťminútová vyučovacia hodina, 
Hodina kurzu pohybovej ak\vity v prírode vo forme lyžiarskeho kurzu, 
snoubordingového kurzu a účelového cvičenia na ochranu života a zdravia má 60 
minút. 

5. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký jazyk alebo španielsky 
jazyk základe rozhodnu\a a výberu žiaka a zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 
15 rokov. 

6. Triedy sa pri výučbe jednotlivých predmetov delia na vzdelávacie skupiny podľa 
organizačných, priestorových a personálnych podmienok v danom školskom roku 
školy, a to vo vzdelávacích oblas\ach – predmetoch: Jazyk a komunikácia – 2. 
vyučovací jazyk, cudzí jazyk, Človek a hodnoty – e\cká výchova a náboženská 
výchova, Matema\ka a práca s informáciami – informa\ka, Zdravie a pohyb – telesná 
a športová výchova. 

7. Na vyučovanie povinne voliteľných predmetov náboženská výchova alebo e\cká 
výchova sú spájaní žiaci prvého a druhého ročníka, ak počet žiakov v skupine klesne 
pod 12. 

8. Predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sa učia v minimálnej týždennej 
hodinovej dotácii 35 vyučovacích hodín spolu v 1. až 5. ročníku bilingválneho štúdia 
tak, aby bolo žiakom umožnené dosiahnuť komunikačnú úroveň druhého 
vyučovacieho jazyka C1. Každý predmet vyučovaný v druhom vyučovacom jazyku sa 
vyučuje minimálne dva roky súvisle a do tohto obdobia možno započítať aj hodinovú 
dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania, prípadne predmetu, ktorý 
súvisí s príslušnou vzdelávacou oblasťou. 

9. Minimálny počet predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku počas pia\ch 
rokov štúdia je 3 vyučovacie predmety, pričom predmet druhý vyučovací jazyk nepatrí 
do tejto skupiny predmetov, t. j. 3 vyučovacie predmety sú vyučované v druhom 
vyučovacom jazyku a ďalej samotný druhý vyučovací jazyk. V prvom ročníku je 
v druhom vyučovacom jazyku vyučovaný predmet umenie a kultúra. 

10. Kurz pohybových ak\vít v prírode je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov, organizuje 
sa vo forme lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu. Účelové cvičenie na 
ochranu života a zdravia je realizované v prvom a druhom polroku v rozsahu 6 
vyučovacích hodín. 

2. ročník 

1. Disponibilné hodiny použila škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  
a. rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetov zaradených do ŠVP – slovenský jazyk 

a literatúra, 2. vyučovací jazyk, 
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b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila ich obsah. 
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je v druhom ročníku doplnená o predmet 
komunikačná výchova, vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia je doplnená o 
predmet Tvorba projektov  a prezentačné zručnos\ a predmet úvod do literatúry 
v anglickom jazyku. 

2. Rozsah týždenného počtu hodín v 2. ročníku je 33. 
3. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 
4. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako deväťdesiatminútový blok, 

v niektorých predmetoch sa vyučuje ako štyridsaťpäťminútová vyučovacia hodina, 
Hodina účelového cvičenia na ochranu života a zdravia má 60 minút. 

5. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký jazyk alebo španielsky 
jazyk základe rozhodnu\a a výberu žiaka a zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 
15 rokov. 

6. Triedy sa pri výučbe jednotlivých predmetov delia na vzdelávacie skupiny podľa 
organizačných, priestorových a personálnych podmienok v danom školskom roku 
školy, a to vo vzdelávacích oblas\ach – predmetoch: Jazyk a komunikácia – 2. 
vyučovací jazyk, cudzí jazyk, Človek a hodnoty – e\cká výchova a náboženská 
výchova, Matema\ka a práca s informáciami – informa\ka, Zdravie a pohyb – telesná 
a športová výchova. 

7. Na vyučovanie povinne voliteľných predmetov náboženská výchova alebo e\cká 
výchova sú spájaní žiaci prvého a druhého ročníka, ak počet žiakov v skupine klesne 
pod 12. 

8. Predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sa učia v minimálnej týždennej 
hodinovej dotácii 35 vyučovacích hodín spolu v 1. až 5. ročníku bilingválneho štúdia 
tak, aby bolo žiakom umožnené dosiahnuť komunikačnú úroveň druhého 
vyučovacieho jazyka C1. Každý predmet vyučovaný v druhom vyučovacom jazyku sa 
vyučuje minimálne dva roky súvisle a do tohto obdobia možno započítať aj hodinovú 
dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania, prípadne predmetu, ktorý 
súvisí s príslušnou vzdelávacou oblasťou. 

9. Minimálny počet predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku počas pia\ch 
rokov štúdia je 3 vyučovacie predmety, pričom predmet druhý vyučovací jazyk nepatrí 
do tejto skupiny predmetov, t. j. 3 vyučovacie predmety sú vyučované v druhom 
vyučovacom jazyku a ďalej samotný druhý vyučovací jazyk. V druhom ročníku sú 
v druhom vyučovacom jazyku vyučované predmety umenie a kultúra, biológia, 
geografia, dejepis a úvod do literatúry v anglickom jazyku. 

10. Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia je realizované v prvom a druhom 
polroku v rozsahu 6 vyučovacích hodín. 
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3. ročník 

1. Disponibilné hodiny použila škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  
a. rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetov zaradených do ŠVP –  2. vyučovací 

jazyk, chémia, 
b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila ich 

obsah. Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je v treťom ročníku doplnená o 
predmet komunikačná výchova, vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia je 
doplnená o predmet literatúra v anglickom jazyku.  

2. Rozsah týždenného počtu hodín v 3. ročníku je 31. 
3. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 
4. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako deväťdesiatminútový blok, 

v niektorých predmetoch sa vyučuje ako štyridsaťpäťminútová vyučovacia hodina, 
Hodina kurzu na ochranu života a zdravia má 60 minút. 

5. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký jazyk alebo španielsky 
jazyk základe rozhodnu\a a výberu žiaka a zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 
15 rokov. 

6. Triedy sa pri výučbe jednotlivých predmetov delia na vzdelávacie skupiny podľa 
organizačných, priestorových a personálnych podmienok v danom školskom roku 
školy, a to vo vzdelávacích oblas\ach – predmetoch: Jazyk a komunikácia – 2. 
vyučovací jazyk, cudzí jazyk, Matema\ka a práca s informáciami – informa\ka, Zdravie 
a pohyb – telesná a športová výchova. 

7. Predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sa učia v minimálnej týždennej 
hodinovej dotácii 35 vyučovacích hodín spolu v 1. až 5. ročníku bilingválneho štúdia 
tak, aby bolo žiakom umožnené dosiahnuť komunikačnú úroveň druhého 
vyučovacieho jazyka C1. Každý predmet vyučovaný v druhom vyučovacom jazyku sa 
vyučuje minimálne dva roky súvisle a do tohto obdobia možno započítať aj hodinovú 
dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania, prípadne predmetu, ktorý 
súvisí s príslušnou vzdelávacou oblasťou. 

8. Minimálny počet predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku počas pia\ch 
rokov štúdia je 3 vyučovacie predmety, pričom predmet druhý vyučovací jazyk nepatrí 
do tejto skupiny predmetov, t. j. 3 vyučovacie predmety sú vyučované v druhom 
vyučovacom jazyku a ďalej samotný druhý vyučovací jazyk. V treťom ročníku sú 
v druhom vyučovacom jazyku vyučované predmety biológia, dejepis, geografia a 
literatúra v anglickom jazyku. 

9. Kurz na ochranu života a zdravia je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov, organizuje 
sa v trvaní 3 dní po 7 hodín.  
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4. ročník 

1. Disponibilné hodiny použila škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  
a. rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetov zaradených do ŠVP –  slovenský 

jazyk a literatúra, fyzika, 
b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila ich obsah. 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je vo štvrtom ročníku doplnená o 
predmet komunikačná výchova, vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia je 
doplnená o predmet literatúra v anglickom jazyku, 

c. voliteľné predmety, ktorých ponuka je každoročne zostavovaná na základe 
monitorovania predbežného záujmu žiakov a písomnej prihlášky na štúdium 
voliteľných predmetov. 

2. Rozsah týždenného počtu hodín v 4. ročníku je 30. 
3. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 
4. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako deväťdesiatminútový blok, 

v niektorých predmetoch sa vyučuje ako štyridsaťpäťminútová vyučovacia hodina, 
5. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký jazyk alebo španielsky 

jazyk.  
6. Triedy sa pri výučbe jednotlivých predmetov delia na vzdelávacie skupiny podľa 

organizačných, priestorových a personálnych podmienok v danom školskom roku 
školy, a to vo vzdelávacích oblas\ach – predmetoch: Jazyk a komunikácia – 2. 
vyučovací jazyk, cudzí jazyk, Zdravie a pohyb – telesná a športová výchova. 

7. Predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sa učia v minimálnej týždennej 
hodinovej dotácii 35 vyučovacích hodín spolu v 1. až 5. ročníku bilingválneho štúdia 
tak, aby bolo žiakom umožnené dosiahnuť komunikačnú úroveň druhého 
vyučovacieho jazyka C1. Každý predmet vyučovaný v druhom vyučovacom jazyku sa 
vyučuje minimálne dva roky súvisle a do tohto obdobia možno započítať aj hodinovú 
dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania, prípadne predmetu, ktorý 
súvisí s príslušnou vzdelávacou oblasťou. 

8. Minimálny počet predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku počas pia\ch 
rokov štúdia je 3 vyučovacie predmety, pričom predmet druhý vyučovací jazyk nepatrí 
do tejto skupiny predmetov, t. j. 3 vyučovacie predmety sú vyučované v druhom 
vyučovacom jazyku a ďalej samotný druhý vyučovací jazyk. Vo štvrtom ročníku sú 
v druhom vyučovacom jazyku vyučované predmety biológia, dejepis, geografia, 
literatúra v anglickom jazyku, občianska náuka a seminár z dejepisu.  

5. ročník 

1. Disponibilné hodiny použila škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  
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- voliteľné predmety, ktorých ponuka je každoročne zostavovaná na základe 
monitorovania predbežného záujmu žiakov a písomnej prihlášky na štúdium 
voliteľných predmetov. 

2. Rozsah týždenného počtu hodín v 5. ročníku je 28. 
3. Školský rok trvá minimálne 28 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 
4. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako deväťdesiatminútový blok, 

v niektorých predmetoch sa vyučuje ako štyridsaťpäťminútová vyučovacia hodina, 
5. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký jazyk alebo španielsky 

jazyk.  
6. Triedy sa pri výučbe jednotlivých predmetov delia na vzdelávacie skupiny podľa 

organizačných, priestorových a personálnych podmienok v danom školskom roku 
školy, a to vo vzdelávacích oblas\ach – predmetoch: Jazyk a komunikácia – 2. 
vyučovací jazyk, cudzí jazyk, Zdravie a pohyb – telesná a športová výchova, voliteľné 
predmety. 

7. Predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sa učia v minimálnej týždennej 
hodinovej dotácii 35 vyučovacích hodín spolu v 1. až 5. ročníku bilingválneho štúdia 
tak, aby bolo žiakom umožnené dosiahnuť komunikačnú úroveň druhého 
vyučovacieho jazyka C1. Každý predmet vyučovaný v druhom vyučovacom jazyku sa 
vyučuje minimálne dva roky súvisle a do tohto obdobia možno započítať aj hodinovú 
dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania, prípadne predmetu, ktorý 
súvisí s príslušnou vzdelávacou oblasťou. 

8. Minimálny počet predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku počas pia\ch 
rokov štúdia je 3 vyučovacie predmety, pričom predmet druhý vyučovací jazyk nepatrí 
do tejto skupiny predmetov, t. j. 3 vyučovacie predmety sú vyučované v druhom 
vyučovacom jazyku a ďalej samotný druhý vyučovací jazyk. V piatom ročníku sú 
v druhom vyučovacom jazyku vyučované predmety konverzácia v anglickom jazyku, 
seminár z biológie, seminár z dejepisu, seminár z geografie seminár z občianskej 
náuky, rozšírený anglický jazyk, prekladový seminár. Žiaci si pri výbere voliteľných 
predmetov povinne vyberajú aspoň jeden, ktorý je vyučovaný v druhom vyučovacom 
jazyku v časovej dotácii 4 hodiny.  
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12. 3 Učebný plán študijného odboru 7902 J  gymnázium - IŠkVP 

2015
/16

2016
/17

2017
/18

2018
/19

2019
/20

2020
/21

2021
/22

2022/
23

  
Vzdelávacia oblasť/
predmety 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spo
lu

RU
P

Dispon
. 

hodiny

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a 
literatúra 

5 5 4 4 3 4 4 3 32 31 1

prvý cudzí jazyk – 
anglický jazyk

5 5 4 4 4 4 5 5 36 30 6

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 3 3 3 3 20 20

MatemaRka a práca s 
informáciami

matema\ka 5 5 4 4 4 4 4 0 30 29 1

informa\ka 1 1 1 1 1 1 0 0 6 6

Človek a príroda

fyzika 0 1 2 2 2 2 2 0 11 11

chémia 0 0 2 2 2 2 2 0 10 10

biológia 2 2 2 2 2 2 2 0 13 11 2

Človek a spoločnosť

dejepis 2 2 2 2 2 1 1 0 12 11 1

geografia 1 1 2 2 2 1 1 0 10 8 2

občianska náuka 0 0 1 1 1 1 2 1 7 7

Umenie a kultúra

hudobná výchova 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0 3 2 1

výtvarná výchova 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0 3 2 1

umenie a kultúra 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
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Človek a hodnoty

E\cká výchova/
náboženská výchova

1 1 1 1 1 1 0 0 6 6

Komunikačná výchova 2 2 2 2 2 2 0 0 12 0 12

Zdravie a človek

Telesná  a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 16

Voliteľné hodiny 14 14 14

Spolu 30 31 32 32 31 31 28 28 24
3

20
2

41 
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POZNÁMKY 

1. Celkový počet hodín študijného odboru je vyšší v porovnaní s celkovým počtom hodín 
štátnych učebných plánov z dôvodu realizovania schváleného experimentu. 

2. Disponibilné hodiny použila škola pri dotvorení inovovaného školského vzdelávacieho 
programu na:  

a. rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetov zaradených do ŠVP –  slovenský 
jazyk a literatúra, fyzika, 

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila ich obsah. 
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je v prvom až šiestom ročníku doplnená o 
predmet komunikačná výchova (v každom ročníku 2 vyučovacie hodiny),  

c. voliteľné predmety (v ôsmom ročníku), ktorých ponuka je každoročne 
zostavovaná na základe monitorovania predbežného záujmu žiakov a písomnej 
prihlášky na štúdium voliteľných predmetov. 

3. Súčasťou povinného vyučovania je v 7. ročníku 5-dňový kurz ochrana človeka a 
prírody v rozsahu 35 hodín.  

4. Triedy sa pri výučbe jednotlivých predmetov delia na vzdelávacie skupiny podľa 
organizačných, priestorových a personálnych podmienok v danom školskom roku 
školy, a to vo vzdelávacích oblas\ach – predmetoch: Jazyk a komunikácia – cudzí 
jazyk, druhý cudzí jazyk, Matema\ka a práca s informáciami – informa\ka, Zdravie 
a pohyb – telesná a športová výchova, voliteľné predmety. 

5. Na všetkých hodinách 1. a 2. cudzieho jazyka sa trieda delí na skupiny podľa 
príslušných predpisov.  

6. Vyučuje sa jeden z predmetov e\cká výchova alebo náboženská výchova podľa 
záujmu žiakov a ich zákonných zástupcov. Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení 
žiaka a v triednom výkaze sa uvedie „absolvoval-a“. 

7. Predmet komunikačná výchova sa neklasifikuje. Na vysvedčení žiaka a v triednom 
výkaze sa uvedie „absolvoval-a“. 

8. Na hodinách telesnej výchovy sa trieda delí na skupiny chlapcov a dievčat, skupiny sa 
vytvárajú zo žiakov jedného ročníka tak, aby v skupine nebol vyšší počet žiakov ako 
30. Predmet sa klasifikuje. 

9. Podľa záujmu žiakov a rodičov je možné v 3. a 5. ročníku organizovať 7–dňový 
lyžiarsky alebo plavecký kurz ako súčasť vyučovania.  

10. Predmety hudobná výchova a výtvarná výchova sa klasifikujú. 
11. Rozširujúce hodiny v 5. – 8. ročníku sú prostriedkom vnútornej diferenciácie štúdia. O 

ich využi9 rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy. 
Zohľadňuje pri tomto rozhodnu9 najmä záujmy žiakov a rodičov ako aj personálne a 
priestorové podmienky školy. 

12. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako 90-minútový blok, v niektorých 
predmetoch sa vyučuje ako 45 minútová vyučovacie hodina. 
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13. Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia je realizované v prvom a druhom 
polroku v rozsahu 6 vyučovacích hodín. 

14. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba, 
v 8. ročníku je výučba plánovaná na 28 týždňov. 

13 Učebné osnovy  

Učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov a tema\cké výchovno-vzdelávacie 
plány tvoria vlastný didak\cký program, vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, 
Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a odrážajú zameranie školy. Sú otvoreným 
pedagogickým dokumentom, ktorý jednotliví vyučujúci priebežne počas školského roka 
dopĺňajú a upravujú.  

Učebné osnovy a tema\cké výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov 
vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu (5. ročník študijného odboru 7902 J 74 
gymnázium – bilingválne štúdium) a inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (1. - 3. 
ročník študijného odboru 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium a ročníky študijného 
odboru 7902 J gymnázium – osemročný vzdelávací odbor)  a učitelia školy ich vytvárajú ako 
základné dokumenty na realizáciu integrácie príbuzných predmetov (matema\ka a fyzika, 
literatúra a sloh, dejepis a literatúra, geografia a prírodopis, matema\ka a geometria, 
matema\ka a fyzika apod.), s cieľom prepojenia vzájomných súvislos9 a javov jednotlivých 
predmetov. Hlavným cieľom v rámci tvorby učebných osnov jednotlivých predmetov v zmysle 
integrácie je vytváranie celoročnej témy, hľadanie súvislos9 a zmysluplnos\ učiva. 

Na posilnenie rozvíjania kľúčových kompetencií je v učebných plánoch doplnený 
predmet komunikačná výchova, obsahom ktorého je zavádzanie, aplikácia, uplatňovanie, 
rozvíjanie a upevňovanie životných zručnos9, mediálna výchova a finančná gramotnosť.  
 Prierezová téma Tvorba projektu a prezentačné zručnos\ je v škole realizovaná 
doplnením predmetu Tvorba projektov a prezentačné zručnos\ do učebných plánov 
i realizáciou projektového týždňa, počas ktorého prezentujú študen\ školy svoje ročníkové 
projekty, na ktorých pracovali pomocou konzultantov z radov učiteľov v priebehu celého 
školského roku. Cieľom je postupne rozvíjať schopnos\ žiakov vyhľadávať, hodno\ť a využívať 
pri  učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej 
práce s informáciami, podporovať \e, ktoré vytvárajú u žiakov schopnos\ a návyky 
samostatne vyhľadávať nové poznatky z existujúcich zdrojov, včleňovať ich do svojho 
poznatkového fondu a následne ich využívať pri  celoživotnom vzdelávaní. 
 Začlenenie ostatných prierezových tém je uvedené v učebných osnovách, v IŠkVP 
v tema\ckých výchovno-vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov.  
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Učebné osnovy všetkých predmetov a tema\cké výchovno-vzdelávacie plány, ktoré 
tvoria súčasť ŠkVP a IŠkVP sú k dispozícii v elektronickej podobe u jednotlivých vyučujúcich 
alebo u riaditeľky školy. 

6 Projekty 
  
 Už od svojho vzniku sa žiaci i učitelia školy zapájajú do rôznych projektov. Žiaci 
bilingválneho odboru sa v prvom roku existencie školy zapojili do medzinárodného projektu 
Kolo mlynské a Koleso minulos\, ktorý organizovalo Podtatranské múzeum spolu s poľskými 
múzeami v podtatranskej oblas\ poľskej strany Vysokých Ta\er. Žiaci osemročného 
vzdelávacieho programu boli zapojení spolu so Špeciálnou školou v Poprade do projektu 
Životné zručnos\, ktorý bol zameraný na rozvoj  a aplikáciu životných zručnos9.  

  Časť učiteľov školy bola zapojená do projektu, ktorý bol zameraný na posilnenie 
vnútorného prostredia školy a na zlepšenie životných zručnos9 pedagogických zamestnancov 
s názvom Otvorená škola – ako učiaca sa organizácia. Okrem gymnázia v ňom spolupracovali 
ZŠ s MŠ, Ul. 29. augusta, Poprad, Európsky sociálny fond, Ministerstvo školstva SR, Nadácia 
pre de\ Slovenska, Asociácia S. Kovalikovej, ZŠ, Smetanov háj Dunajská Streda.  
            V júni 2007 sme reagovali na výzvu  MŠ  SR podaním projektu Elektronizácia knižníc. 
V septembri 2007 bol projekt schválený a škola získala dotáciu 100 000,- Sk. Z tejto dotácie 
bo zakúpený počítač a program na elektronické spracovanie údajov knižnice a doplnený 
knižničný fond školy o odbornú a jazykovú literatúru. 
 V marci 2008 po zverejnení výzvy Národnou galériou v Bra\slave a Všeobecnou 
úverovou bankou sa študen\ osemročného gymnázia zapojili do umeleckého projektu Výlety 
za umením. Vďaka tomu mohli študen\ prvého a druhého ročníka osemročného odboru 
navš9viť Národnú galériu i pozrieť si kultúrne pamiatky Bra\slavy. 

Študen\ bilingválneho odboru gymnázia sa zapojili aj do projektu organizácie UNICEF 
Škola priateľská k deťom. Projekt sa venuje najmä právam dieťaťa, ale i ďalším témam z 
oblas\ rozvojového vzdelávania. Škola sa každoročne zapája do predaja vianočných 
pohľadníc, z výťažku ktorého časť zostáva študentom školy, ako aj do  kampane Týždeň 
modrého gombíka, v ktorom boli študen\ školy vyhodnotení medzi najlepšími na Slovensku. 
Gymnázium získalo cer\fikát Škola priateľská k deťom a aj v budúcnos\ chce spolupracovať 
na ak\vitách tohto projektu. 

V školskom roku 2008/2009 sa podarilo získať finančné prostriedky z nadácie VUB na 
projekt vypracovaný učiteľkou biológie Mgr. Petrou. Bekešovou "Hľadáme tajomstvá našej 
rieky." Cieľom projektu bola chemická analýza čistoty vody v rieke Poprad, pričom výsledky 
odberov žiaci porovnávali s výsledkami vzoriek vody z Čis\čky odpadových vôd Poprad (ČOV). 
Súčasťou projektu bola aj exkurzia v tejto inš\túcii, ktorá žiakov uis\la o zmysluplnos\ 
realizácie celého projektu. Okrem týchto ak\vít žiaci zároveň porovnávali výsledky z 
chemických analýz s biologickými a naopak. Získali zručnos\ v mikroskopovaní, pozorovaní 
prirodzeného prostredia a svoje poznatky a zápal pre prácu dokázali preniesť na ostatných 
spolužiakov. Projekt pokračoval aj v školskom roku 2009/2010. Výstupom celého projektu bol 
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metodický materiál, ktorý bol vo forme krátkej publikácie distribuovaný do popradských 
základných a stredných škôl. 

Podklady k projektu Staňme sa fyzikálnymi konštruktérmi vypracoval učiteľ fyziky Mgr. 
Michal Brezina. Tento projekt podporený výškou 1 160 €  z konta ORANGE bol úspešne 
realizovaný v marci – júni 2010.  

Gymnázium bolo vybrané ako jedna zo štyroch slovenských škôl, v ktorých sa pilotne 
overoval dánsky Projekt Každý to robí -„Everybody else does it“. Tento projekt je po 
úspešnom overení odporúčaný MŠVVaŠ na realizáciu aj v iných slovenských školách, pričom 
sa využívajú výstupy z pilotného overovania. Základnou perspek9vou projektu je filozofia 
charakterizovaná ako zvýšená snaha mladých ľudí splniť očakávania, ktoré sa od nich 
„vyžadujú“. Hlavným zámerom projektu je pôsobiť na zmenu sociálnych noriem žiakov za 
pomoci aplikácie matema\ckých poznatkov - čím súčasne prispieva aj k zvýšeniu úrovne ich 
matema\ckej gramotnos\. Konkrétnym cieľom ak\vít projektu je ovplyvniť rizikové správanie 
žiakov prostredníctvom pochopenia vplyvu sociálneho zveličovania na ich správanie. 
V školskom roku 2009/2010 sa projekt úspešne realizoval v IV. OA triede, jeho 
koordinátorkou bola Mgr. Monika Krajňáková.  
 V každom školskom roku sa žiaci školy ak9vne zapájajú do projektu Červené stužky. 
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja pro\ AIDS, ktorú s 
podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Kancelárie WHO na Slovensku, 
Krajského školského úradu v Žiline a pod záš\tou primátora mesta Žilina organizuje 
Gymnázium sv. Fran\ška v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých 
odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí a je vyhlasovaná na podporu boja pro\ AIDS. 
             V školskom roku 2010/2011 bola škola zapojená do dlhodobého projektu 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, ktorý je realizovaný z prostriedkov 
ESF. 

Úspešným bol aj projekt Vráťme deťom technickú zručnosť podporený Nadáciou pre 
filantropiu konta Orange v rámci programu Škola pre budúcnosť sumou 1500 eur. Podstatou 
projektu bolo získavanie samostatnos\, technických informácií a zručnos9 a prezentačných 
schopnos9 žiakov pomocou vypracovania názorných modelov na predmetoch: svet práce, 
technika a tvorba projektov a prezentačné zručnos\. Cieľom projektu bolo predovšetkým 
zlepšiť manuálnu zručnosť de9, naučiť ich pracovať s rôznymi materiálmi a nástrojmi, ale \ež 
rozvoj činnos9 žiakov súvisiacich s IKT technológiami, ako aj snaha o zlepšenie tvorivej 
spolupráce medzi žiakmi v 9me. Výstupmi projektu boli rôzne modely a ich prezentácia 
samotnými žiakmi.  

V školských rokoch 2011/2012 – 2012/2013 bola škola zapojená do dvojročného 
projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte 
prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania, ktorý realizoval Národný ústav cer\fikovaných 
meraní Bra\slava na vybraných školách v Slovenskej republike. V septembri 2013 bol projekt 
ukončený a vyhodnotený.  

Škola je zapojená do Programu podpory digitalizácie škôl, ktorý realizuje nezisková 
vzdelávacia organizácia EDULAB. Cieľom tohto programu je modernizovať vyučovanie 
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a ak9vne využívať digitálne technológie.  Pre prácu s portálom Naučme viac boli vyškolené 
Mgr. Petra Bekešová a RNDr. Zuzana Kormaňošová, ktoré následne realizovali školenia pre 
učiteľov z okresu Poprad a Spišská Nová Ves. Portál Naučme viac využívali najmä učitelia 
prírodovedných predmetov, pretože materiály výučbového portálu sú v súčasnos\ určené pre 
\eto predmety. 

Žiaci školy sa na predmetoch chémia a dejepis každoročne zapájajú do projektu Sme 
v škole. 

Vybraní žiaci II.A, III. A, IV. A a V. A sa zúčastnili v školských rokoch 2012/2013 
a 2013/2014 ako tlmočníci a asisten\ na projekte MEMA, ktorý bol zameraný na 
interpretáciu európskeho kultúrneho dedičstva. Projekt zahŕňal semináre, workshopy, 
koncerty a ďalšie sprievodné akcie usporiadané v Poprade a Prahe.  

V školskom roku 2012/2013 sme začali v škole realizovať projekt Tablety na vyučovaní. 
V prvom roku realizácie dostali tablety žiaci prvého ročníka, v súčasnos\ majú tablety žiaci 
všetkých ročníkov študijného odboru s päťročným vzdelávacím programom dostali tablety, s 
ktorými pracovali v škole aj pri domácej príprave. Okrem toho bola škola vybavená mobilnou 
tabletovou učebňou, ktorú využívajú žiaci osemročného vzdelávacieho odboru.   

Mgr. Marián Ambrozy, PhD. realizoval v priebehu školského roka 2013/2014 so žiakmi 
III. A projekt Po stopách našich predkov, ktorý finančne podporila Nadácia Orange. Cieľom 
projektu bolo vypracovanie rodokmeňov, ktoré dokumentujú rodinné vzťahy a údaje. 
Východiskom boli podmienky na vypracovanie schémy dokumentujúcej \eto súvislos\. 
Študen\ pomocou archívnych materiálov dokázali zhromaždiť kľúčové informácie, ktoré 
viedli k vytvoreniu rodokmeňov. Vzhľadom na obmedzený čas archívneho výskumu sa mnohí 
študen\ venovali len jednej línii rodu, ale napriek tomu dosiahli pozoruhodné výsledky 
a rozšírili si poznatky z dejín ich vlastných rodov. 

Vďaka inováciám bola škola v školskom roku 2013/2014 vybratá a nominovaná 
spoločnosťou Microsof ako zástupca Slovenska na medzinárodnej úrovni do siete 
inova9vnych škôl sveta. 

Žiaci IV. A a niektorí žiaci z III. A sa na hodinách španielskeho jazyka v školskom roku 
zapojili do projektu e-twinning - "Spoznaj, kde žijeme". 

V školskom roku 2013/2014 sa škola zapojila do projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využi9m elektronického testovania, ktorý bol 
ukončený v školskom roku 2014/2015. 

V máji 2013 bol škole schválený projekt z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP 
a Nórskeho finančného mechanizmu s názvom TREENVI, ktorý je zameraný na podporu 
environmentálneho vedomia žiakov školy. Na projekte v  školskom roku 2014/2015 
spolupracovali žiaci a učitelia gymnázia spolu so žiakmi  a učiteľmi základnej školy. Popri 
stavebných úpravách v areáli školy, počas ktorých bola vytvorená dažďová záhrada s 
jazierkom a boli realizované pro\povodňové úpravy, boli do školského vzdelávacieho 
programu implementované témy súvisiace so zmenou klímy. Súčasťou projektu boli aj ďalšie 
vzdelávacie ak\vity, ako exkurzie, workshopy a pod. Dvaja vybraní žiaci boli spolu s jednou 
pedagogičkou na výlete v Nórsku, kde úspešne prezentovali ak\vity projektu i školu samotnú. 
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Vďaka zapojeniu do projektu DIGI škola dostalo gymnázium set zložený z interak9vnej 
tabule, dataprojektora a 20 tabletov. 

V projekte e-Twinning s názvom "Penfriends" bolo cieľom dopisovať si klasickými 
listami s priateľmi z rôznych krajín s úmyslom projekt rozširovať o ďalšie spoločné ak\vity, 
napríklad výmenné pobyty. V projekte sú spolu s nami zapojené školy z Turecka, Poľska 
a Talianska - spolu 76 žiakov a 7 učiteľov. Z našej školy bolo v školskom roku 2015/2016 
zapojených 21 žiakov z prvého ročníka a 2 učitelia. 

V školskom roku 2017/2018 mali žiaci gymnázia prvýkrát možnosť uchádzať sa o 
získanie pres9žnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačilo prijať výzvy v 
troch oblas\ach (šport, talent a dobrovoľníctvo) a vybrať sa so spolužiakmi na dobrodružnú 
expedíciu. V každej oblas\ si  účastníci v spolupráci s mentorom stanovili ciele, na ktorých 
splnení potom pravidelne pracovali. Za svoje úsilie sú žiaci oceňovaní pres9žnym 
cer\fikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.  

Jedným z dlhodobých cieľov a zámerov školy je nadviazanie ak9vnej spolupráce 
s partnerskou školou v anglicky hovoriacej krajine a vypracovať projekt každoročných  
výmenných pobytov študentov.  

7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 Dôležitým aspektom, na ktorý sa v škole kladie veľký dôraz, je v\ahnu\e rodičov do 
vyučovacieho procesu, spolupráca s nimi a neformálne stretnu\a. Rodičia majú možnosť 
par\cipovať na chode, organizácii i mnohých ak\vitách školy. 
 Každý rok sú v škole dni otvorených dverí, kedy majú záujemcovia o štúdium, rodičia 
i široká verejnosť možnosť oboznámiť sa s princípmi vyučovania v škole.  

Veľký dôraz kladieme na neformálne rodičovské združenia, ktoré sa organizujú formou 
spoločných stretnu9, vianočných posedení alebo individuálnych konzultácií v skupine učiteľ – 
rodič – žiak. 
 Škola ak9vne spolupracuje s pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Poprade (CPPPaP) pri posudzovaní intelektového nadania žiakov 
ale aj pri diagnos\kovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak je to 
potrebné.  
 Už od svojho vzniku má škola veľmi ak9vne a podnetné kontakty s Nadáciou pre de\ 
Slovenska i Asociáciou Suzan Kovalikovej. V spolupráci s týmito organizáciami sa zapájajú 
učitelia školy do rôznych projektov, absolvovali množstvo metodických výcvikových tréningov 
zameraných na inovačné spôsoby vyučovania, zavádzanie i rozvoj životných zručnos9, 
workshopov i prezentačných konferencií. 
  

                                      Mgr. Soňa Svienta 
                riaditeľka školy 
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