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1 Všeobecné údaje 
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Adresa Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 

Názov vzdelávacieho programu 
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ŠkVP 

Školský vzdelávací program Gymnázia Jána Chalupku v Brezne- Neučíme sa pre školu, ale 
pre život 

Použité 
ŠVP 

Gymnázium s osemročným  vzdelávacím programom 

 

Kód a názov odboru štúdia 

Kód odboru 7902J 

Názov odboru Gymnázium s osemročným  vzdelávacím programom 

 

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho 

ucelenej časti 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED2 

 

Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

Dĺžka štúdia 8 (prvé štyri roky) 

Forma štúdia denná 

 

Vyučovací jazyk podľa § 12 

Vyučovací jazyk slovenčina 

 

Platnosť dokumentu 

Platnosť od 1.9.2017 
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2 Platnosť a zmeny 
Platnosť od 01. 9. 2008 

Revidovanie 1.9.2011 Zmena počtu disponibilných hodín v učebnom pláne podľa nových rámcových 
učebných plánov 

Revidovanie 1.9.2012 Implementovanie prierezových tém do ŠkvP 

Revidovanie 1.9.2014 Zrušenie voliteľných premetov – seminárov v šiestom ročníku 

Revidovanie 1.9.2015 Ročníky 5.-8. OG sa vzdelávajú podľa inovovaného ŠkVP. Aktualizácia údajov  

Revidovanie 1.9.2016 Zmena počtu disponibilných hodín vo 8. ročníku – 14 hodín využitých na 
voliteľné predmety. Posilnenie časovej dotácie o 1 hodinu pre predmet SJL a CJ vo 4. 
ročníku. Aktualizácia údajov pre platný školský rok 

Revidovanie 1.9.2017 Aktualizácia údajov pre platný školský rok 

 

 

 

 

3 Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

a vzdelávania 
V rámci koncepcie rozvoja školy pokračovať v rozvíjaní a vo zvyšovaní kvality výchovy a vzdelávania 

v štvorročnej  aj osemročnej forme štúdia. Chceme nadviazať na úspechy žiakov v predmetových 

olympiádach a súťažiach  ktoré  sa prejavili nielen na lokálnej úrovni, ale aj reprezentáciou Slovenskej 

republiky na súťažiach v zahraničí. Najúspešnejší žiaci našej školy si prevzali z rúk ministra školstva 

Pamätný list sv. Gorazda (Peter Horváth -2011, Klaudia Kvaková a Jakub Šalko – 2013).  

Chceme v škole vytvárať priaznivé prostredie, ktoré spĺňa predstavy detí i rodičov o výberovej škole 

21. storočia, kde je priateľská a podnetná pracovná atmosféra naplnená ústretovosťou, dôverou a 

ochotou spolupracovať. Chceme zabezpečiť  postupnú zmenu tradičnej školy na modernú v spôsobe 

a metodike vyučovania a vo vzťahu učiteľ – žiak.  

Hlavnou úlohou školy naďalej zostáva zvyšovať úroveň vzdelávania a kvality výchovnovzdelávacieho 

procesu dôsledným uplatňovaním vedeckého poznania, demokracie a ľudských práv, vytváranie 

humanisticky orientovaného prostredia v škole. Za trvalú úlohu považujeme potrebu posilňovať 

výchovnú funkciu školy, zameranú na rozvoj osobnosti žiakov a učiteľov, udržať a zveľaďovať dobré 

meno a postavenie školy. 

Všestranne sa podieľať na rozvíjaní osobnosti mladého človeka za účelom dosiahnuť rovnováhu 

vedomostí a rozvoja osobnosti, rovnováhu výchovy a vzdelania, rovnováhu zdravého tela a ducha. 

Vytvárať taký vzdelanostný základ žiakov, ktorý bude podnecovať potrebu celoživotného vzdelávania, 

osobnostného rastu a formovania životného štýlu s dôrazom na samostatnosť a zodpovednosť. 

Širokou ponukou voliteľných predmetov, podľa učebných plánov jednotlivých foriem štúdia, umožniť 

žiakom výber predmetu, ale aj formovanie vlastnej optimálnej cesty vzdelávania a prípravy na 

vysokoškolské štúdium. Posilniť tiež výchovu k mravným a ľudským hodnotám a k rozvoju kľúčových 

spôsobilostí, praktických zručností, postojov a názorov pre život v súčasnej spoločnosti.  

Pokračovať vo formovaní a stabilizácii odborne a metodicky zdatného pedagogického kolektívu, ktorý 

bude pripravený plniť náročné požiadavky súčasnej doby na prácu so žiakmi, ktorý bude ochotný 
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vzdelávať sa v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a ochotný 

zdokonaľovať svoju pedagogickú činnosť. Chceme tak zlepšovať výsledky školy vo všetkých 

ukazovateľoch, naďalej dosahovať veľmi dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní študentov, v 

úspešnom trende prijímania a umiestňovania našich absolventov na vysokých školách i v praktickom 

živote.  

V rámci skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu ponúknuť verejnosti také formy a obsah 

vzdelávania žiakov, o ktoré má spoločnosť pre svoj priaznivý rozvoj záujem. Využiť k tomu možno 

nielen kvalitné vyučovanie predmetov ale tiež prierezové témy ako integrovanú súčasť vzdelávacieho 

obsahu v jednotlivých predmetoch na posilnenie všestranného rozvoja osobnosti žiaka.  

Pokračovať vo využívaní účinného a komplexného psychologicko-poradenského a preventívneho 

systému, ktorým prejde počas štúdia na našej škole každý žiak pod dohľadom triedneho učiteľa, 

vyučujúcich jednotlivých predmetov, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a 

environmetálnej výchovy.  

Postupným zavádzaním školského vzdelávacieho programu do praxe súbežne vytvárať materiálno – 

technické podmienky pre jeho realizáciu vo vyučovacom procese. Skvalitňovať pracovné prostredie 

žiakom i pracovníkom školy, vytvárať priaznivé podmienky pre záujmovú, krúžkovú a 

mimovyučovaciu činnosť žiakov. 

Kontrolnou činnosťou vedenia školy, v rámci stanovených úloh vnútroškolskej kontroly, spoluprácou 

s Radou školy, ZO OZ, Žiackou školskou radou  a s rodičovskou verejnosťou zabezpečiť skvalitňovanie 

vzdelávania žiakov a zdokonaľovanie školského vzdelávacieho programu. 

4 Charakteristika školy 
Modernú históriu začala písať v októbri 1938 ako reálka Jána Chalupku. V staršej histórii nadväzovala 

na históriu stredného školstva zo 17. storočia. Transformáciou, ktorou prešlo naše školstvo prešla aj 

škola. V roku 1953/54 sa zmenila na Jedenásťročnú strednú školu. V ďalšom období to bola Stredná 

všeobecnovzdelávacia škola až v roku 1970 sa transformovala na gymnázium. Zriaďovateľom školy je 

Banskobystrický samosprávny kraj. Gymnázium je v súčasnosti všeobecnovzdelávacia vnútorne 

diferencovaná škola, ktorá pripravuje svojich absolventov  predovšetkým na štúdium na vysokých 

školách, ale aj pre potreby praxe v regióne. Pri zmene sociálnych pomerov v spoločnosti 

prebiehajúcej sociálnoekonomickej transformácie je hlavným cieľom školy výrazná vnútorná, 

obsahová a organizačná diferenciácia. 

Školu navštevujú žiaci z celého regiónu od Telgártu až po Nemeckú, na štúdium sa hlásia žiaci zo ZŠ s 

výbornými študijnými výsledkami, v súčasnosti študujú na škole aj žiaci so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami bez väčších problémov.  

4.1 Vlastné zameranie školy 

Škola pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie na všetkých typoch vysokých škôl, no 

zároveň aj na uplatnenie v praxi a na osobný a sociálny život. Vzdelávanie je zamerané na to, aby žiak 

získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové kompetencie (spôsobilosti). Štvorročné aj osemročné 

štúdium sa uskutočňuje dennou formou a ukončuje sa maturitnou skúškou. Na štúdium sa prijímajú 

žiaci ZŠ z deviateho ročníka podľa ich schopností a záujmov. Spôsob prijímania žiakov na štúdium na 

gymnázium je určený záväzným právnym predpisom MŠVVaŠ SR. Štúdium na gymnáziu sa končí 

úspešným absolvovaním štyroch ročníkov a vykonaním maturitnej skúšky podľa predpisov vydaných 
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MŠVVaŠ SR. Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie 

sekundárne). Žiaci, ktorí študujú na gymnáziu, nadobudnú výchovou a vzdelávaním na tomto type 

strednej školy charakteristické črty a vlastnosti, ktoré tvoria všeobecnú a špecifickú zložku profilu 

absolventa gymnázia.  

Ponuka školy vychádza zo záujmu žiakov a je determinovaná sekundárne finančnými a organizačnými 

možnosťami školy. Základné piliere vzdelávania definované v ŠkVP sú doplnené realizáciou záujmovej 

činnosti, realizáciou kultúrnych, spoločenských a športových aktivít. V rámci školského vzdelávacieho 

programu škola ponúka učebný program  ISCED 3A (gymnázium) – všeobecné gymnaziálne štúdium s 

kvalitnou jazykovou prípravou v dvoch cudzích jazykoch z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, 

ruský jazyk, s možnosťou vlastnej profilácie žiaka systémom voliteľných predmetov v treťom a vo 

štvrtom ročníku  štúdia. 

Hlavnou úlohou školy bude v nastávajúcom období naďalej zvyšovať kľúčové kompetencie žiakov, 

úroveň vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu dôsledným uplatňovaním vedeckého 

poznania, demokracie a ľudských práv, vytváranie trvale humanisticky orientovaného prostredia v 

škole. Bude potrebné posilňovať výchovnú funkciu školy zameranú na rozvoj osobnosti  žiakov a 

učiteľov, udržať a zveľaďovať dobré meno školy. 

Vytýčené úlohy školy na nastávajúce obdobie pre zvyšovanie efektivity výchovno-vzdelávacieho 

procesu a rozvíjanie aktivít školy v mimovyučovacom čase sú:  

 úprava učebných osnov a plánov podľa vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek z 

jednotlivých vyučovacích predmetov podľa platnej legislatívy, 

 zdokonaľovanie systému voliteľných predmetov na škole podľa aktuálnej potreby a 

požiadaviek žiakov,  

 uplatňovanie nových učebných postupov, nových foriem a metód práce v súlade so 

začlenením jednotlivých prierezových tém do školského vzdelávacieho programu,  

 príprava žiakov na maturitné skúšky podľa schválených požiadaviek a štandardov predmetov, 

napĺňanie profilu absolventa gymnázia, 

 podpora vyučovacích stratégií, metód a postupov založených na skúsenostiach prepojených 

so životom – interaktívne zážitkové učenie, projektové vyučovanie s využitím čitateľskej a 

informačnej gramotnosti žiakov a s použitím modernej techniky s cieľom zvyšovať kľúčové 

kompetencie a vedomosti žiakov ako i efektívnosť pedagogickej práce, 

 umožnenie prístupu žiakov i učiteľov ku všetkým informačným zdrojom, 

 postupné rozvíjanie schopností žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 

informácií, 

 umožnenie systematického vzdelávania pedagógov v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania 

učiteľov, podporovanie trendu celoživotného vzdelávania, štúdia odbornej literatúry a pod., 

 zvyšovanie kvalifikačných predpokladov a kariérneho rastu pedagogických zamestnancov 

školy –absolvovanie 1. a 2. atestácie a pod., 

 zvyšovanie záujmu o štúdium prírodovedných predmetov, najmä matematiky, fyziky a 

chémie zapájaním žiakov do predmetových súťaží a olympiád, 

 motivovanie vyučujúcich na skvalitnenie práce s talentovanými žiakmi a zapojenie žiakov do 

predmetových olympiád, športových súťaží, krúžkovej a záujmovej mimovyučovacej činnosti,  

 venovanie osobitnej pozornosti deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia a deťom 

akokoľvek zdravotne postihnutým, 
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 zabezpečenie dodržiavania predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, 

implementovanie tejto problematiky do vyučovania na hodinách všetkých povinných aj 

voliteľných predmetov., 

 v rámci projektu Zelená škola  a Jedlá zmena chceme rozvinúť environmentálne aktivity 

a motivovať žiakov ale aj zamestnancov k osvojenie si zdravého životného štýlu,  

 v rámci projektu Záhrada, ktorá učí ďalej budovať eco-učebňu v priestore školského dvora, 

 v spolupráci s ŽŠR,  RR RZ budeme organizovať osvedčené akcie, ako sú: Zber papiera, 

Zoznamovák, Stužkové slávnosti, Deň otvorených dverí, Mikulášske hry, Tvorivé výtvarné 

dielne, Vianočná akadémia, Lyžiarsky a plavecký kurz, Školské lyžiarske preteky, Olympijský 

deň a pod.,  

 ďalšia oblasť, v ktorej je potrebné pokračovať v spolupráci s rodičmi, s odborníkmi, 

koordinátorom pre environmentálnu výchovu a koordinátorom protidrogovej prevencie, je 

ochrana detí a mládeže pred nepriaznivými vplyvmi, kriminalitou, fajčením, požívaním 

alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok – budeme organizovať 

preventívne akcie, výchovné koncerty a pod., 

 za cieľ možno považovať aj zapájanie žiakov a zamestnancov školy do charitatívnych akcií 

(Darovanie krvi, Liga proti rakovine, Pomoc týraným a diskriminovaným deťom, pomoc 

detským domovom, Biele pastelka, Deň narcisov a pod.), 

 budeme podporovať dobrovoľnícke aktivity v spolupráci s mestom Brezno, 

 chceli by sme nadviazať družobné styky s gymnáziom v družobnom meste mesta Brezna – 

Nový Bydžov, 

 ako jediná škola v regióne budeme realizovať projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie“. Ide o Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku 

a IKT. Tento projekt si za ciele kladie: 

 zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov, 

 podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese 

(sieťovanie medzi školami,…) 

 zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania, 

 uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie 

teoretickej a praktickej výučby, 

 zvýšenie záujmu o štúdium IT, 

 ako škola sme sa zaviazali: 

 

 využívať vo vyučovaní IT ScienceLab,  

 využívať inovatívne metodiky vo vyučovaní, 

 implementovať do ŠkVP nový predmet Informatika v prírodných vedách,  

 zriadiť triedu so zameraním na prírodné vedy, matematiku a informatiku od 

školského roku 2018/2019,  

 zriadiť informatickú triedu, 

 zapojiť žiakov a učiteľov do testovania ECDL a ECO-c, 

 vytvoriť pre žiakov školy priestor pre zapjenie do popularizačných 

a mimoškolských aktivít, 

 na  báze ITScienceLab realizovať pre žiakov krúžky, 
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 využiť kapacity projektu pre zapojenie učiteľov informatiky, matematiky, 

prírodných a technických vied do kontinuálneho vzdelávania učiteľov, 

 zúčastniť sa neformálneho vzdelávania riaditeľov školy pre premenu školy na 

vzdelávanie pre informačnú spoločnosť, 

 zapojiť učiteľov informatiky aj ďalších predmetov, do popularizačných 

prednášok realizovaných na jednotlivých partnerských univerzitách 

špecialistami zo združenia ITAS, iných regionálnych firiem a vysokoškolskými 

učiteľmi danej univerzity.  

 zapojiť učiteľov do tvorby a realizácie otvorených hodín, ktoré budú 

prebiehať v IT SienceLab formou ukážkových hodín s využitím vytvorených 

inovatívnych metodík. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené 

v autorizovanej časti projektového portálu.  

 

4.2 Personálne zabezpečenie 

Ciele a zámery školy zabezpečujú pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci s trvalým pracovným 

pomerom, s plným pracovným úväzkom, ale i skráteným pracovným úväzkom. Vždy  to závisí od 

rôznych  atribútov – počtu žiakov a  počtu tried resp. počtu  vyučovacích hodín v danom školskom 

roku.  

Vedúcimi pedagogickými zamestnancami je riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa: 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú alebo druhú 

atestáciu, spĺňajú podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné 

vzdelávanie , 

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti 

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu; 

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov; 

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k 

žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite. 

Pedagogickí zamestnanci  zabezpečujú  pedagogickú efektívnosť práce a kooperatívne sociálne 

vzťahy medzi účastníkmi procesu vzdelávania. Sú to zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady stanovené zákonom, s dlhoročnou pedagogickou praxou a skúsenosťami, ale i mladí 

začínajúci pedagógovia. Preukazujú odborné i didaktické spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne 

uplatňujú pri realizácii výučby. Organizujú vyučovací proces, sledujú a hodnotia žiacke výkony a 

sociálne správanie, riadia svoj osobnostný a vzdelanostný  rozvoj, sú schopní spolupracovať a 

vytvárať vhodné pracovné prostredie. Sú medzi nimi aj tvorcovia učebníc, takí čo majú skúsenosti s 

lektorskou prácou v rámci svojej odbornosti i prednášatelia na medzinárodnej úrovni. V škole 

dlhodobo pracuje 24 pedagogických zamestnancov, ktorí tvoria stabilný pracovný tím. Všetci 

pedagógovia spĺňajú predpoklady na pedagogickú činnosť v plnom rozsahu, teda i kvalifikačné 

predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a požadovaný stupeň vzdelania pre učiteľa strednej 

školy, najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, mnohí absolvovali I. a II. atestáciu, 

vzdelávajú sa v rámci programov kontinuálneho vzdelávania, čím je zabezpečené vysoko 

kvalifikované vzdelávanie žiakov v rámci ŠkVP. Pedagogický tím zamestnancov je kvalifikovaný, 
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kompetentný, zaangažovaný a tvorivý, nastavený na zvyšovanie svojej kvalifikácie prostredníctvom 

rôzneho typu vzdelávania.  

Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje 

používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Zabezpečuje chod a údržbu školského informačného systému. Tvorbu a spravovanie školskej webovej 

stránky zabezpečuje koordinátor webovej stránky. Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na 

poskytovaní výchovného poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a 

sociálnych potrieb žiakov a kariérového poradenstva. V prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich 

zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a psychoterapeutické služby. Špecifické 

ciele a úlohy v rámci svojho zamerania na podporu participácie mladých ľudí na živote spoločnosti, 

koordinovaní a realizovaní preventívnych programov v súlade s národnými programami a stratégiami 

najmä pre oblasti duševného zdravia, protidrogovej prevencie, globálneho vzdelávania, 

environmetálnej výchovy plnia koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov, koordinátori pre environmentálnu výchovu a žiacku školskú radu. Do 

mikroriadenia školy patria vedúci predmetových komisií a vedúci sekcie  triednych učiteľov.  

Nepedagogický personál tvoria dve skupiny zamestnancov: jedna zabezpečuje administratívu, 

ekonomiku i hospodársku oblasť školy, druhá sa stará o čistotu, hygienu a bezporuchový technický 

chod školy.  

4.3 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Škola pre zabezpečenie vzdelávacej a výchovnej činnosti využíva kmeňové klasické učebne, odborné 

učebne a laboratória, telocvičňu, posilňovňu, gymnastickú telocvičňu.  Každá trieda má svoju vlastnú 

kmeňovú učebňu.  

Pre realizovanie ŠkVP má škola zriadené a plne využíva nasledovné priestory:  

 laboratórium fyziky, 

 laboratórium pre vyučovanie chémie,  

 laboratórium pre vyučovanie biológie,  

 3 odborné učebne informatiky,  

 4 odborné učebne pre vyučovanie cudzích jazykov,  

 učebňu hudobnej výchovy a umeleckovýchovných predmetov (UKL, DEU),  

 telocvičňu,  

 gymnastickú telocvičňu vybudovanú z klasickej učebne vybavenú dostatočným množstvom 

náradia a náčinia pre využitie v rámci gymnastiky všeobecnej, aerobnej, kondičnej, cvičení 

všeobecného rozvoja a zdravotných cvičení,  

 kmeňové učebne sú postupne dopĺňané dataprojektormi a notebookmi, prípadne 

interaktívnymi tabuľami. 

Keďže škola nemá vlastný športový areál, využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy  aj 

priestory zatrávneného ihriska, ktoré má v prenájme mestský florballový klub a nachádza sa 

v tesnej blízkosti školy. 

Škála materiálneho vybavenia pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy a športové 

mimoškolské aktivity je veľmi kvalitná a rôznorodá. Od lôpt cez florbalové sety, frister taniere, 

ring krúžky, over ball, či steppery, bedminton alebo stolnotenisové stoly.   

Zavádzanie nových trendov a tým i nových učebných pomôcok do vyučovacích hodín je 

samozrejmosťou. 
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Ďalšie priestory tvoria:  

 kabinety vybavené administratívnym zariadením a počítačmi pripojenými na internet, 

čím škola vytvára vhodné pracovné podmienky pre pedagogických zamestnancov, 

 administratívne priestory pre manažment školy, administratívu a ekonomicko- 

hospodársku správu školy,  

 priestory na malé pracovné stretnutia (galéria žiackych prác v podkroví), 

 oddychové časti s lavičkami v priestoroch chodieb školy, 

 priestory na hygienu vrátane WC, 

 ďalšie pomocné priestory – sklady, vrátnica, dielňa, kotolňa, archív.  

Obnovu učebných pomôcok zabezpečuje škola zo štátneho rozpočtu, podporou rodičov, sponzorov, 

zapájaním sa do projektov a maximálnym využitím vzdelávacích poukazov. Učebné programy sú 

podporované i vhodným výberom učebnicového fondu. Budova školy je vybavená školským 

rozhlasom. Pevné napojenie na internet majú okrem 3 učební informatiky aj  kabinety, kancelárie a 

zborovňa, v priestoroch školy je možné sa pripojiť k wifi sieti. Uvedomujúc si, že budova školy je 

životným priestorom pre žiakov a zamestnancov školy, na chodbách a v učebniach  sú  nástenky a 

informačné tabule, čím sa snažíme  zlepšiť estetická úroveň vnútorného priestoru objektu budovy. 

Výzdobu samozrejme tvoria aj izbové kvetiny. V roku 2009 bola zrealizovaná výstavba podkrovia, čím 

sa rozšírili priestory pre odborné učebne, kmeňové učebne a  kabinety a v roku 2016 bola 

zrealizovaná 1. etapa výmeny pôvodných okien za nové na čelnej a bočnej fasáde budovy.  Informácie 

z predmetových komisií, od žiackej školskej rady, vedenia školy a iných subjektov sa nachádzajú na 

informačných nástenkách a vo vitrínach. Každá má svoje určenie od výsledkov úspechov žiakov, či 

učiteľov, cez rozvrh a zastupovanie, záujmovú činnosť až po maturitné skúšky. Aj tento spôsob 

využíva škola na budovanie priateľskej, tvorivej a korektnej spolupráce a atmosféry medzi žiakmi 

navzájom no najmä medzi žiakmi a pedagógmi. Informovanie verejnosti zabezpečuje kvalitný obsah 

webového sídla školy. 

4.4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní 

Jednou z nevyhnutných podmienok pri realizácii školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie 

ochrany zdravia a bezpečnosti vrátane požiarnej ochrany a prevencie pre žiakov i zamestnancov školy 

v plnom rozsahu v rámci platnej legislatívy. Danú problematiku pre školu odborne garantuje 

profesionálna firma dodávateľským spôsobom (pán Hláčik). Rozsah jej pôsobnosti je stanovený 

zmluvne. Časť činností vykonávajú zamestnanci školy. 

 V rámci minimalizácií rizík sa škola venuje: 

 Tvorbou rozvrhu hodín zabezpečeniu vhodnej štruktúry pracovného režimu žiakov a učiteľov. 

Základné normy jeho tvorby sú : začiatok vyučovania o 7.45 hod., rozdelenie vyučovacích 

predmetov do celého týždňa, vyučovanie niektorých predmetov realizovať v špecializovaných 

učebniach. Výnimky sú možné len vo výnimočných situáciách. 

 Vyučovacia doba je: 

1. hodina  7:45 – 8:30  prestávka 5 min.  

2. hodina  8:35 – 9:20   prestávka 10 min. 

3. hodina  9:30 –  10:15  prestávka 20 min.  

4. hodina  10:35 – 11:20  prestávka 5 min. 

5. hodina  11:25 –  12:10  prestávka 15 min.  
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6. hodina  12:25 – 13:10  prestávka 5 min.  

7. hodina  13:15 – 14:00  prestávka 30 min.  

8. hodina  14:30 – 15:15  prestávka 5 min. 

9. hodina  15:20 – 16:05 

 Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, je medzi dopoludňajším a 

popoludňajším vyučovaním prestávka najmenej 30 minút. Medzi vyučovacími hodinami 2 

hodinových praktických cvičení a voliteľných predmetov nemusí byť prestávka. Žiak môže 

mať v jeden deň najviac osem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky môže mať 

najviac sedem vyučovacích hodín. 

 Tvorbe zdravého pracovného prostredia v rámci všetkých priestorov školy, zabezpečením 

vybavenia primeraným žiackym školským a pracovným nábytkom, s prihliadnutím na 

základné fyziologické potreby žiakov, jeho farebnosťou, zabezpečením čistoty, upratovaním a 

maľovaním učební, podľa platných noriem dodržanie osvetlenia, hlučnosti a hygienického 

vybavenia. 

 Zabezpečením pitného režimu prostredníctvom nápojového automatu a možnosťou 

stravovania v školskej jedálni pri Hotelovej akadémii Malinovského 1, Brezno alebo v jedálni 

pri Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne, Laskomerského ulica. 

 Prísnemu sledovaniu dodržiavania zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania škodlivých 

látok v škole a jej okolí. 

 Výrazne označuje všetky nebezpečenstvá v rámci využívaných priestorov a predmetov. 

 Zabezpečuje dostupnosť prvej pomoci prostredníctvom odbornej kompetencie dvoch svojich 

zamestnancov vybavením  lekárničiek, rozmiestnených v objekte školy. 

 Pravidelnej kontrole priestorov z hľadiska bezpečnosti a kontrole plnenia bezpečnostných 

opatrení. 

 Zabezpečuje vykonávanie pedagogického dozoru, čím aktívne zabezpečuje ochranu žiakov 

pred úrazmi a prevenciu pred diskrimináciou, násilím a sociálno - patologickými javmi . 

 Realizuje vzdelávanie žiakov a zamestnancov pre poskytovanie informácií na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia. 

 Realizuje praktické ukážky a nácviky činností pre poskytovanie prvej pomoci pre žiakov 

i zamestnancov.  

 Vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov prostredníctvom realizácie aktivít v rámci 

vyučovacieho a mimovyučovacieho procesu najmä v oblasti: prevencia závislostí, bezpečné 

používanie internetu, fyzické i duševné zdravie človeka. 

 Vykonávaniu predpísaných pravidelných i nepravidelných kontrol školských priestorov 

(bleskozvody, elektroinštalácia, náradie, nástroje, hasiace prístroje, používanie pracovných 

odevov a ochranných pomôcok ...), aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie žiakov a 

zamestnancov školy.  

 Podávaniu informácií rodičovskej verejnosti najmä na stretnutiach RZ o podmienkach 

výchovno-vzdelávacieho procesu, školskom poriadku a ďalších predpisoch, v ktorých je 

zakotvená aj ochrana zdravia a bezpečnosť počas pobytu žiakov v škole a na školských 

akciách.  

Škola má vypracované interné smernice - pracovný poriadok, školský poriadok a ďalšie 

s poučeniami  pre rôzne priestory, aktivity a situácie, ktoré v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu môžu vzniknúť. Ide najmä o výlety, exkurzie, lyžiarsky a plavecký kurz, kurz ochrany 
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života a zdravia, návšteva kultúrnospoločenských podujatí, práca v laboratóriách biológie, fyziky, 

chémie, informatiky, odborných učebniach, telocvični, gymnastickej telocvični, v priestoroch 

školskej budovy, s ktorými sa zoznamujú žiaci vždy na začiatku školského roka, čím škola 

zabezpečuje získanie teoretických informácii o ochrane žiakov pred úrazmi. V rámci vzdelávania 

sa pravidelne konajú vzdelávacie aktivity pre zamestnancov školy prostredníctvom 

profesionálnych pracovníkov z oblasti BOZP v rámci teoretických informácii i praktických 

zručností. Pre žiakov ich v rámci školy vykonávajú pedagogickí pracovníci, resp. zamestnanci 

príslušného objektu, kde sa vzdelávanie realizuje. Škola vedie evidenciu školských úrazov, 

vyhotovuje záznam o školskom úraze, zabezpečuje prvú zdravotnú pomoc, v prípade potreby 

privolá rýchlu zdravotnú pomoc a lekára. Poskytuje zákonnému zástupcovi žiaka informácie o 

možnostiach úrazového poistenia počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach 

organizovaných školou. Minimalizáciu rizík škola zabezpečuje i uzatvorením budovy počas 

vyučovacieho procesu. Žiakovi je umožnený odchod zo školy prostredníctvom zamestnanca na 

vrátnici a to na základe súhlasu rodiča, triedneho učiteľa, resp. zastupujúceho triedneho učiteľa 

5 Prierezové témy 

5.1 Prierezové témy v ŠVP 

a) Osobnostný a sociálny rozvoj OaSR 

b) Environmentálna výchova ENV 

c) Mediálna výchova MeV 

d) Multikultúrna výchova MuV 

e) Ochrana života a zdravia OŽaZ 

f) Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TPaPZ 

5.2 Implementácia prierezových tém v edukačnom procese školy  

Prierezové témy implementujeme v edukačnom procese v niekoľkých rovinách:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov,  

b) v rámci celoplošných aktivít školy. 

Pedagogické stratégie využívané pri implementácii:  

a) Zážitkové učenie (kurzy, tvorivé dielne), 

b) Projektové vyučovanie( ročníkové, predmetové, školské), 

c) Blokové vyučovanie(v rámci jednotlivých predmetov). 

5.2.1 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Cieľom implementácie tejto témy je naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať 

kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. Tému 

realizujeme hlavne prostredníctvom zvolených pedagogických stratégií, ktoré sú vymedzené v 

školskom vzdelávacom programe, v ktorých sa uplatňuje hlavne kooperatívne a zážitkové učenie. 

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov - občianska náuka, etická výchova, 

náboženská výchova, slovenský jazyk, triednické hodiny, 
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b) v rámci celoplošných aktivít školy:  

 Zoznamovák prvákov – žiaci 3. ročníka prijímajú prvákov do radov 

gymnazistov,  

 besedy, besiedky, súťaže,  

 Stužkové slávnosti,  

 Vianočná akadémia,  

 Vianočné hry,  

 Rozlúčka so štvrtákmi, 

 projekty Euroscola, Zelená škola, Jedlá zmena, e-Twinning, DofE – 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu – Prekonaj sám seba, Kto iný? 

Študentské lokálne iniciatívy (Človek v ohrození)... 

 spolupráca s CPPaP. 

5.2.2 Environmentálna výchova 

Uvedomujeme si potrebu rozvíjať u žiakov ekologické myslenie v súvislosti s globálnymi problémami 

ochrany prírody, s vývojom ľudskej populácie a vzťahom k životnému prostrediu. 

Spôsoby jej realizácie v podmienkach našej školy:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov- chémia, biológia, etická výchova, 

slovenský jazyk, matematika, geografia, etická výchova,   

b) v rámci celoplošných aktivít školy:  

 besedy, exkurzie, výlety, 

 zber papiera, separácia odpadu, 

 Zelená škola, 

 spolupráca s Lesmi SR Čierny Balog – výsadba stromčekov, 

 spolupráca s TS mesta Brezna – nálepky na koše na separovaný zber, 

 projektový deň. 

5.2.3 Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej témy je rozvinúť schopnosť uplatňovať hodnotový výber v styku s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi. Spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo 

znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, 

orientovali sa v ňom, využívali médiá a ich produkty na edukačné ciele, najmä v oblasti výchovno-

vzdelávacej a mravnej). Aby žiaci vedeli rozlišovať realitu od reklamy. Aby dostali hodnotiace základy, 

potrebné na odvrátenie nepriaznivého vplyvu konzumnej spoločnosti, ktorému práve mnohé médiá 

napomáhajú. Postupne budovať schopnosť žiaka vytvoriť si vlastný názor na médiá na základe 

prijatých informácií. Schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne, formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať 

si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. 

Mediálna výchova, ako prierezová téma, smeruje k tomu, aby si žiaci osvojili stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi. Cieľom mediálnej výchovy 

je rozvinúť u žiakov spôsobilosť - mediálnu kompetenciu zmysluplne, t.j. kriticky a selektívne využívať 

médiá a ich produkty.  

Spôsob realizácie:  
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a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov - občianska náuka, etická výchova, 

informatiky, slovenský jazyk, triednické hodiny,  

b) v rámci celoplošných aktivít školy – návšteva divadelných predstavení – festival 

Divadelná Chalupka,  DJGT – Zvolen, Štátna opera Banská Bystrica, 

c) tvorba školskej webovej a facebookovej stránky, školského časopisu, fotografie, 

videá, prezentácie. 

5.2.4 Multikultúrna výchova 

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako reality 

súčasnosti a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania. Žiaci spoznávajú svoju 

kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako 

rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi komunikovať a spolupracovať. 

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov – cudzie jazyky, občianska náuka, etická 

výchova, geografia, informatiky, slovenský jazyk,  

b) v rámci celoplošných aktivít školy: 

 e-Twinning, 

 Euroscola. 

5.2.5 Ochrana života a zdravia 

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov - biológia, občianska náuka, telesná 

výchova, fyzika, chémia,  

b) v rámci celoplošných aktivít školy: 

 Kurz OŽZ,  

 príprava na súťaž Mladý záchranár CO, 

 Darovanie krvi – Študentská kvapka, Valentínska kvapka,  

 dobrovoľníci pomáhajú pri realizácii zbierok Deň narcisov, Biela pastelka, Deň 

nezábudiek, Deň srdca, 

 drogová prevencia – koncerty (agentúra LetArt), prednášky, workshopy 

(Slovensko bez drog), 

 zdravý životný štýl – Jedlá zmena,  

 športové a pohybové aktivity vo forme krúžkovej činnosti (florbal, basketbal, 

volejbal, športové hry, plávanie – podpora plávania v spolupráci s plaveckým 

oddielom Flipper Brezno). 

Kurz OŽZ sa uskutočňuje dvakrát v priebehu školského roka. Praktickej časti predchádza teoretická 

príprava, ktorú tvoria zložky ako zdravotná príprava a presun zranených, topografia, orientácia v 

prírode, mimoriadne situácie, riešenie krízových situácií, požiarna ochrana. Teoretická časť sa 

preberá so žiakmi 5 vyučovacích hodín. V praktickej 21 časti si žiaci nacvičujú evakuáciu, prenos 

zraneného, poskytnutie prvej pomoci, postup chemickej očisty tela, nasadenie ochrannej masky. 

5.2.6 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
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Naši žiaci sa učia prezentovať svoju prácu písomne 

 aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Výsledkom vzdelávania bude, že 

žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 

zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, 

využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, 

zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán 

prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri 

vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho 

výskumu. 

5.3 Národný štandard finančnej gramotnosti realizovaný 
v podmienkach Gymnázia Jána Chalupku v Brezne 

5.3.1 Charakteristika Národného štandardu finančnej gramotnosti (ďalej 

NŠFG) 

5.3.1.1 Čo je finančná gramotnosť?  

Schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 

Finančná gramotnosť je znalosť finančných nástrojov, ich fungovania a ich zmysluplného využívania. 

Ekonomická kríza ukázala najmä to, že finančné povedomie širokej slovenskej verejnosti je 

nedostatočné. Extrémne rýchly vývoj trhu a stále väčšie nároky na spotrebiteľa prinášajú stresové 

situácie, v ktorých sa ľudia vo vzťahu k financiám rozhodujú často nevhodne, čoho dôsledkom sú 

problémy vo finančnej oblasti a následne na to možné problémy v sociálnej oblasti. Aby bolo týchto 

finančných problémov na Slovensku čo najmenej, pristúpilo sa k vzdelávaniu vo finančnej oblasti. 

Vzdelávanie vo finančnej oblasti sa riadi Národným štandardom finančnej gramotnosti, verzia 1.1., 

ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31.marca 

2014, pod poradovým číslom 2014 – 2692/16076:12-10E0 s účinnosťou od 1.septembra 2014.  

5.3.1.2 Cieľ finančného vzdelávania:  

na primeranej úrovni a vhodnými metódami rozvíjať u žiakov orientáciu v problematike 

financií, precvičovať ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok, prehľad vo finančných 

produktoch a službách a hospodárenie domácnosti. Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je 

veľmi dôležité. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatnenie základných matematických princípov a 

postupov v každodennom kontexte doma i v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov, 

schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných 

situáciách. Žiaci sa musia naučiť orientovať sa v situáciách z bežného každodenného života, 

rozhodovať, zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné problémy týkajúce sa osobných 

a rodinných financií. Dať žiakom základ zodpovedného rozhodovania pri práci s financiami. Umožniť 

žiakom získať kompetencie nevyhnutné pre finančné a existenčné zabezpečenie seba a svojej rodiny 

a pre aktívnu účasť na trhu finančných produktov a služieb (po absolvovaní ISCED 2, ISCED3). Umožniť 

žiakom veku primerane získať odborné pojmy z oblasti financií.   

5.3.1.3 Metódy a formy práce: 

 finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote a preto by malo 

byť s každodenným životom úzko prepojené. Pre dosiahnutie uvedeného cieľa sú vhodné nasledujúce 

metódy:  
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heuristická metóda – metóda učenia objavovaním, situačná metóda – riešenie istých problémových 

situácií na podklade skutočných udalostí, inscenačné metódy – hranie rolí, diskusia a diskusné hry – 

argumenty a podklady pre svoje tvrdenia, podporujú schopnosť komunikácie, načúvanie, 

vyjednávanie, brainstorming – získanie kvantity nápadov, myšlienková mapa – graficky usporiadaný 

text, ice breaker - / prelamovanie ľadov / vtip, krátky príbeh, doplňovačky, osemsmerovky, 

didaktické hry – metodické cvičenia, hry na spestrenie a motiváciu témy.  
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5.3.1.4 Očakávania od NŠFG smerom k žiakom:  

spôsob, akým by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných 

rozhodnutiach a činnostiach, napredovanie v získavaní poznatkov, zručností a skúseností potrebných 

pri riešení rôznych životných situácií človeka a rodiny.  

5.3.2 Témy 

5.3.2.1 Človek vo sfére peňazí  

Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb.  

Čiastková kompetencia 1:  Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2  (prima – kvarta osemročného štúdia):  Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých 

životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu 

peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb  

Úroveň 3 (kvinta-sexta osemročného štúdia, štvorročné štúdium): Analyzovať svoje možnosti ako 

finančne prispieť pri zabezpečovaní životných potrieb v rámci rodiny. 

Čiastková kompetencia 2:  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi 

bohatstvom a chudobou 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na 

bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí).  

Úroveň 3: Prezentovať svoj postoj k peniazom aktívnym podieľaním sa na spravovaní financií v 

rodine. Posúdiť etické súvislosti bohatstva a chudoby v rodinnom a celospoločenskom kontexte. 

Čiastková kompetencia 3:  Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.   

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností.  

Úroveň 3: Uviesť príklady dobrého hospodárenia (z literatúry, médií, svojho okolia, z vlastnej 

skúsenosti).  

5.3.2.2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Celková kompetencia:  Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných 

financiách.  

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom. Argumentovať na 

príkladoch úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej profesijnej cesty.  

Úroveň 3: Analyzovať, ako sa finančná zodpovednosť líši u jednotlivcov bez záväzkov a so záväzkami k 

závislým osobám. Zhodnotiť vplyv finančného rozhodnutia na život jednotlivca, rodinu a spoločnosť. 

Kontrolovať osobné financie. 

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch. 

Opísať základné typy bankových produktov  
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Úroveň 3: Identifikovať relevantné finančné informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. Rozlíšiť 

charakter práce odborníka na finančné poradenstvo a daňového poradcu Získavať informácie z 

internetových portálov vrátane investičných internetových portálov. Charakterizovať finančné 

inštitúcie a ich využitie aj cez internet. Analyzovať aktívnu a pasívnu komunikáciu s finančnými 

inštitúciami. 

Čiastková kompetencia 3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých 

peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin). Vysvetliť pojem pranie špinavých 

peňazí. Uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov.  

Úroveň 3: Identifikovať trestné činy, klasifikované ako korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, 

nepriama korupcia), ako podvody, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ a ako pranie špinavých 

peňazí. Opísať postup oznámenia korupcie. Vyhľadať na internete inštitúcie, ktoré sa zaoberajú 

korupciou, bojom proti korupcii, ochranou finančných záujmov EÚ a ochranou proti praniu špinavých 

peňazí. Rozlíšiť typy finančných podvodov (internetové, kartové, bankomatové). 

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. Zhodnotiť dôsledky finančného 

rozhodnutia. Stanoviť si kroky na dosiahnutie krátkodobých finančných cieľov  

Úroveň 3: Stanoviť si kroky na dosiahnutie krátko, stredne a dlhodobých finančných cieľov. Používať 

zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých a dlhodobých cieľoch. Analyzovať vplyv inflácie na 

hodnotu peňazí. Uviesť príklady, ako dnes prijaté rozhodnutie môže ovplyvniť budúce príležitosti. 

Zhodnotiť vplyv daní, odvodov a poplatkov na finančné rozhodnutie klienta. 

Čiastková kompetencia 5: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných informácií. Zhodnotiť dôsledky zneužitia 

osobných informácií. Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť 

predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia, klient).  

Úroveň 3: Navrhnúť kroky, ktoré by obeť krádeže osobných údajov mala podniknúť na opätovné 

získanie osobnej bezpečnosti. Rozoznať osoby alebo subjekty, ktoré sú oprávnené získavať osobné 

informácie. Uviesť príklady zmlúv medzi jednotlivcami a podnikateľskými (finančnými) subjektmi 

(presnejšie definovať – fyzická a právnická osoba) Identifikovať základné povinnosti zmluvných strán 

pri uzatváraní dohôd alebo obchodu. Uviesť príklady dôsledkov neznalosti zmluvy vrátane 

všeobecných obchodných podmienok a jej dodatkov. 

Čiastková kompetencia 6: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu. 

Charakterizovať pojem finanční spotrebitelia. Uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich 

obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľov. Uviesť príklady falšovaných 

tovarov (fejkov).  

Úroveň 3: Vysvetliť základné práva spotrebiteľov vrátane ich uplatnenia v praxi (modelové situácie). 

Preskúmať internetové a tlačové zdroje aktuálnych informácií, týkajúce sa práv spotrebiteľov. 

Vyhodnotiť cenové triky a klamlivé zavádzajúce ponuky, fejky. Identifikovať bežné typy 

spotrebiteľských podvodov, vrátane on-line podvodov. 
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5.3.2.3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca  

Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca 

a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. Vysvetliť, kedy 

sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou).  

Úroveň 3: Vysvetliť obvyklé spôsoby nakladania s voľnými prostriedkami. Zhodnotiť vplyv spotreby na 

úspory a investície. 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb a základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti  

Očakávania, že žiak je schopný 

Úroveň 2: Identifikovať internetové a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a 

podnikaní. Porovnať osobné zručnosti a záujmy s rôznymi kariérnymi možnosťami. Uviesť príklad 

úspešných jedincov v ekonomickej oblasti.  

Úroveň 3: Stanoviť si kariérne ciele. Navrhnúť plán a časový rozvrh pre dosiahnutie kariérnych cieľov, 

vrátane požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu, náklady a možné zadlženie. Analyzovať riziká, 

náklady a prínosy v prípade samostatného podnikania. Diskutovať o vzťahu morálky a peňazí. 

Čiastková kompetencia 3: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá) Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (napr. 

dar, provízia a zisk, peňažný príjem domácnosti, štátna sociálna podpora).  

Úroveň 3: Rozlíšiť nominálnu a reálnu mzdu. Vysvetliť vplyv inflácie na príjem. Uviesť príklad štátneho 

príspevku k finančným produktom (napr. pri stavebnom sporení, hypotéky pre mladých)  

5.3.2.4 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. Rozlíšiť pravidelné a nepravidelné príjmy 

a výdavky Opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé 

finančné ciele - míňanie, sporenie a spoluúčasť. Diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy, 

výdavky a úspory). Zostaviť rozpočet domácnosti Poznať typy rozpočtov a ich odlišnosti (vyrovnaný, 

schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny Vypočítať percentuálny podiel pripadajúci na hlavné 

kategórie výdavkov v rámci mesačného rodinného rozpočtu. Charakterizovať hlavné prvky 

jednoduchého závetu.  

Úroveň 3: Vysvetliť, ako používať rozpočet na kontrolu vynakladania prostriedkov na dosahovanie 

finančných cieľov. Vypracovať osobný rozpočet mladého samostatne žijúceho človeka. Analyzovať 

osobné a ekonomicko-spoločenské udalosti, ktoré môžu zmeniť alebo ovplyvniť osobný rozpočet. 

Opísať spôsoby krytia deficitu (úvery, splátkový predaj, leasing). Vysvetliť, ako splácať dlhy. Opísať 

spôsoby riešenia schodkového a prebytkového rozpočtu. Vytvoriť si kartotékový systém pre finančné 

záznamy v papierovej aj elektronickej forme. Identifikovať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré by 

mohli potencionálne byť dedičmi osobného majetku. 

Čiastková kompetencia 2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
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Úroveň 2: Charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. Opísať moderné spôsoby 

platenia. Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné), podľa technológie (s magnetickým 

prúžkom a čipom) a podľa spôsobu prevedenia (embosované, neembosované, virtuálne) Nájsť 

informácie z internetu o rôznych virtuálny menách Charakterizovať funkciu elektropeňažných 

inštitúcií. Uviesť príklady použitia hotovostného a bezhotovostného platobného styku Vyhľadať 

trendy bezhotovostných operácií.  

Úroveň 3: Porovnať charakteristiky a náklady na bežný účet a debetnú platobnú kartu ponúkané 

finančnými inštitúciami. Používať kurzový lístok pri výmene peňazí. Diskutovať o výhodách a 

nevýhodách jednotlivých platobných metód. Rozlíšiť aktívne a pasívne operácie banky. 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o 

nákupe.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH. Zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na 

tvorbu ceny a jej zmeny. Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné 

techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze. Opísať spôsob 

rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. Kriticky zhodnotiť informácie 

poskytované reklamou.  

Úroveň 3: Vysvetliť účinok inflácie na kúpnu silu. Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa. 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť daňový a odvodový systém  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu. Uviesť príklady, ako 

štát využíva príjmy z daní. Použiť internetovú kalkulačku na výpočet výšky čistej mzdy.  

Úroveň 3: Charakterizovať daňový a odvodový systém v Slovenskej republike. Identifikovať položky 

bežne odpočítavané z hrubej mzdy. Rozlíšiť cenu práce a hrubú mzdu. Charakterizovať príklady 

zamestnaneckých príspevkov ako druh odmeny. Rozlíšiť programy sociálneho zabezpečenia a 

zdravotnej starostlivosti. Vyplniť tlačivo „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby“  

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Analyzovať súvislosť filantropie s osobným rozpočtom. Opísať možnosti účasti na 

charitatívnych aktivitách.  

Úroveň 3: Objasniť (na základe informácií získaných z rôznych zdrojov) zameranie organizácií, ktoré sa 

venujú filantropii. Vysvetliť význam charitatívnych aktivít a opísať možnosti účasti na nich.  

5.3.2.5 Úver a dlh  

Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie 

dlhu.  

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru. Aplikovať na príkladoch jednoduché 

úročenie. Identifikovať platený a prijatý úrok. Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou 

formou pôžičky. Analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové 

subjekty a význam nákupov na úver.  

Úroveň 3: Použiť finančnú alebo on-line kalkulačku na zistenie celkovej ceny splatenia pôžičky s 

odlišnými úrokovými sadzbami a odlišnou dĺžkou splácania. Vysvetliť zložené úročenie. 
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Charakterizovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Rozlíšiť pojem: úroková miera, fixácia, 

predčasné splatenie úveru Vysvetliť, ako vplývajú tolerančné obdobia na kreditných kartách, metódy 

výpočtu úroku a poplatky na cenu úveru. Navrhnúť výber najvhodnejšieho finančného produktu 

vzhľadom na svoje potreby. Identifikovať rozličné typy študentských pôžičiek a alternatív k pôžičkám 

ako spôsobu financovania vysokoškolského vzdelávania. 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako ich 

zvládnuť.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. Uviesť príklady legálnych a 

nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť význam úverovej histórie a budovanie pozitívnej 

úverovej histórie  

Úroveň 3: Opísať možné dôsledky nadmerného zadlženia (predĺženia). Vysvetliť spôsoby vyrovnania 

opätovného zadlženia. Analyzovať dôsledky finančných rozhodnutí v súvislosti s bankovými alebo 

nebankovými subjektmi. Posúdiť účel vyhlásenia (osobného) bankrotu a jeho možné dôsledky na 

majetok, zamestnanosť, cenu a dostupnosť úverov. Zhrnúť práva dlžníkov a veriteľov, týkajúce sa 

zrážok zo mzdy a odňatia majetku v prípade nezaplatenia dlhu (exekúcia). 

Čiastková kompetencia 3: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských 

úverov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov Identifikovať rôzne druhy 

úverov a ich zabezpečenie.  

Úroveň 3: Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri spotrebiteľských úveroch vrátane ochranných 

prvkov, ktoré zakotvuje príslušná právna úprava.  

5.3.2.6 Sporenie a investovanie  

Celková kompetencia Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. 

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu. Opísať pozitívne a 

negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. Vysvetliť hodnotu a význam 

„núdzového fondu“. Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie.  

Úroveň 3: Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé 

ciele. Vysvetliť rozdiel medzi sporením a investovaním. 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha 

pri plnení finančných cieľov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota investície.  

Úroveň 3: Stanoviť priemerné alebo odhadované náklady na päťročné štúdium na vysokej škole, 

svadbu, založenie podnikania, splátky na nové auto a byt/dom. Rozhodnúť, kedy investovať hotovosť 

na krátkodobé výdavky alebo na núdzové situácie. Rozlíšiť obchodovanie na vlastný účet a na cudzí 

účet. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
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Úroveň 2: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom. Uviesť spôsoby využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so 

štátnym príspevkom, nehnuteľnosti)  

Úroveň 3: Porovnať hlavné črty úročených účtov vo finančných inštitúciách (bežné účty, sporiace 

účty, termínované vklady). Vysvetliť, čo sú finančné trhy/burzy. Popísať, s čím sa obchoduje na 

finančných trhoch (akcie, dlhopisy, fondy, komodity a ďalšie). Vysvetliť úlohu obchodníka s cennými 

papiermi. Opísať účel MIFID dotazníka. Porovnať investovanie do jednotlivých akcií a dlhopisov s 

investovaním do podielových fondov akcií alebo dlhopisov. Vysvetliť, ako inflácia ovplyvňuje výnosy z 

investícií (súčasná hodnota peňazí). Vysvetliť, ako prispôsobiť investovanie finančným cieľom. 

Porovnať riziká a výnosy z rôznych typov investícií. Zdôvodniť výber najvhodnejšieho produktu pre 

investovanie voľných finančných prostriedkov. Identifikovať vhodné typy investícií na akumulovanie 

prostriedkov na päťročné štúdium na vysokej škole, svadbu, založenie nového podniku, splátky na 

nové auto a dom a dôchodok. 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Opísať úlohu Fondu ochrany vkladov. Opísať rozdiel medzi pobočkou zahraničnej banky a 

dcérskou spoločnosťou.  

Úroveň 3: Vysvetliť dohľad nad finančných trhom v Slovenskej republike – Národná banka Slovenska 

ako „jednotné kontaktné miesto“ Vysvetliť rozdiel medzi Fondom ochrany vkladov a Garančným 

fondom investícií.  

5.3.2.7 Riadenie rizika a poistenie  

Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.  

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne 

vyhnúť. Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. Uviesť základné druhy poistenia (životné a 

neživotné).  

Úroveň 3: Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a hrozbou. Popísať výber najvhodnejšieho poistného 

produktu s ohľadom na vlastné potreby. 

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a 

súkromným (komerčným) poistením.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť základný účel verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové 

poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

Úroveň 3: Demonštrovať na konkrétnom príklade, aké druhy verejného poistenia je potrebné platiť 

pri brigádnickej činnosti študentov. Charakterizovať dôchodkové poistenie – 1. pilier, 2. pilier a 3. 

pilier. 

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie. 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť podstatu a význam poistenia. Rozoznať jednotlivé hlavné typy poistenia 

motorových vozidiel. Uviesť príklady, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie vozidla a povinné 

zmluvné poistenie vozidla. Vysvetliť rozdiel medzi poistením bytu, resp. domu a poistením jeho 

zariadenia.  
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Úroveň 3: Uviesť druhy poistenia, ktoré by sa mohli vzťahovať na náhodné poškodenie majetku alebo 

zdravia inej osoby. Porovnať podmienky návrhov poistných zmlúv v rámci povinného zmluvného 

poistenia vozidla z rôznych poisťovní. Vysvetliť rozdiel medzi poistením vlastného majetku a 

poistením zodpovednosti súvisiacej s vlastníctvom tohto majetku. Identifikovať skutočnosti, ktoré 

ovplyvňujú cenu poistenia bývania. Vysvetliť podstatu a význam životného poistenia s vymedzením 

rozdielom medzi rizikovým, rezervotvorným a investičným životným poistením. 
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5.3.3 Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti v rámci ŠkVP 

Matematika 

tercia, 1. ročník  - základná finančná matematika (jednoduché úrokovanie, percentá, rozhodovanie o 

výhodnosti nákupu alebo zľavy, poistenie, výpisy z účtov a faktúry, kurzy a meny peňazí) 

Téma 5-úver a dlh, čiastkové kompetencie 1,3 

Téma 6 – sporenie a investovanie, čiastkové kompetencie 2,3 

2. ročník – finančná matematika (jednoduché úrokovanie, zložené úrokovanie, kombinované 

úrokovanie, viacnásobný vklad a výber, pôžičky, hypotéky, kurzy a meny peňazí) 

Žiak vie: - počítať jednoduché úlohy na jednoduché a zložené úrokovanie, - rozumie princípu 

splácania pôžičky, - v jednoduchých prípadoch na základe výpočtu úrokovej miery porovnať 

výhodnosť dvoch pôžičiek 

Téma 5-úver a dlh, čiastkové kompetencie 1,3 

Téma 6 – sporenie a investovanie, čiastkové kompetencie 2,3 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  - žiak sa naučí vyjadriť rovnicou opísané vzťahy,  funkcie, ktoré sú 

dané  slovne  alebo tabuľkou,  znázorniť ich grafom alebo diagramom  a čítať hodnoty z nich – učí sa 

vo všetkých ročníkoch 

Téma 2 -finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, čiastkové kompetencie 1,2 

Téma 6 – sporenie a investovanie, čiastkové kompetencie 2,3 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Téma 1 – človek vo svete peňazí, čiastkové kompetencie 1,2,3 

Téma 3 – zabezpečenie peňazí na uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, čiastkové 

kompetencie 1,2, 

1.ročník  

Diskusia, e-mail, SMS, chat/čet  – Chceme byť informovaní, ochrana osobných údajov, telefónny 

kredit, audiotextové čísla, vysoké platby.  

Administratívny štýl  

- Úradný list, žiadosť, objednávka, reklamácia, sťažnosť –boj proti korupcii, trvalé životné hodnoty.  

- Tlačivá a formuláre – podací lístok, peňažný poukaz, objednávka, žiadosť o prijatie do zamestnania. 

Plagát – verejná zbierka, investícia peňazí.  

2. ročník 

Publicistický štýl – schopnosť orientovať sa v dennej tlači a rozlišovať informácie  

Umelecký štýl - tvorba  textov,  

Svetový realizmus – hodnota peňazí a ich vplyv na myslenie a postavenie ľudí v spoločnosti 

prima - kvarta 

Synonymá – poštár a obsah jeho tašky, spôsoby doručovania financií.  

Povesť Detvan a Jánošíkov poklad- poklad, bohatstvo, chudobní a bohatí.  

Argument, protiargument, diskusný príspevok – plánovanie výletu pre štvorčlennú rodinu, rozpočet 

na výlet. Rozprávací slohový postup- Auto pre deduška -plníme túžby našich blízkych, životné priority. 

Erich Kästner : Aj peniaze sú na niečo dobré, Emil a detektívi – odhalenie zločinca v banke, finančné 

inštitúcie.  

Srdce v ofsajde – beseda o moci peňazí a cene zdravia 

Martin Kukučín: Z teplého hniezda – plánovanie vlastnej profesijnej cesty, financie na štúdium detí v 

rodine.  
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Jana Bodnárová: Starec a počítačový chlapec – vplyv peňazí na zachovanie a stanovenie životných 

priorít v rodinách.  

Prihláška – prihláška na letnú brigádu, postavenie členov rodiny pri zabezpečovaní životných potrieb.  

SueTowsendová: Tajný denník Adriana Molla – sporenie, pravidlá riadenia vlastných financií.  

F. Hečko : Červené víno – pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom 

a chudobou.  

 

Cudzí jazyk  

Téma 1 – človek vo svete peňazí, čiastkové kompetencie 1,2,3 

Téma  3 – zabezpečenie peňazí na uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, čiastkové 

kompetencie 1,2, 

- v predmete cudzí jazyk a konverzácia v cudzom jazyku (3.-4. ročník) 

Obchod a služby  

Rodina a spoločnosť  

Domov a bývanie  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

Doprava a cestovanie 

Vzdelávanie a práca 

Človek a príroda 

Voľný čas a záľuby 

Stravovanie 

Obliekanie a móda 

Šport 

Mládež a jej svet 

Vzory a ideály 

osemročné štúdium (prima – kvarta)  

Rodina a spoločnosť 

Domov a bývanie 

Ľudské telo 

Človek a príroda 

Stravovanie 

Obliekanie a móda 

Šport 

Mládež a jej svet 

Vzory a ideály 

 

Občianska náuka, Seminár z občianskej náuky, Spoločenskovedný seminár  

v týchto predmetoch sa rozvíjajú všetky témy 

V rámci občianskej náuky sa žiaci s finančnou gramotnosťou stretnú v tematickom celku Ekonómia 

a ekonomika (3. ročník): Banky a sporiteľne, Poisťovňa, Produkty a služby bánk, Študentský účet, 

Platobná karta – kreditná, Platobná karta, Elektronické bankovníctvo, Spotrebný úver, Hypotekárny 

úver, Sporenie, Sporiace účty, Stavebné sporenie, Dôchodkové sporenie, Vkladné knižky, 

Termínované vklady, Euro v SR, Ochranné prvky bankoviek, Osobné financie, Rozpočet.  

Tematický celok Psychológia – psychické procesy, stavy (3. ročník) 
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Tematický celok Novoveká filozofia – marxistická filozofia, jednoduchá, rozšírená reprodukcia (4. 

ročník) 

 

Etická výchova  

Téma 4- plánovanie a hospodárenie  s peniazmi – čiastkové kompetencie 1,2,3 

Téma 3-zabezpečenie peňazí na uspokojovanie životných potieb – čiastkové kompetencie 1,2,3 

Finančný rozpočet rodiny, plánovanie (2. ročník, sexta)  

Radosť z dávania bez reciprocity(1. ročník, kvinta) 

Kde, kedy, ako a prečo vznikli peniaze ?- platidlá, vlastné názory na vreckové detí, schopnosť sporiť. 

(prima) 

Hodnota  peňazí a ich význam Tematický celok Ekonomika a etika (2. ročník)4. Plánovanie a 

hospodárenie s peniazmi  

Závislosti – Hracie automaty / gamblerstvo/ (1.ročník)- Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí.  

Masmediálne vplyvy – Pozitívne a negatívne vzory (prima)– Človek vo sfére peňazí.  

Darovanie, ochota podeliť sa  (sekunda) 

 

Informatika  

Téma 1 – človek vo sfére peňazí, čiastkové kompetencie 1,2,3 

Téma 2- finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, čiastkové kompetencie 1-6 

Kde všade používame počítače  

Bezpečné používanie internetu (vírusy, spamy a hoaxy)  

Šifrovanie a kryptografia  

Ochrana súkromia a osobných údajov  

Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah  

Oblasti ohrozenia  

Prostriedky ohrozenia  

Grafický editor - Tvorba plagátu – bankovka, výhodná pôžička, letecký zájazd 

Tabuľkový kalkulátor – prevodník mien, splátka úveru, náklady na stužkovú slávnosť, výplatná páska – 

tvorba tabuliek, grafov (rôzne typy grafov) 

 

Dejepis  

Téma 1 –človek vo sfére peňazí, čiastkové kompetencie 1,2,3 

Historický vývoj peňazí  

Hodnota peňazí  

Banské mestá  

Objavitelia / Európska expanzia / - zhodnotenie významu obchodu, hospodárskych zmien a 

zámorského obchodu.  

Priemyselná revolúcia a modernizácia – pojmy kapitál, minimálna mzda, kapitalizmus. Slovenské 

vysťahovalectvo – kritické zdôvodnenie príčin, poukázanie na hospodárenie v rodinách.  

V spojitosti I. a II. svetovej vojny – pojmy reparácia, inflácia, dôsledok povojnovej krízy. Zápas o 

každodenný chlieb – exekúcia. Na ceste k demokracii a samostatnosti – privatizácia, reštitúcia.  

 

Fyzika  

Téma 1 –človek vo sfére peňazí, čiastkové kompetencie 1,2,3 
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Téma 4 –plánovanie a hospodárenie s peniazmi, čiastkové kompetencie 1,3 

Vedieť ohodnotiť vlastnú prácu a prácu druhých.  

Vedieť riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre výpočet ceny za spotrebované teplo. 

Vedieť získať informácie o energetickej hodnote a rôznych cenách základných potravín.  

Vedieť si uvedomiť finančnú hodnotu okuliarov pri odstraňovaní chýb oka.  

Vedieť aplikovať vzťah na výpočet práce a cenu práce vo výpočtových úlohách.  

Dokázať zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie aj z finančného hľadiska. 

Chápať cenové rozdiely medzi elektrickými spotrebičmi podľa výšky spotreby elektrickej energie. 

Vedieť si vypočítať cenu za spotrebovanú elektrickú energiu v domácnosti a uvedomiť si nutnosť 

šetriť elektrickou energiou.  

 

Chémia  

V predmete sa uplatňuje hlavne 2. téma NŠFG - Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí . 

Vzduch, voda – zložky životného prostredia- znečistenie, poškodenie životného prostredia (sekunda, 

2.ročník, 3. ročník) 

Chemické výpočty – roztokov. Uhlie, ropa, zemný plyn a životné prostredie (priebežne, hlavne 1. 

ročník, 2. ročník) 

Plasty a syntetické vlákna, odpadové hospodárstvo Lieky, kozmetika, drogy (kvarta, 3. ročník)  

 

Zdroje 

V predmetoch pri realizácii programu finančnej gramotnosti využívame hlavne internetové zdroje, 

v školskom roku 2014/2015 sme zakúpili Elektronickú online učebnicu ekonómie 

http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=2521,   

využívame aj web http://www.fininfo.sk/sk/titulka. 

  

http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=2521
http://www.fininfo.sk/sk/titulka
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6 Profil absolventa 

 

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych 
obsahoch najmä súčasného vedného (a technického) vzdelávania 

Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho – školského vzdelávania, ale aj neinštitucionálneho 
vzdelávania. 

Jednotlivé kľúčové kompetencie (spôsobilosti) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj 
nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a 
sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a ďalších rozvíjajúcich aktivít, ktoré v 
rámci školy prebiehali. 

Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové 
kompetencie (spôsobilosti): 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 
osobného rozvoja, 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 
 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti, 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 
informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 
 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 
 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 
 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí 
osobnej zodpovednosti, 

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a 
techniky 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 
situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 
modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 
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 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých 
aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení 
problémov reálneho života, 

 nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v 
textovej aj grafickej podobe, 

 vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote, 
 uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 
 rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a 

informačno-komunikačných technológií, 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 
myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 
postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať 
úrovne ich rizika, 

 dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty;, 

kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 
uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

 vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 
 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, 
 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 
 zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim 

stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

 reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 
 na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami a potrebami, 
 efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže 

tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov, 
 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky 
a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 
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 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení, 
 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 
zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

 dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie 
prostriedky, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 
spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 
 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, 
 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií 

vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov 

prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni. 

Absolvent: 

 má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré 

sú vymedzené vzdelávacími štandardami; 

 efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích 

jazykoch; 

 má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a 

pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení; 

 ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné 

technológie; 

 vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií; 

 uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre 

ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu; 

 akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti; 

 je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu 

občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte; 

 uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti; zaujíma sa o svet 

a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné 

prostredie na Zemi,  
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6.1 Stupeň vzdelania – ISCED 2 

Nižšie sekundárne vzdelávanie – vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni, nadväzuje na primárne 

vzdelávanie pred vstupom na vyššie sekundárne vzdelávanie. 

V slovenskej školskej sústave ide o 2. stupeň základnej školy (6. – 9. ročník) a nižšie ročníky 5. – 

8.ročník osemročných gymnázií a konzervatórií (po ročník, ktorý zodpovedá 9. ročníku základnej 

školy). 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so špeciálnym 

vyznačením ukončenia programu. Tým splní podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom 

sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacom alebo odbornom type vzdelávania), v priebehu 

ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovania v 

ďalšom štúdiu. 

 

7 Charakteristika ŠkVP 
Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných 

predmetoch. Naša škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umožnené zažiť úspech. Škola podľa potreby zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup k vzdelávaniu. 

7.1 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 
vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie.  
V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného 
hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou 
listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu 
žiaka. 
V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. 

7.2 Organizačné formy a metódy vyučovania 

Vo vyučovacom procese sa snažíme na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosti využiť 

predovšetkým motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia) 

motivačný rozhovor, motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného 

problému), motivačná demonštrácia. Pri vytváraní nových poznatkov a zručností je potrebné využívať 

expozičné metódy, predovšetkým rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda.  

Významné miesto majú problémové úlohy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením 

problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a 

vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, 

téma).  



 
 

32 
 

Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré 

progresívne didaktické metódy ako je problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia. 

Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená a preto ani 

neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny. Zdrojom 

nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde vyučovania je riešenie projektov a 

praktických pracovných úloh.  

Projekt má 4 základné kroky:  

 Zámer – samotný podnet a spracovanie  

 Plánovanie – vytýčenie základných tém a okruhov, určenie činností, rozdelenie úloh 

skupinám, alebo jednotlivcom, časový plán  

 Uskutočnenie – vlastné riešenie projektovej úlohy, návrh alternatív, výber najvhodnejšej 

alternatívy. Ide o samostatnú tvorivú činnosť žiakov, učiteľ vystupuje len ako pomocník, 

oponent. 

 Hodnotenie – orientuje sa hlavne na žiacke hodnotenie priebehu celého projektu, 

prezentáciu jej výsledkov, hodnotenie práce zo strany učiteľa. 

Na realizáciu cieľov vyučovania je dôležité klásť dôraz aj na praktické aktivity – práca s knihou, 

textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v 

texte, vyhľadávanie triedenie, využívanie podstatných informácií, samostatné učenie 

prostredníctvom IKT.  

Z aktivizujúcich metód je vhodná  

 diskusia (vzájomná výmena názorov, argumentovanie,  

 inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci 

aktérmi danej situácie), 

 didaktické hry, 

 kooperatívne vyučovanie - forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny  

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania:  

metódy opakovania a precvičovania 

 ústne, písomne, opakovanie s využitím učebnice, domáce úlohy  

Z organizačných foriem sa uplatňuje  

 vyučovacia hodina základného, fixačného, motivačného, expozičného, aplikačného alebo 

diagnostického typu, 

 predmetové exkurzie a výlety – (napr. exkurzia na Noc výskumníkov v Banskej Bystrici, 

návšteva  hvezdárne, historických pamiatok a múzeí, arboréta a ZOO), 

 krúžková činnosť – podpora aktívneho a zmysluplného využívania voľného času, 

 návšteva kultúrnych podujatí, 

 príprava školských kultúrnych akcií (Zoznamovák, Stužková slávnosť, Vianočná akadémia a 

pod.), 

 zapojíme žiakov do súťaží a predmetových olympiád, 

 vyučovanie v prírodnom prostredí, v múzeu,  

 prehlbovanie vzťahu k prírode a estetického vnímanie prostredia , 

 praktické cvičenia – riešenie úloh, vykonávanie výpočtov, laboratórnych cvičení a rôznych 

pokusov, vypracovávanie projektov a referátov,  
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 overovanie teoretických poznatkov v praxi, získanie manuálnych zručností pri práci s 

laboratórnou technikou a prírodným materiálom, 

 na internetovej stránke školy budeme prezentovať najlepšie študentské práce a dosiahnuté 

úspechy.  

7.3 Vzdelávacie stratégie 

Pri tvorbe vzdelávacích stratégií sa snažíme dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do 

učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho 

do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé 

zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním do budúcnosti je pre nás potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Našim cieľom je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s 

informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote 

profesijne i osobnostne rozvíjali. 

Zameriame sa  práve na to, aby metódy a formy práce smerovali k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí 

žiaka a boli v súlade so zámermi školy. V práci učiteľov musia ubúdať klasické formy a metódy, 

prevládať budú integrované, skupinové, programové, individuálne, tvorba projektov, vyučovanie aj v 

mimoškolských priestoroch, vychádzky do prírody, exkurzie, kurzy a rôzne výchovné aktivity. 

Podporujeme najmä:  

 rôznorodú formu výučby, najmä výučbu s pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, 

projektové vzdelávanie, e-learning, brainstorming, 

 individuálne a tímové projekty, 

 bádateľsky orientované projekty, 

 dlhodobé samostatné práce, ich prezentácie a obhajobu výstupov, 

 využívanie IKT vo vyučovaní,  

 aktivity zamerané na tvorivé myslenie,  

 variabilitu v organizácií vyučovania a to všetko s dôrazom na samostatnosť a zodpovednosť 

za učenie, aktivitu a sebahodnotenie a výberu svojho profesionálneho smerovania. 

 

7.4 Organizácia prijímacieho konania 

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia na základe:  

 celkového prospechu za posledné dva ročníky ZŠ,  

 výsledkov dosiahnutých v súťažiach a predmetových olympiádach, 

 vlastného prijímacieho konania – písomné skúšky z profilových predmetov pre gymnázium – 

matematiky a slovenského jazyka a literatúry . 

Podmienky prijímania žiakov sú každoročne zverejnené na internetovej stránke školy: 

www.gymbrezno.edu.sk.  
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8 Začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
V našej škole majú možnosť študovať žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej 
ŠVVP). Pri práci s nimi vychádzame z platnej legislatívy najmä zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z ďalších platných a záväzných 
dokumentov pre danú oblasť. V tejto oblasti venujeme zvýšenú pozornosť spolupráci škola – žiak – 
rodič – školské poradenské zariadenie. Spolupráca v rámci školy je postavená na kooperácií 
výchovného poradcu – triedneho učiteľa – vyučujúcich jednotlivých predmetov a vedenia školy. Žiak 
so ŠVVP je žiak  

1. so zdravotným znevýhodnením, t.j.   so zdravotným postihnutím: mentálnym, sluchovým, 
zrakovým alebo telesným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, alebo inými 
pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím, chorý, alebo zdravotne 
oslabený, s vývinovými poruchami, s poruchou správania, 

2. zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

3. s nadaním.  

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba  

 je požiadavka na úpravu podmienok, t.j. obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov, vo 
výchove a vzdelávaní pre žiaka  

 vyplýva zo zdravotného znevýhodnenia, z nadania, z vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom 
prostredí, 

 zabezpečuje rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti 
ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.  

Výchova a vzdelávanie týchto žiakov sa na našej škole uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými 
žiakmi školy. Ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením 
výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom 
oboznámiť.  
Individuálny výchovno-vzdelávací program je:  

 súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP, individuálne integrovaného v bežnej triede 
strednej školy, 

 dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb.   

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

 základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, 

 požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,  

 modifikáciu učebného plánu a učebných osnov,  

 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,  

 špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka,  

 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,  

 požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok, 

 zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, 
logopéda a iných, 

 všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 
zodpovedali ŠVVP konkrétneho žiaka.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program: 
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 vypracováva triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom, prípadne ďalšími 
zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby a so školským zariadením 
výchovného poradenstva a prevencie, 

 sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych ŠVVP žiaka, 

 úpravy sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a 
oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka,  

 podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ a zákonný zástupca žiaka.  

Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy 
vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného 
predmetu v spolupráci  CPPPaP ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných 
osnov konkrétneho predmetu. Jedná sa o úpravu obsahu vzdelávania žiaka, nie o redukciu obsahu 
učiva. Vychádza sa pritom z učebných osnov konkrétneho predmetu v zmysle úpravy učiva s 
prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia žiaka. Vyučujúci učiteľ v 
spolupráci s výchovným poradcom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného 
predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho 
programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa 
učebných osnov daného ročníka.  
Základné podmienky vzdelávania :  

 Ak je zdravotné znevýhodnenie takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť špeciálne 
podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovnovzdelávacie potreby a musí byť 
na škole evidovaný ako žiak so ŠVVP, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu.  

 Potvrdenie o tom, že žiak má ŠVVP, vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovného 
poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia.  

 Žiak so ŠVVP musí mať vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. 

 Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola spoločne so školským 
zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií.  

 Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu 
alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného 
vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

 Žiak so ŠVVP, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede strednej školy, musí mať zabezpečené odborné 
personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite 
zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.  

Pri práci so žiakmi so ŠVVP zabezpečujeme najmä:  

 mlčanlivosť o získaných informáciách,  

 informovanosť všetkých pedagógov o žiakovi so ŠVVP a príslušnými náležitosťami spojenými s 
jeho výchovou a vzdelávaním,  

 rešpektovanie jeho zvláštností,  

 dodržiavanie zásad rôznorodosti práce, 

 zabezpečenie kompenzačných didaktických metód a foriem práce, na základe odporučenia 
odborného pracovníka CPPPaP,  

 neporovnávanie žiaka s inými žiakmi triedy bez ŠVVP. 
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9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  žiakov 

Hodnotenie žiakov vychádza z aktuálnej školskej legislatívy v tejto oblasti. Zjednocovanie, 
primeranosť a objektivizácia hodnotiacich kritérií sú predmetom rokovaní predmetových komisií 
školy vždy pred začiatkom školského roka. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho 
pokroky. Žiaci sú vedení k sebahodnoteniu. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní 
nedostatkov. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude 
brať do úvahy vplyv znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z platného Metodického pokynu č. 
21/2011 na hodnotenie žiakov stredných škôl. 

Nasledujúce body spôsob hodnotenia ďalej konkretizujú.  
 

Spôsoby hodnotenia 

Hodnotenie je realizované klasifikáciou, pri ktorej učiteľ  používa päť klasifikačných stupňov. 
Ústne skúšanie je kombinované s ostatnými spôsobmi (písomné testy, hodnotenie prác v skupinách, 
samostatné práce. 

O výsledkoch hodnotenia sú rodičia žiakov osobne informovaní na triednických združeniach 
počas školského roka. 

Žiaci našej školy majú elektronické žiacke knižky, hodnotenie z jednotlivých predmetov si 
rodičia môžu pozrieť denne. 
 

Kritériá hodnotenia 

1. Na prvej hodine vyučovaného predmetu v každom polroku školského roka oznámi vyučujúci 
žiakom tematický plán, podmienky štúdia a klasifikácie v danom predmete (počet písomných prác, 
ústne skúšanie, záverečné opakovanie, domáce úlohy, laboratórne práce a pod.) a ich vplyv na 
konečnú známku. 

2. Ak žiak nezíska dostatočný počet známok za dané klasifikačné obdobie a nemôže byť objektívne 
klasifikovaný vykoná žiak komisionálnu skúšku  z daného predmetu do dvoch mesiacov od termínu 
hodnotiacej pedagogickej rady. 

3. Ak žiak vykazuje v priebehu klasifikačného obdobia (za štvrťrok) podstatné zníženie          
prospechu ( o 2 a viac stupňov),vykazuje neprospech, ohlási učiteľ daného predmetu túto 
skutočnosť triednemu učiteľovi, ktorý to oznámi preukázateľným spôsobom rodičom. 

4. Skúšanie je realizované pred kolektívom triedy. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej 

klasifikácie, klasifikáciu zdôvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnotených vedomosti. 

Pri ústnej odpovedí oznámi známku žiakovi okamžite. Výsledky hodnotenia písomných prác, 

grafických prác a projektov oznámi učiteľ žiakovi najneskôr do 14 dní. 

5. V prípade neprítomnosti žiaka pri overovaní znalosti, schopnosti a zručnosti je na rozhodnutí 

učiteľa, či poskytne žiakovi náhradný termín. 

6. O termíne písomnej skúšky, ktorá trvá viac než 35 minút, informuje vyučujúci žiakov najmenej 

štyri dní vopred. Ostatných vyučujúcich o tom informuje zápisom do tabuľky v zborovni. 

7. Vyučujúci dodržuje zásady pedagogického taktu, hlavne:  
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 nehodnotí žiaka ihneď po jeho príchode do školy po neprítomnosti  dlhšej ako jeden týždeň, 

 je si plne vedomý toho, že účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo vedomostiach žiaka, 

ale predovšetkým zhodnotiť získané a preukázané vedomosti a zručnosti, 

 známka z predmetu nezahrňuje hodnotenie správania sa žiaka. 

Konkrétnejšie kritériá na hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch 

a ročníkoch sú zahrnuté v učebných osnovách pre jednotlivé predmety a ročníky. 

 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
Kontrola a hodnotenie zamestnancov tvoria dve neoddeliteľné stránky súčasti systému výchovy 

a vzdelávania. Sú dôležitou, podstatnou súčasťou napredovania a realizácie zmien v škole. Základným 
cieľom je poskytnúť účastníkom výchovy a vzdelávania spätnú väzbu o tom, kde sa škola a jej 
účastníci nachádzajú, ako postupujú pri napĺňaní cieľov školy, ako treba minimalizovať problémy a 
hľadať nové riešenia a motivovať ľudí nielen ku kvalite výkonu, ale k naplneniu vlastnej spokojnosti a 
pomôcť im k osobnému rozvoju. Cieľom kontroly je získať objektívne informácie o úrovni a 
výsledkoch práce školy, jej zamestnancov a žiakov a získané informácie a poznatky využiť na pozitívne 
motivovanie a oceňovanie zamestnancov a na naplnenie kvalitatívnych ukazovateľov úloh a cieľov 
školy ako aj posilňovať dobré meno školy. Predmet kontroly, metódy a formy kontroly, subjekty 
kontroly i výstupy sú zachytené v aktuálnom pláne kontrolnej činnosti pre príslušný školský rok.  

Predmetom kontrolnej a hodnotiacej činnosti je:  
výchovno-vzdelávacia činnosť, náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, miera osvojenia si a 
využívanie profesijných kompetencií, iniciovanie a zavádzanie inovácií a zmien, pedagogická 
dokumentácia, materiálne a technické vybavenie, hygienický stav priestorov, personálna oblasť, 
ekonomická agenda, využívanie pracovného času a dodržiavanie pracovnej disciplíny, aktivity s 
prínosom pre zamestnávateľa.  

Kontrolu vykonávajú a vyhodnocujú v prevažnej miere riadiaci zamestnanci školy, ďalej všetci 
zamestnanci školy a žiaci školy. Frekvencia závisí od cieľa a objektu kontroly, môže byť pravidelná a 
nepravidelná. Pri kontrole sa využívajú rôzne metódy a formy najmä: hospitácie, rozhovory, 
obhliadky, pozorovanie, dotazníky, rozbory. Cieľom hodnotenia zamestnancov školy je objektívne 
posúdiť ako zamestnanci školy aktívne, tvorivo, samostatne a inovatívne pristupujú k napĺňaniu 
cieľov a poslania výchovy a vzdelávania.  

Hodnotenie môže mať rovinu ekonomicko-finančnú, ktorá je zachytená a vyjadrená vo 
vnútornom predpise v podobe osobného ohodnotenia a odmeňovania na základe kritérií, podmienok 
a finančných možností školy a na princípe  sebahodnotenia každého zamestnanca ako aj hodnotenia 
zamestnancov priamymi nadriadenými.  

Druhou rovinou hodnotenia je pochvala, morálne ohodnotenie, verejné poďakovanie, diplom 
alebo poskytnutie špecifických benefitov v priebehu školského roka. Predmetom hodnotenia 
zamestnancov sú všetky činnosti, ktoré sú aj súčasťou kontroly. Pri hodnotení zamestnancov sa 
vychádza najmä z :  

 pozorovania, hospitácií  

 pedagogických rozhovorov  

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, testy, úspešnosť žiakov, 
spolupráca žiakov v kolektíve – tímová práca, vystupovanie a správanie...,)  

 sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa  

 analýzy výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, tvorby projektov, mimoškolskej činnosti a pod. 

 hodnotenie pedagogických  a ostatných zamestnancov manažmentom školy 

 vzájomného hodnotenia učiteľov, sebahodnotenia zamestnanca  
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 hodnotenia učiteľov žiakmi  

Najmenej 1x ročne sú realizované hodnotiace rozhovory s každým zamestnancom školy v zmysle 
kompetencií:  
a) uvádzajúci učiteľ hodnotí začínajúceho učiteľa  
b) riaditeľ školy hodnotí vedúcich zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti  
c) vedúci pedagogický zamestnanec hodnotí pedagogických zamestnancov, ktorých priamo riadi  
d) riaditeľa školy hodnotí orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval.  
 

 

11 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

Realizácia kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov má veľký význam 
pre celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov priamo súvisí s pracovným zaradením učiteľov. Vychádza z potrieb školy a z princípov 
celoživotného vzdelávania.  

Plán osobného rastu, ktorý je zahrnutý v pláne vzdelávania, si spracováva každý učiteľ sám, na 
základe potrieb školy, vlastných potrieb a ambícií ako aj podľa možností a ponuky vzdelávacích 
inštitúcií v intenciách právnych noriem. Ďalšie vzdelávanie chápeme v našej škole ako dôležitý prvok v 
udržiavaní a rozvíjaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Koncepcia rozvoja je definovaná v 
pláne kontinuálneho vzdelávania zamestnancov, ktorý je súčasťou plánu práce školy. Je realizovaný 
tak, aby minimalizoval narušenie procesu vzdelávania a výchovy v škole. 

Ciele a úlohy kontinuálneho vzdelávania zamestnancov školy: 

 Začínajúcim učiteľom vytvárať podporu pri ich príprave a realizácií pracovných činností - 
uvádzať do praxe.  

 Udržiavať a zvyšovať kompetencie (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 
pedagogických zamestnancov. 

 Motiváciou vytvárať u zamestnancov potrebu pre neustále sebavzdelávanie, a 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.  

 Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 
vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Vytvárať priestor na prípravu pedagogických zamestnancov pre kariérnu pozíciu pedagóg 
špecialista napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, 
koordinátor činnosti na škole a vykonanie prvej resp. druhej atestácie. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov. 

 Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.  

 Podporovať prípravu pedagogických zamestnancov pre oblasť:  
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 práce s modernými materiálnymi prostriedkami (videotechnikou, výpočtovou 
technikou, multimédiami a pod.)  

 modernizácie vzdelávacieho procesu v stredných školách  

 rozvoja čitateľskej gramotnosti vo všetkých vyučovacích predmetoch  

 ukončovanie štúdia  

 integrácie žiakov so ŠVVP a ďalšej práce s nimi  

 výkonu špecializovaných činností - zdokonaľovať osobnostné vlastnosti 
pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie 
konfliktov, komunikáciu a pod. 

Kontinuálne vzdelávanie je založené na týchto základných princípoch : 

 Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého zamestnanca školy. 

 Každý zamestnanec školy má možnosť ďalšieho vzdelávania.  

 Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého zamestnanca školy je kvalita vzdelávania a 
aplikácia získaných poznatkov v praxi a nie formálne získanie certifikátov za absolvované 
vzdelávanie a ich počet. 

 Zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, obsahu, prostriedkov a 
vyhodnocovaní.  

 Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v školstve (najmä 
s metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť s nimi koordinuje. 

 Efektívnosť systému vzdelávania je pravidelne vyhodnocovaná a na základe výsledkov 
optimalizovaná. 
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12 Učebný plán (gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským) 

12.1 Učebný plán pre primu až kvartu osemročného štúdia   

V školskom roku 2017/2018 platí pre kvartu – začiatok štúdia 1.9.2014  

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmety 1. 2. 3. 4. 

Sp
o

lu
 

Jazyk a 
komunikácia 

Povinné 
predmety 

Slovenský jazyk a literatúra3) 4+1 4 5 5 18+1 

Prvý cudzí jazyk 1) 3) 
3+2 3+1 3+1 3+1 12+5 

Druhý cudzí jazyk 2) 3)  1+2 1+2 1+2 1+2 4+8 

Človek a 
príroda 

Povinné 
predmety 

Fyzika 3)  1 1+1 2 1+1 5+2 

Chémia  
 

1 1 2 4+0 

Biológia  1 1 1 1 4+0 

Človek a 
spoločnosť 

Povinné 
predmety 

Dejepis 1 1 1 2 5+0 

Geografia  1 1 1 1 4+0 

Občianska náuka3) 1 1 1 0+1 3+1 

Človek a 
hodnoty 

Povinné 
predmety 

Etická /náboženská výchova3) 5) 
1 1 1 0+1 3+1 

Matematika 
a práca s 

informáciami 

Povinné 
predmety 

Matematika 3) 
4+1 3+2 4+1 4+1 15+5 

Informatika 3) 4) 

 
1 1 0+1 2+1 

Človek a svet 
práce 

Povinné 
predmety Technika  1 1  2+0 

Umenie a 
kultúra 

Povinné 
predmety 

Výtvarná výchova
3)

 1+1 1   2+1 

Hudobná výchova 1 1   2+0 
Povinné 

predmety Výchova umením   1 
 

1+0 

Zdravie a 
pohyb 

Povinné 
predmety Telesná a športová  výchova 6) 

2 2 2 2 8+0 

Spolu 

Povinné 
predmety spolu   22 24 26 22 94 

Disponibilné 
hodiny na 
posilnenie 
povinných 
predmetov  7 6 4 8 25 

7)  29 30 30 30 119 

 

12.1.1 Poznámky 

1. Prvý cudzí jazyk je  anglický jazyk. Trieda sa delí na skupiny pri počte žiakov väčšom 
ako  23 žiakov.  

2. Žiak si volí jeden z jazykov nemecký, francúzsky alebo ruský. Trieda sa obvykle delí na 
2 skupiny pri počte žiakov väčšom ako  23 žiakov. 

3. Disponibilné hodiny sú použité na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú 
obsah predmetov zaradených do ŠVP. 
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4. Predmet má charakter cvičení, trieda sa delí tak, aby každý žiak pracoval pri počítači 
samostatne.  

5. Vyučuje sa predmet etická výchova, alebo predmet náboženská výchova podľa 
rozhodnutia žiakov a ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie etickej a náboženskej  
výchovy sa vytvárajú skupiny s počtom maximálne 20 žiakov. 

6. Trieda sa obvykle delí na skupiny chlapcov a dievčat. Skupiny sú od 10 do 20 žiakov. 
Pri menšom počte žiakov je možné spájať aj žiakov z nižších, prípadne vyšších 
ročníkov. Súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy ja v 2. a 3. ročníku 
kurzové vyučovanie zimných a letných športov. 

7. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 1. ročníka OG nesmie byť 
vyšší ako 30, pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka nesmie byť vyšší ako 34. 

8. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca 
škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na  
predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov 
so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

9. Povinnou súčasťou vyučovania v 1. až 6. ročníku sú účelové cvičenia (1 deň v 1. 
polroku, 1 deň v 2. polroku) - povinnou súčasťou vyučovania v 7. ročníku je kurz na 
ochranu života a zdravia 

 

Učebný plán bol vypracovaný  na základe Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-

7915/18754:2-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s 

vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou 

od 1. septembra 2011. 
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12.2 Inovovaný učebný plán pre primu až kvartu osemročného štúdia  
platný od 1.9.2015 

V školskom roku 2017/2018 platí pre primu až terciu  

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmety 1. 2. 3. 4. 

Sp
o

lu
 

Jazyk a 
komunikácia 

Povinné 
predmety 

Slovenský jazyk a literatúra3) 5 5 5 4+1 19+1 

Prvý cudzí jazyk 1) 3) 
4+1 4 4 4 16+1 

Druhý cudzí jazyk 2) 3)  2+1 2+1 2+1 2+1 8+4 

Človek a 
príroda 

Povinné 
predmety 

Fyzika 3) 8) 1 1+1 2 2 6+1 

Chémia 7) 
 

1 2 2 5+0 

Biológia 8) 
 

1 2 2 5+0 

Človek a 
spoločnosť 

Povinné 
predmety 

Dejepis 1 1 1 2 5+0 

Geografia  1 1 1 1 4+0 

Občianska náuka 1 1 1 1 4+0 

Človek a 
hodnoty 

Povinné 
predmety 

Etická /náboženská výchova5) 
1 1 1 1 4+0 

Matematika 
a práca s 

informáciami 

Povinné 
predmety 

Matematika 3) 7) 
5 4+1 4 4 17+1 

Informatika 4) 

 
1 1 1 3+0 

Umenie a 
kultúra 

Povinné 
predmety 

Výtvarná výchova
3)

 1+1 1+1 0+1  2+3 

Hudobná výchova 1 1   2+0 

Zdravie a 
pohyb 

Povinné 
predmety Telesná a športová  výchova 6) 

2 2 2 2 8+0 

Spolu 

Povinné 
predmety spolu   25 28 28 28 108 

Disponibilné 
hodiny na 
posilnenie 
povinných 
predmetov  3 3 2 2 11 

9)  28 31 30 30 119 

 

12.2.1 Poznámky 

1. Prvý cudzí jazyk je  anglický jazyk. Trieda sa delí na skupiny pri počte žiakov väčšom 
ako  23 žiakov.  

2. Žiak si volí jeden z jazykov nemecký, francúzsky alebo ruský. Trieda sa obvykle delí na 
2 skupiny pri počte žiakov väčšom ako  23 žiakov. 

3. Disponibilné hodiny sú použité na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú 
obsah predmetov zaradených do ŠVP. 

4. Predmet má charakter cvičení, trieda sa delí tak, aby každý žiak pracoval pri počítači 
samostatne.  
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5. Vyučuje sa predmet etická výchova, alebo predmet náboženská výchova podľa 
rozhodnutia žiakov a ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie etickej a náboženskej  
výchovy sa vytvárajú skupiny s počtom maximálne 20 žiakov. 

6. Trieda sa obvykle delí na skupiny chlapcov a dievčat. Skupiny sú od 10 do 20 žiakov. 
Pri menšom počte žiakov je možné spájať aj žiakov z nižších, prípadne vyšších 
ročníkov. Súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy ja v 2. a 3. ročníku 
kurzové vyučovanie zimných a letných športov. 

7. Trieda sa na 1 vyučovacej hodine v týždni delí v 3. ročníku (tercii) v predmetoch 
chémia a matematika. 

8. Trieda sa na 1 vyučovacej hodine v týždni delí vo 4. ročníku (kvarte) v predmetoch  
biológia a fyzika. 

9. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 1. ročníka OG nesmie byť 
vyšší ako 30, pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka nesmie byť vyšší ako 34. 

10. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca 
škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na  
predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov 
so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

11. Povinnou súčasťou vyučovania v 1. až 6. ročníku sú účelové cvičenia (1 deň v 1. 
polroku, 1 deň v 2. polroku) - povinnou súčasťou vyučovania v 7. ročníku je kurz na 
ochranu života a zdravia. 

Učebný plán bol vypracovaný v zmysle Rámcového učebného  plánu pre gymnáziá s vyučovacím 

jazykom slovenským, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho 

vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2015.  
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13 Učebné osnovy 
Učebné osnovy jednotlivých oblastí a predmetov sa v elektronickej podobe nachádzajú na CD a sú 

k nahliadnutiu na sekretariáte školy. 

 
 

 

 

 


