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II Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

1 Zameranie, profilácia školy, ciele výchovy a vzdelávania 
 

1.1 Charakteristika školy 
 

Gymnázium sv. Andreja je katolícka škola, ale je otvorená  pre všetkých žiakov, ktorí sa stotožnia so 
vzdelávacím, ale aj duchovným programom školy. Základná vízia školy sa odvíja z atribútov patróna školy a mala 
by prinášať duchovnú obnovu katolíckej školy, jej žiakov a učiteľov. Cieľom je formovať mladého človeka smerom 
k modernej spoločnosti tak, aby mal dostatok zručností zvládnuť vysokoškolské štúdium a uplatniť svoje rozumové 
schopnosti a praktické zručnosti na trhu práce. K tomu je potrebné, aby sa ako dospelý kresťan dokázal 
konfrontovať s liberálnym, konzumným štýlom života a aby dokázal ľuďom okolo seba poskytnúť alternatívu pre 
život svojou kresťanskou angažovanosťou.  
 

Program školy vychádza z myšlienky: 
 

„V PRAVDE, VERNOSTI A SVÄTOSTI PRIVÁDZAME  
BLIŽŠIE KU KRISTOVI.“ 

 
PRAVDA – zahŕňa pravdu o svete viditeľnom i neviditeľnom. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je 
prepájanie poznatkov vedy a viery nielen v rámci jednotlivých príbuzných predmetov. Žiak má právo a príležitosť 
na Gymnáziu sv. Andreja poznať pravdu sveta v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním i Pravdu – Krista v súlade 
s učením Katolíckej cirkvi. 
 
VERNOSŤ – zahŕňa v sebe postoj človeka, ktorý si poznaním pravdy i Pravdy osvojuje k nim adekvátny vzťah. 
Tento vzťah má byť vzťahom trvácnym, pre ktorý sa oplatí prinášať obete. Schopnosť udržiavať tento vzťah by mal 
byť základom celého spoločenstva Gymnázia sv. Andreja, ku ktorému sa žiaci a učitelia budú hlásiť nielen ako 
k inštitúcii, ktorú navštevujú alebo navštevovali, ale ku ktorému sa budú neustále vracať počas aktivít školy i vo 
svojich modlitbách. 
 
SVÄTOSŤ – zahŕňa v sebe aktivizáciu vlastných síl človeka, ktorý pravdu prijme a dokáže sa s ňou podeliť. Atribút 
svätosti chce povzbudiť žiakov i učiteľov k vydávaniu svedectva o prijatých kresťanských hodnotách a vzťahoch. 
Vydávaniu svedectva o získaných zruč Mnohotvárnosť života musí byť nahradená jednotou, ktorá nájde 
uplatnenie v každodenných situáciách. 
 
PRIVÁDZAME BLIŽŠIE KU KRISTOVI – ako každé spoločenstvo, tak aj my sme len na ceste. Úlohou našej cesty je 
byť vzorom a príkladom, ktorý je hodný nasledovania. Preto si nášho patróna berieme ako ústredný motív pre 
hľadanie vlastných ciest viery a dozrievania, ktoré musíme v živote zdolávať. Náš patrón je každému z nás na ceste 
ku Kristovi vzorom, ktorý sa dá nasledovať aj v dnešnom svete. 

 

1.2  Veľkosť školy 
 

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku je stredná škola s osemročným i štvorročným štúdiom s celkovým 
počtom 405 žiakov v 16 triedach. V každom ročníku osemročného štúdia je jedna trieda, v štvorročnom štúdiu dve 
triedy. Štúdium v obidvoch formách sa končí maturitnou skúškou.  

Škola je výborne situovaná, je v centre mesta, ale v tichom prostredí na Námestí Andreja Hlinku, ktorému 
dominuje Mestský úrad v Ružomberku, Kostol sv. Ondreja, Farský úrad sv. Ondreja, Kostol Povýšenia Svätého 
kríža, kláštor a noviciát jezuitov, Základná škola sv. Vincenta, Materská škola sv. Lujzy a Rektorát Katolíckej 
univerzity. 



 

 

Budova Gymnázia sv. Andreja je pamiatková budova z roku 1932-33, a patrí k najlepším architektonickým 
stavbám v Ružomberku, o výstavbu ktorých sa zaslúžil Andrej Hlinka. 

 

1.3 Charakteristika žiakov   
 

Školu navštevujú nielen žiaci s trvalým pobytom v Ružomberku a v Ružomberskom okrese, spádová oblasť 
dochádzania žiakov je veľká, zahŕňa okresy Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Trstená ale aj 
Martin, či Žilina. 

Na základe psychologických vyšetrení a vyjadrení rodičov prijímame na štúdium aj žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj individuálne integrovaných žiakov. Skúsenosti s takýmito žiakmi sú 
dobré, pracujú podľa individuálnych plánov, umožňujeme im individuálne konzultácie, sú hodnotení podľa 
platných vyhlášok. 

Väčšina žiakov pokračuje po maturite v štúdiu na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. 
 

1.4 Profil absolventa 
 

Absolvent nášho gymnázia by mal byť vzdelaný mladý človek, ktorý spôsobom svojho myslenia, svojimi 
vedomosťami, osobnými ľudskými kvalitami a schopnosťami je osobnosťou, ktorá má úctu k sebe, k svojim 
blížnym, k životu, k dejinám i súčasnosti nášho národa. Vie sa orientovať v pluralitnom svete a žije podľa 
kresťanských zásad. 

Absolvent by mal disponovať všeobecnými vedomosťami, dobre ovládať slovenský jazyk a dva svetové 
jazyky, kvalitne ovládať prácu s IKT, byť schopný vnímať umenie, byť komplexným človekom, ktorý absolvuje 
vysokoškolské štúdium a uplatní sa v zamestnaní u nás alebo v zahraničí. 

Absolvent katolíckeho gymnázia by mal byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, aktívne sa 
spolupodieľať na svojom ďalšom osobnostnom rozvoji a na živote spoločnosti. Okrem toho je v súlade s 
požiadavkami a charakterom školy jeho hodnotová orientácia formovaná tak, aby zodpovedala evanjeliovým 
požiadavkám v intenciách kresťanského humanizmu a Magistéria Cirkvi.  

Dokáže primerane kriticky hodnotiť realitu a spoločnosť v ktorej žije, ako aj primerane veku – v kontexte 
požiadaviek asertivity – otvárať sa potrebám a službe pre druhých a regulovať svoje správanie. Je schopný 
permanentnej snahy o syntézu viery a kultúry ale i viery a života. V kognitívnej oblasti by mal byť absolvent 
predovšetkým plnohodnotne pripravený na ďalšie univerzitné štúdium, resp. na pomaturitné štúdium. Mal by 
disponovať primeraným všeobecným rozhľadom a aktuálnymi poznatkami, ktoré v relevantných disciplínach plne 
zodpovedajú súčasnému stupňu vedeckého poznania. Má byť schopný tímovej spolupráce, má vedieť primerane 
využiť kritickosť v myslení, tvorivosť. Svoje poznatky by mal vedieť aktívne prezentovať aj pomocou informačných 
a komunikačných technológií. Kľúčové kompetencie absolventa katolíckeho gymnázia je možné špecifikovať 
nasledovne: 

 
a) kompetencie k učeniu sa 
- vie plnohodnotne a efektívne komunikovať v materinskom (resp. úradnom) jazyku, v jeho písomnej i 

ústnej forme, ovláda pravopis štátneho jazyka, dokáže samostatne vyhľadávať, zhromažďovať a 
spracovávať informácie a formulovať z nich relevantné výstupy 

- vie v úradnom jazyku sformulovať písomnosti používané v štandardných životných situáciách  
- vie komunikovať v cudzích jazykoch, je schopný komunikovať ústnou aj písomnou formou minimálne v 

dvoch cudzích jazykoch v bežných životných situáciách, je schopný porozumieť počutému, hovorenému, 
čítanému a písanému textu a je schopný formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky, pocity, názory v 
logickom postupe, 

- má schopnosť rozvíjať a používať základné matematické postupy a logické myslenie na riešenie 
problémov v každodenných situáciách, vie používať grafy, tabuľky, diagramy, obrázky a schémy má 
základné vedomosti o princípoch reálneho sveta, o základných princípoch, metódach, technologických 
postupoch a dôsledkoch rozvoja vedy a techniky na svet a na život, 



 

 

- je schopný abstrakcie i v náročnejších spoločenských a prírodovedných faktoch, pracuje logicky a kauzálne 
s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie, pozná základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach 
európskej kultúry a riadi sa nimi pri hodnotení spoločenských javov, 

- pozná základné zákonitosti prírody a používa ich pri riešení reálnych situácií, 
- pozná svetové i národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku, 
- pozná psychické zákonitosti existencie a fungovania človeka,  
- pozná fungovanie spoločnosti v jej rôznych aspektoch (ekonomický, sociálno-právny a pod.) 
- má primeraný pomer medzi všeobecnými a kresťanskými vedomosťami a vie ich aplikovať na konkrétne 

životné podmienky 
 

b) kompetencie k riešeniu problémov 
- dokáže si osvojiť schopnosť medziľudského porozumenia a prirodzenej komunikácie, 
- kriticky prijíma myšlienky a produkty zo svojho okolia, 
- vie efektívne zvládať emócie, kontroluje a reguluje svoje správanie, 
- dokáže efektívne riešiť problémy a konflikty samostatne alebo v malej skupinke 

 
c) komunikačné kompetencie 
- absolvent je schopný formulovať, vyjadriť a tlmočiť svoje myšlienky, pocity, fakty, koncepty a názory 
- je schopný sa vyjadrovať logicky výstižne, vecne správne, súvislo a kultivovane v písomnom aj ústnom 

prejave 
- vie sa konštruktívne zapojiť do diskusie, argumentovať a obhájiť a svoje názory a postoje 
- svoje komunikačné schopnosti dokáže využiť pri vytváraní plnohodnotných vzťahov potrebných pre 

kvalitné spolužitie a tímovú spoluprácu s inými ľuďmi 
 

d) osobnostné, sociálne a interpersonálne kompetencie 
- vie zvážiť svoje silné a slabé stránky, vlastnosti a vie si ujasniť potreby pre svoj vlastný rozvoj, 
- vie si ujasniť kresťanskú, kultúrnu, etnickú a regionálnu identitu a kriticky prijímať myšlienky a produkty zo 

svojho okolia. 
- vie chápať rozdiely v európskej kultúre, pozná a rešpektuje historické, súčasné sociálno-ekonomické, 

kultúrne a politické procesy, 
- vie sa riadiť pravidlami kresťanskej morálky a vie zvoliť vhodné spôsoby konania, uvedomuje si a prijíma 

následky svojich rozhodnutí, 
- má osvojené poznatky potrebné k spoločenskému a sociálnemu konaniu, ktoré vedú k aktívnej účasti na 

demokratickom rozhodovacom procese na všetkých úrovniach učenia sa, sociálnych postojov, 
rozhodovania a výkonu, 

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

- je schopný tvorivo myslieť, podieľať sa na vytýčení cieľov zameraných na zdokonaľovanie osobnostného 
rastu, učenia, rozhodovania, sebapoznávania a sebamotivácie. 

- pozná a vie obhajovať svoje práva a záujmy v kontexte s právami a záujmami iných 
- dokáže robiť syntézu poznatkov z rozličných vedných oblastí, ktoré ho vedú k formovaniu 

charakteristických kresťanských čností 
 

e) existenciálne kompetencie 

- na základe svojej ľudskej a kresťanskej formácie je permanentne konfrontovaný s potrebou hľadať 
pravdu, zmysel svojej existencie a aktívne preberať zodpovednosť za svoj život i životy druhých 

- uznáva a dokáže oceniť dôstojnosť človeka od jeho počatia po prirodzenú smrť, dokáže rešpektovať 
ľudské limity akými sú choroba, utrpenie, smrť 

- vie obhájiť kresťanský svetonázor na základe učenia Katolíckej cirkvi 
- je schopný vytvárať harmonickú syntézu medzi vierou a kultúrou a medzi vierou a konkrétnym životom 
- dokáže uznať a rozvíjať hodnoty, ktoré ho vedú k prekonávaniu individualizmu, otváraniu sa potrebám 

druhých ľudí a k službe 
- vie sa začleniť a plnohodnotne fungovať v kresťanskom spoločenstve, spolupracovať na budovaní Božieho 

kráľovstva a zjednocovať svoj život s Kristom 



 

 

- vo svetle Božieho zjavenia je schopný kriticky hodnotiť ľudskú spoločnosť a aktívne sa zasadzovať za 
spravodlivý spoločenský poriadok 
 

1.5 Ciele výchovy a vzdelávania 
 

Inovovaný Školský vzdelávací program sme vytvorili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 
programom. Naším cieľom je pripraviť žiakov čo najlepšie pre ďalšie štúdium i do praxe. Chceme, aby 
naša škola bola kvalitná v duchovnej aj edukačnej oblasti.  

Škola je otvorená všetkým, bez rozdielu vyznania. Tých, ktorí prišli bez poznania kresťanských 
hodnôt, chceme osloviť silou a aktuálnosťou života podľa evanjelia, ale najmä príkladom vlastného 
života, ukazovať lásku ako najväčšiu hodnotu života.  

Víziou školy, ktorá je v plnej miere založená na poslaní školy a jej základných stavebných 
kameňoch – hodnotách, je v súlade s návrhom reformy vzdelávania uskutočniť premenu tradičnej školy 
na školu moderného typu, ktorá využíva moderné prostriedky aj formy vo vzdelávaní.  

 
Základom Školského vzdelávacieho programu Gymnázia sv. Andreja je nasledovná priorita:  

 
Ako katolícka škola sa snažíme v regióne získať v intelektuálnom i kultúrnom formovaní mladého 

človeka výnimočné miesto. Výchovno-vzdelávacím procesom sa prelína myšlienka „V pravde, vernosti 
a svätosti privádzame bližšie ku Kristovi“. Škola sprostredkúva okrem vzdelania a prípravy na štúdium na 
vysokých školách či na vstup do zamestnania svojim študentom i primeranú mravnú a spoločenskú 
formáciu v duchu katolíckej vierouky, evanjeliovej životnej praxe i sociálneho učenia Cirkvi. Vymyká sa 
ponímaniu konzervatívnej cirkevnej školy a vo všetkých smeroch sa premieňa na školu moderného typu. 
Snaží sa prispôsobiť potrebám regiónu.  

 

1.5.1 Pedagogický princíp školy – ciele výchovno-vzdelávacieho procesu 
 

Naším cieľom je umožniť všetkým našim žiakom získať kvalitné vedomosti vo všetkých 
všeobecnovzdelávacích predmetoch, dôraz dávame na vedomosti systémové, faktografické, analytické, syntetické 
a sebazdokonaľovacie, predpokladáme kreatívny prístup učiteľov i žiakov k získavaniu vedomostí, aby sa v živote 
tvorivo, slobodne, samostatne i v tímovej práci uplatnili.   

Dôraz budeme dávať najmä na kvalitu vzdelávanie v cudzích jazykoch s dôrazom na komunikatívnosť 
v ústnej i písomnej forme a s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov, na zvýšenie gramotnosti v používaní IKT 
vo vyučovacom procese. 

Výchovné pôsobenie v spolupráci s rodičmi žiakov aj naďalej bude vychádzať z evanjeliových zásad, bude  
sa orientovať na výchovu komplexnej ľudskej osobnosti, ktorá sa riadi príkazom lásky k Bohu a k ľuďom. Žiak 
dokáže prijať seba aj iných ľudí, vie sa vyrovnať aj so stresovými situáciami, riadi sa kresťanskou morálkou. 

Spoločne tak chceme naplniť základné ciele, ktoré od nás očakáva školský zákon – umožniť našim žiakom:  
a) získať vzdelanie podľa tohto zákona,  
b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných 
spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom 
jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a 
technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a 
kultúrne kompetencie,  
c) ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať,  
d) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,  
e) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s 
nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi 
požiadavkami na trhu práce,  
f) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého 
je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,  



 

 

g) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu 
vzniku a šírenia kriminality a inej protispoločenskej činnosti,  
h) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a 
ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, 
 i) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba 
zodpovednosť,  
j) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a 
životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,  
k) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 
1.5.2 Kľúčové ciele vzdelávania v gymnáziu 

 
a) Vytváranie osobnosti, teda samostatného, tvorivého, radostného a zodpovedného človeka so zdravým 

sebavedomím, ktorý vie kto je, čo chce a kam smeruje. 
b) Formovanie schopnosti byť aktívnym členom spoločnosti, aby sa vedel v nej zorientovať, aktívne 

budovať spoločenstvo a byť zodpovedným občanom. 
c) Formovanie schopnosti profesijne sa uplatniť v spoločnosti.  

 
Cieľom vyššieho sekundárneho  vzdelávania v oblasti kultivovania osobnosti je rozvoj: 

 jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie, 

 rozumu ako nástroja rozlišovania a metódy kritického myslenia, 

 zmyslového poznania ako základného motivačného faktora orientačného rámca konania a bytia, 

 vôle ako nástroja na dosahovanie cieľov, 

 citu ako spätnej väzby prežívania vnútorných hodnôt človeka, 

 pamäti ako nástroja na uchovávanie informácií a skúseností. 
 

1.5.3 Obsah gymnaziálneho vzdelávania  
 

Obsahom  gymnaziálneho vzdelania je: 

 ucelená sústava poznania /skúsenosti, vedomosti, zručnosti, návyky, postoje a hodnoty/ potrebná na 
uplatnenie v spoločnosti 21. storočia a na ďalšie štúdium na všetkých typoch vysokých škôl, 

 kultivovanie osobnosti mladého človeka. 
 

2 Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 
  

Naše gymnázium poskytuje žiakom v štvorročnom i osemročnom vzdelávacom programe všeobecné 
zameranie – gymnázium 7902J.   

 

Vzdelávací program Kód vzdelávacieho programu Dĺžka štúdia 

Osemročný 7902J 8 rokov 

Štvorročný 7902J 4 roky 

 
Žiakom ponúkame vzdelávací program, ktorý im v prvom až treťom ročníku štvorročného štúdia a v príme 

až septime poskytne všeobecné vedomosti, bude ich viesť  k rozvíjaniu individuálneho prístupu k učeniu, bude 
motivačne pôsobiť na rozvoj permanentného vzdelávania, na rozvoj tvorivého myslenia, logického uvažovania, 
uľahčí im riešenie problémov. 

 
Predmety štátneho vzdelávacieho programu budú v maturitnom ročníku doplnené a rozšírené o semináre 

a cvičenia, prípadne ďalšie predmety podľa výberu žiakov z ponuky školy, aby sa žiaci mohli profilovať 
v individuálnom záujme o štúdium na zvolenej vysokej škole. Každý žiak sa môže počas štúdia prostredníctvom 
voľby voliteľných predmetov zamerať na hlbšie štúdium tých predmetov, ku ktorým má bližší vzťah a štúdiu 



 

 

ktorých sa chce venovať v budúcnosti. Aj v tomto prípade sa škola snaží vyhovieť požiadavkám žiakov, zaraďuje do 
učebného plánu také voliteľné predmety, o ktoré žiaci prejavujú záujem. 

 

2.1 Pedagogické stratégie a vyučovacie metódy 
 

Spoločným cieľom všetkých pedagogických zamestnancov je rozvíjať kľúčové spôsobilosti žiakov – naučiť 
sa učiť, spôsobilosti na riešenie problémov, spôsobilosti občianske, spôsobilosti komunikatívne, spôsobilosti 
sociálne a personálne - na vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov formou individuálnej i skupinovej práce 
s využitím projektového a prezentačného  vyučovania, v záujmovej činnosti i v mimoškolských aktivitách. 

 
Stratégie na dosahovanie stanovených cieľov vzdelávania 

 

 Vzdelávanie ako komplexný rozvoj osobnosti žiaka 

 Pozitívny pohľad na žiaka ako na osobnosť, ktorej má pedagóg pomôcť uskutočniť poslanie, ktoré človek 
postupne objavuje počas celého života 

 Veková primeranosť učiva 

 Postupnosť vo vysvetľovaní nového učiva 

 Postup od známeho k neznámemu 

 Motivácia v učení 

 Praktické uplatnenie učiva 

 Radosť z učenia 

 Individuálny prístup 
 

Spôsoby na dosiahnutie stanovených cieľov vzdelávania 
 

 V každom členovi nášho gymnaziálneho spoločenstva vidieť bytosť, ktorá je zdrojom ozajstnej tvorivosti. 

 Učiť žiakov, aby pochopili aj vlastný egoizmus, sebectvo a učiť ich, ako mu odolávať. 

 Učiť žiakov objavovať zmysel vlastného života, zmysel  jednotlivých udalostí vo vzťahu k vlastnému životu. 

 Primerane náročnými prekážkami umožniť žiakom prežiť úspech a tým podporovať  dôveru vo vlastné sily 
a schopnosti. 

 Primeranou náročnosťou a dôslednosťou vyžadovať od žiakov dodržiavanie dohodnutých pravidiel 
v správaní a v učení. 
 
 

3 Stupeň vzdelania, ktorý dosiahne žiak po ukončení štúdia 
 

Úlohou nášho gymnázia je poskytovať vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A.  
 

Vzdelávacie oblasti na Gymnáziu sv. Andreja: 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Tab. 1. Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety iŠkVP pre gymnázium s osemročným vzdelávacím programom 
 

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Prvý cudzí jazyk 

Konverzácia v 1. CJ 

Druhý cudzí jazyk 

Človek a príroda Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

Človek a hodnoty Náboženstvo 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

Umenie a kultúra 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

 

Tab. 2. Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety iŠkVP pre gymnázium so štvorročným vzdelávacím programom 
 

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu 

jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Prvý cudzí jazyk 

Konverzácia v 1. CJ 

Druhý cudzí jazyk 

Človek a príroda Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

Človek a hodnoty Náboženstvo 

Matematika a práca      s informáciami Matematika 

Informatika 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

 

Obsahový a výkonový štandard je špecifikovaný v učebných osnovách jednotlivých predmetov, ktoré tvoria 

samostatné prílohy iŠkVP. 

 

 



 

 

4  Učebný plán 
Príloha č.1 

                   2017/2018 ISCED 3A 
               

 
osemročné štúdium: Príma - Oktáva 

      
                     
Názov vzdelávacej oblasti 

a predmetu/ročník P
rí

m
a 

  

Se
ku

n
d

a   

Te
rc

ia
 

  

K
va

rt
a 

  

K
vi

n
ta

 

  

Se
xt

a 

  

Se
p

ti
m

a   

O
kt

áv
a 

  SPOL
U 

pri-
kva p

lu
s 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

5 
 

4 
 

5 
 

5 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 1 32 19 1 

Prvý cudzí 
jazyk 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

30 14 0 

Konverzácia 
v 1. CJ              

1 
 

2 3 0 3 

Druhý cudzí 
jazyk 

2 1 2 1 2 1 2 1 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

24 12 3 

  
                   

Človek a 
príroda 

Fyzika 1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 1 0 
 

12 6 1 

Chémia 1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 2 2 
 

2 
 

0 
 

12 5 1 

Biológia 1 
 

2 
 

1 
 

1 1 2 1 2 
 

2 
 

0 
 

13 6 1 

  
                   

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

13 7 2 

Geografia 1 1 1 
 

1 1 1 
 

1 
 

2 
 

1 1 0 
 

11 6 3 
Občianska 
náuka 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

2 
 

1 
 

7 4 0 

  
                   

Človek a 
hodnoty 

Katolícke 
náboženstv
o 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 16 8 10 

  
                   

Matematika 
a práca      s 
informáciam

i 

Matematika 4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

4 1 4 
 

4 
 

0 
 

30 17 1 

Informatika 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 1 1 

 
1 

 
0 

 
7 3 1 

  
                   

Umenie a 
kultúra 

Výtvarná 
výchova 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 2 0 

Hudobná 
výchova 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 2 0 

Umenie a 
kultúra 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

2 0 0 

  
                   

Zdravie a 
pohyb 

Telesná a 
športová 
výchova 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

16 8 0 

  
          

pvp
*     

11 11 0 14 

 

Spolu 
povinné 

26 4 27 3 26 3 27 3 26 6 29 1 27 5 14 16 243 
11
9 

41 

  
30 30 29 30 32 30 32 30 243 

  
                     
 

pvp* 8 roč. -  2 x 4 hodinovka 
 

rozširujúce vyučovanie 
  

    
1 x 2 hodinovka 

 
semináre 

         
    

1 x 1 hodinovka 
 

cvičenia 
         



 

 

Poznámky k osemročnému vzdelávaciemu programu: 
  

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v 1. až 4. ročníku nie je vyšší ako 30 a v 5. až 8. ročníku je najviac 
32 hodín, čo predstavuje hodinovú dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 243 hodín.  
2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka ako škola zistíme, podľa akého školského 
vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečíme zosúladenie jeho vedomostí, 
zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.  
3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.  
4. Na našej škole sa vyučuje predmet náboženstvo.  
5. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk.  
6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, 
náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických 
cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším 
počtom žiakov 23. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v 
týždni v 3. a 4. ročníku delí na skupiny v jednom z predmetov fyzika, chémia, biológia. V každom z predmetov 
fyzika, chémia, biológia a matematika sa trieda v niektorom z 5. až 8. ročníka delí na skupiny na jednej hodine v 
týždni. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.  
7. Vyučovacie hodiny pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra sa použijú na vyučovanie predmetov hudobná 
výchova a výtvarná výchova v 1. – 4. ročníku.  
8. Na vyučovanie predmetu náboženstvo spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s 
najvyšším počtom žiakov 20.  
9. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka 
a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.  
10. Jediným predmetom, ktorý sa neznámkuje je v osemročnej forme štúdia výtvarná výchova. 
11. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  
 
 a) posilnenie hodinovej dotácie jednotlivých predmetov tak ako je uvedené v Učebnom pláne. Ostatné 
disponibilné hodiny v celkovom počte 11 hodín sú určené na voliteľné predmety vyučované formou rozširujúceho 
predmetu, seminárov a cvičení na základe vlastného výberu žiakov z dôvodu posilnenia profilácie žiakov, 
zintenzívnenia prípravy žiakov na maturitnú skúšku a prijímacie konanie na ďalšie štúdium.  

Učebný plán gymnázia sa môže meniť na základe záujmu žiakov v nadväznosti na personálne možnosti a 
ďalšiu profiláciu školy. 

 
a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP; 

  4 – hodinová dotácia 
  - Rozširujúca fyzika 

- Rozširujúca chémia 
- Rozširujúca biológia 
- Rozširujúca dejepis 
- Rozširujúca geografia 
- Rozširujúca občianska náuka 
- Rozširujúca matematika 
- Rozširujúca informatika 

  - Rozširujúce náboženstvo 
 
 
 

2 –hodinová dotácia 
                Seminár zo slovenského jazyka a literatúry 
 Seminár z dejepisu 
 Seminár z geografie 
 Seminár z biológie 
 Seminár z chémie 
 Seminár z fyziky 
 Seminár z katolíckeho náboženstva 
 Seminár z matematiky 
 Seminár z informatiky 
                Spoločenskovedný seminár 
 Konverzácie z II. cudzieho jazyka  

  1 – hodinová dotácia 
   

Cvičenia z matematiky 
   Cvičenia z informatiky 
   Cvičenia z chémie 
   Cvičenia z biológie 

 
 Cvičenia z fyziky 
 Cvičenia z geografie 
 Cvičenia z dejepisu 

 
b) na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov;  



 

 

 
d) na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.  
 

11. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.  
 

RUP pre gymnázia schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum 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, vrátane ich dotatkov. 

 

  



 

 

Príloha č.2 
         

   
2017/2018 ISCED 3A 

        
   

 
štvorročné štúdium: I.A - IV.B 

    
   

          

iŠVP iŠkVP 
spol

u 
Názov vzdelávacej oblasti a 
predmetu/ročník   

I.   II.   III.   IV.   
SPOL

U 
GSA 

 
jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
3 

 
3 

 
3 

 
3 1 12 1 13 

Prvý cudzí jazyk 3 1 3 1 4 
 

4 
 

14 2 16 

Konverzácia v 1. CJ      
1 

 
2 

 
3 3 

Druhý cudzí jazyk 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

12 0 12 

  
           

Človek a príroda Fyzika 2 
 

2 
 

1 1 0 
 

5 1 6 

Chémia 1 2 2 
 

2 
 

0 
 

5 2 7 

Biológia 2 1 2 
 

2 
 

0 
 

6 1 7 

  
           

Človek a spoločnosť Dejepis 2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

6 0 6 

Geografia 1 
 

2 
 

1 1 0 
 

4 1 5 

Občianska náuka 0 
 

0 
 

2 
 

1 
 

3 0 3 

  
           

Človek a hodnoty Náboženstvo 1 1 1 1 0 2 0 2 2 6 8 

  
           

Matematika a práca      s 
informáciami 

Matematika 4 1 4 
 

4 
 

0 
 

12 1 13 

Informatika 1 1 1 
 

1 
 

0 
 

3 1 4 

  
           

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

2 0 2 

  
           

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 0 8 

 
pvp*        

11 0 11 11 

 
Spolu 25 7 28 2 27 5 14 16 124 30 124 

  
        

ŠVP 
iŠkV

P  

          
   

pvp* povinne voliteľné predmety v 4. ročníku 
   

          
   

 
4 ročník + 11 !!!! 2 x 4 hodinovka rozširujúce vyučovanie 

  

  
1 x 2 hodinovka semináre 

  

  
1 x 1 hodinovka cvičenia 

  
   

 

Poznámky k štvorročnému vzdelávaciemu programu: 
 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni nie je vyšší ako 32, čo predstavuje hodinovú dotáciu spolu s 
nepovinnými predmetmi za celé štúdium 124 hodín.  
2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka ako škola zistíme, podľa akého školského 
vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečíme zosúladenie jeho vedomostí, 
zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.  



 

 

3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.  
4. Na našej škole sa vyučuje predmet náboženstvo, pretože sme cirkevnou školou.  
5. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 
6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, 
náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických 
cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším 
počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova podľa bodu 7). V predmete informatika môže byť v 
skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v 
predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.  
7. Na vyučovanie povinne voliteľných predmetov možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať 
skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.  
8. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  

 
a) posilnenie hodinovej dotácie jednotlivých predmetov tak ako je uvedené v Učebnom pláne. Ostatné 

disponibilné hodiny v celkovom počte 11 hodín sú určené na voliteľné predmety vyučované formou rozširujúceho 
predmetu, seminárov a cvičení na základe vlastného výberu žiakov z dôvodu posilnenia profilácie žiakov, 
zintenzívnenia prípravy žiakov na maturitnú skúšku a prijímacie konanie na ďalšie štúdium.  

Učebný plán gymnázia sa môže meniť na základe záujmu žiakov v nadväznosti na personálne možnosti a 
ďalšiu profiláciu školy. 
 

b) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP; 
  4 – hodinová dotácia 
  - Rozširujúca fyzika 

- Rozširujúca chémia 
- Rozširujúca biológia 
- Rozširujúca dejepis 
- Rozširujúca geografia 
- Rozširujúca občianska náuka 
- Rozširujúca matematika 
- Rozširujúca informatika 

  - Rozširujúce náboženstvo 
 
 
 

2 –hodinová dotácia 
              Seminár zo slovenského jazyka a literatúry 
 Seminár z dejepisu 
 Seminár z geografie 
 Seminár z biológie 
 Seminár z chémie 
 Seminár z fyziky 
 Seminár z katolíckeho náboženstva 
 Seminár z matematiky 
 Seminár z informatiky 
                Spoločenskovedný seminár  
 Konverzácie z II. cudzieho jazyka 

  1 – hodinová dotácia 
   

Cvičenia z matematiky 
   Cvičenia z informatiky 
   Cvičenia z chémie 
   Cvičenia z biológie 

 
   Cvičenia z fyziky 
   Cvičenia z geografie 
   Cvičenia z dejepisu 

 
c) na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov;  
 

d) na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.  
 

9. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.  
 
RUP pre gymnázium 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, vrátane ich dodatkov. 

 



 

 

5 Učebné osnovy 
 

Obsahový a výkonový štandard je špecifikovaný v učebných osnovách jednotlivých predmetov, 
ktoré tvoria samostatné prílohy iŠkVP.  

Učebné osnovy sú rozpracované pre rozširujúce učivo z povinných vyučovacích predmetov 
a k novovytvoreným predmetom v učebnom pláne.  

Učebné osnovy predmetov, ktoré nerozširujú učivo povinných vyučovacích predmetov sú totožné 
s osnovami inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. 

V školskom roku 2017/2018 sa podľa UO iŠKVP vyučuje v 1. až 3. a 5. až 7. ročníku osemročnej 
vzdelávacej formy a v 1. až 3. ročníku štvorročnej vzdelávacej formy. 
 

  6  Personálne zabezpečenie chodu školy 
 

Pedagogický zbor školy je stabilizovaný, podľa vekového zloženia sú v ňom mladí učitelia i učitelia 
v zrelom veku, všetci členovia zboru sú plne kvalifikovaní. Členom pedagogického zboru je aj lektorka 
anglického jazyka.   

Škola má výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie, koordinátora pre 
environmentálnu výchovu, koordinátora žiackej rady, projektovú manažérku, koordinátora výchovy 
k čistote a k manželstvu a rodičovstvu, multiplikátorov pre jednotlivé predmety. 

Všetci členovia pedagogického zboru sa zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní učiteľov podľa ponuky 
metodických centier a v súlade s interným harmonogramom vzdelávania. 

Škola zamestnáva aj šiestich nepedagogických zamestnancov – 1 ekonómku, školníka, 
3 upratovačky a asistentku riaditeľa školy a zároveň personalistku. 

Zriaďovateľ školy pridelil škole už v roku 2012 vlastného duchovného správcu školy, ktorý je zároveň 
učiteľom Katolíckeho náboženstva. 

Na kalendárny rok 2017 bol škole pridelený aj asistent učiteľa pre žiakov so ŠVVP a pedagogický 
asistent pre triedneho učiteľa. 
 
Počet pedagogických zamestnancov: 
 učiteľov:  34 
 z toho začínajúcich: 0 
Počet nepedagogických zam.: 6  
 
Personálne obsadenie školy 

riaditeľ PaedDr. Kamil Nemčík 

zástupca RŠ Mgr. Terézia Ilovská 

duchovný správca školy ThLic. Florián Volf, PhD. 

výchovný poradca školy Mgr. Marek Holbus 

  Koordinátor .... 
 maturitnej skúšky Mgr. Terézia Ilovská 

environmentálnej výchovy Mgr. Gabriela Šedeková 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Martina Galanová 

ochrany osobných údajov Ing. Peter Truchan 

prevencie a drog. závislosti Mgr. Martin Bobrík 

žiackej rady PaedDr. Anna Mrvová, PhD. 

projektovej činnosti RNDr. Helena Drobúlová 
 



 

 

Metodické orgány (MO) – predmetové komisie 

PK - Jazyk a komunikácia, umenie a kultúra Mgr. Anna Viglašová 

PK – Cudzie jazyky Ing. Alenka Beyerová 
PK - Človek a príroda, matematika, práca 
s informáciami a svet práce 

Mgr. Gabriela Šedeková 

PK - Človek a spoločnosť, zdravie a pohyb Mgr. Anna Nemešová, PhD. 

PK - Človek a hodnoty Mgr. Martina Galanová 

 
Nepedagogickí zamestnanci: 
 Asistentka riaditeľa, personalistka: Iveta Mrvová 
 Ekonómka, personalistka:  Ing. Gabriela Slamčíková 
 Správca siete: Ing. Peter Truchan 
 Školník: Michal Mišák 
 Upratovačky: Daniela Demková, Oľga Pirohová, Janka Pátereková 
 
Pedagogickí zamestnanci: 
1. PaedDr. Kamil Nemčík 
2. Mgr. Terézia Ilovská 
3. Ing. Alena Beyerová 
4. Mgr. Martin Bobrík 
5. RNDr. Helena Drobúlová 
6. Mgr. Zoja Dubovcová 
7. Mgr. Martina Galanová 
8. Gabriela Hajzuk – lektorka ANJ 
9. Mgr. Anton Heins 
10. Mgr. Marek Holbus 
11. Mgr. Martin Janček 
12. Mgr. Vladimír Klimek 
13. Mgr. Monika Komová 
14. Mgr. Janka Kršková 
15. Mgr. Zuzana Ludrovcová 
16. Mgr. Terézia Mahútová 
17. Mgr. Martin Mastiš 

18. PaedDr. Anna Mrvová, PhD. 
19. Mgr. Mária Nemčeková 
20. Mgr. Anna Nemešová, PhD. 
21. Mgr. Lucia Olosová 
22. Mgr. Ivana Ondrejková 
23. Mgr. Silvia Orolímová 
24. Mgr. Martin Remenár 
25. Ing. Janka Sekanová 
26. Mgr. Laura Soboňová 
27. Mgr. Gabriela Šedeková 
28. RNDr. Tatiana Škapcová 
29. Mgr. Silvia Tholtová 
30. Mgr. Janka Trnovská 
31. Ing. Peter Truchan 
32. Ing. Stanislav Veselovský 
33. Mgr. Anna Viglašová 
34. ThLic. Florián Volf, PhD. 

 

7    Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
 

Okrem klasických 16 kmeňových tried škola disponuje odbornými učebňami: tri učebne na vyučovanie 
informatiky nadštandardne vybavené výpočtovou technikou /v každej učebni je 10 až 15 počítačov pre žiakov 
a jeden pre učiteľa/, excelentne vybavené fyzikálne laboratórium, Bio-kultúrne centrum s biologickým 
laboratóriom, chemické laboratórium s technikou a pomôckami, jazykové laboratórium, poloodbornú učebňu na 
vyučovanie geografie (U24), jazykov, učebňu náboženstva. V každej kmeňovej triede a v odborných učebniach je 
zabudovaný dataprojektor, v piatich učebniach je inštalovaná interaktívna tabuľa.  

Škola má v pláne vybudovanie školskej knižnice, keďže knižničný fond sa nachádza v jednej z tried (U22) a 
nedostatkom jej fungovania je hľadanie vhodných priestorov na adekvátnu činnosť. 

Takmer každý učiteľ disponuje prenosným osobným počítačom/notebook/, ktorý mu slúži na prípravu 
vyučovacích hodín i na odučenie vyučovacej hodiny. Kabinety pre vyučujúcich sú veľmi dobre vybavené učebnými 
pomôckami, v každom kabinete je k dispozícii počítač s tlačiarňou. V zborovni majú učitelia k dispozícii kopírovací 
stroj. 

Žiaci majú k dispozícii počítače na chodbách školy i kopírku, s ktorou pracujú sami. 
Na každom poschodí sú umiestnené LCD obrazovky, ktoré slúžia na aktuálne informovanie žiakov, ale aj na 

prezentáciu mnohých programov a žiackych projektov.  



 

 

V škole máme vybudovanú rokovaciu sálu s multimediálnou technikou, je vhodná na videokonferencie, 
semináre a workshopy, na organizovanie vzdelávacích podujatí ju využíva aj Metodické centrum v Žiline, či 
Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi. 

Na duchovné povzbudenie slúži školská Kaplnka Ducha Svätého, na telesný relax posilňovňa a školský dvor 
so zabudovanými basketbalovými košmi a pingpongovými stolmi. 

Škola má aj telocvičňu, ale na hodiny telesnej výchovy a záujmové športové krúžky využívame podľa potreby 
telocvične iných subjektov v blízkosti školy. Priestory školy postupne prechádzajú kompletnou opravou 
a maľovaním podľa harmonogramu a možností školy. 

Počas voľných hodín môžu žiaci využívať priestory na chodbách a v prechodovej učebni na prípravu na 
vyučovanie, prípadne na relax. Stravovanie žiakov zabezpečuje aj školský bufet, ktorý prevádzkuje súkromný 
podnikateľ. 

 
Počet kmeňových tried:  16 
odborných učební:   12 

(jazykové laboratórium, jazyková učebňa, Exc. centrum fyziky, Exc. centrum chémie, BIO-kultúrne 
centrum, Exc. centrum informatiky 1 - 4, Exc. centrum vyuč. náboženstva, multimediálna zasadačka, 
Centrum pokoja) 

Počet telocviční:   1  
Posilňovňa:   2 
Školský areál:    1 
Školský bufet:    1 
Školská knižnica:   1 
Školská kaplnka:  1 

 

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

 

Podmienky vychádzajú predovšetkým z možností budovy a areálu školy. Budova školy pôsobí esteticky 
navonok i vo vnútri, v triedach i na chodbách sú inštalované nástenky a informačné tabule, ktoré dokumentujú 
život školy, mimoškolské podujatia rôzneho druhu i charakteru. 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladie sa dôraz na upravené a estetické 
prostredie tried, školského dvora, chodieb. Aktuálne informácie o aktivitách školy sú publikované na 
informačných tabuliach, LCD obrazovkách, nástenkách a školskom internetovom informačnom systéme. Škola má 
rozsiahlu dlhoročne budovanú elektronickú fotogalériu, galériu úspechov žiakov, školskú stránku 
www.gsa.edupage.org a aj oficiálnu stránku školy na facebooku. Žiaci, učitelia, ale aj rodičia majú k dispozícii 
Centrum pokoja, ktoré  slúži na spríjemnenie chvíľ v škole, napr. pri návštevách, štúdiu, alebo pri nevoľnosti 
žiakov, či zamestnancov a na aktívny odpočinok spolu s miestnosťou, v ktorej je umiestnené kalčeto. 

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie sú pravidelne kontrolované 
požiarnym bezpečnostným technikom a hygienikom. Na začiatku školského roka prebieha pravidelné (min. 1x za 2 
roky) školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnych opatreniach. 
Elektrické a ďalšie zariadenia sú kontrolované podľa platných predpisov. Zistené nedostatky podľa výsledkov 
revízií sa urýchlene odstraňujú.  

Na začiatku každého školského roka prebehne poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
rovnako aj pred každou exkurziou alebo výletom. Žiaci v rámci účelových cvičení absolvujú školenie o poskytovaní 
prvej pomoci a poučení o zásadách a počínaní pri požiari, a inom nebezpečenstve či havárii.  

Zásady správania v súlade s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia sú obsiahnuté aj v školskom 
poriadku.  

V škole pravidelne prebiehajú cvičné požiarne poplachy pre žiakov a zamestnancov školy.  
Všetci žiaci a zamestnanci školy sú každoročne poistení pre prípad úrazu na vyučovaní a akciách školy. 

 



 

 

9 – 10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a zamestnancov školy 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality je zahrnutý v troch oblastiach: 

 hodnotenie žiakov, 

 hodnotenie pedagogických zamestnancov, 

 hodnotenie školy. 
 

Cieľom je získavanie spätnej väzby o výsledkoch našej práce a materiálu k stálemu zlepšovaniu sa 
a skvalitňovaniu nielen podmienok na vzdelávanie, ale aj samotného procesu výchovy a vzdelávania 

 

9   Vnútorný systém hodnotenia žiakov 
 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu, 
ako si žiak osvojil problematiku v jednotlivých predmetoch, v čom sú jeho kvality a prednosti, v čom má 
nedostatky, kde robí pokroky. 

Ďalším cieľom je zhodnotiť, ako dokáže prepojiť získané vedomosti so zručnosťami a spôsobilosťami. 
Prospech a správanie žiakov hodnotíme podľa Metodického usmernenia č.21/2011 – R zo 1. mája 2011, 

ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. 
 

9.1 Získavanie podkladov na hodnotenie 
 

 Priebežné monitorovanie žiakových výkonov a jeho pripravenosti na vyučovanie, vrátane spracovania 
domácich úloh, 

 priebežné sledovanie aktivity, pozornosti, snahy žiaka na hodine, 

 ústne skúšanie, 

 písomné skúšanie: kontrolné práce, štvrťročné práce, testy, diktáty, kompozície, 

 projekty, referáty, seminárne práce – vypracovanie a prezentácia. 
 

Pri písomnom skúšaní úspešnosť alebo neúspešnosť hodnotíme známkou alebo percentuálne, ústnu odpoveď 
známkou. 

V príme až kvarte nehodnotíme výtvarnú výchovu. 
Rodičia sú o výsledkoch žiakov informovaní vyučujúcimi na stretnutiach rodičovského spoločenstva štyrikrát 

ročne, na individuálnych konzultáciách, môžu si pozrieť hodnotenie v elektronickej žiackej knižke. Rodičia majú 
právo nahliadnuť do písomných prác svojich detí. Písomné práce preto archivujeme spravidla do konca septembra 
nasledujúceho školského roka, alebo do času, kým nepominie lehota na podanie výhrady voči hodnoteniu 
a klasifikácii žiaka v danom predmete tak, ako to upravuje Metodické usmernenie č.21/2011. 

 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

10.1 Systém kontroly a hodnotenia tvorí: 
 
a) Hospitačná činnosť vedenia školy, ktorá je zameraná na zisťovanie, či učiteľ plní školský vzdelávací program, 
či využíva nové metódy práce, ako zapája žiakov do výkladu nového učiva, aká je úroveň diskusie k danej 
téme. Hodnotí, či žiaci majú dostatok priestoru na tvorivú prácu, na vlastné názory a riešenia tvorivých úloh. 
Predmetom hodnotenia je aj správanie sa učiteľa v triede, ochota prijímať názory žiakov, vytvárať príjemné 
prostredie, tvorivú pracovnú atmosféru. 
 
b) Vzájomné hospitácie najmä uvádzajúcich a  začínajúcich učiteľov. 
 



 

 

Hospitačnú činnosť vykonávajú riaditeľ a zástupkyňa riaditeľa minimálne raz za štvrťrok. Cieľom je najmä 
poznanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacej práce, zvýšenie odbornej úrovne vyučovania, pomoc vyučujúcim, 
výmena skúseností, kontrola plnenia hlavných úloh plánu práce školy a kontrola plnenia opatrení. 

Na konci školského roka riaditeľ školy a jeho zástupkyňa v súlade so zákonom o pedagogických 
zamestnancoch hodnotia prácu a výsledky každého pedagogického zamestnanca školy podľa kritérií uvedených v 
príslušných predpisoch. 

 
Záverečné hodnotenie zamestnancov bude na základe: 

 plnenia cieľových úloh, 

 rozhovoru, 

 výsledkov žiakov, 

 ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

 mimoškolskej činnosti 

 hodnotenia samotným učiteľom.   
 

10.2 Hodnotenie školy 
 
Autoevalvácia a hodnotenie školy je prostriedkom na nevyhnutnú spätnú väzbu, na zistenie, ako sa škole darí 

napĺňať výchovné a vzdelávacie zámery a ciele. 
Úroveň stavu vzdelávania, dochádzky a mimoškolských aktivít bude štatisticky vyhodnotená na konci každého 

klasifikačného obdobia. Na konci školského roka bude vykonaná analýza školského vzdelávacieho programu ako i 
celkového stavu školy. 

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia a ostatná verejnosť získali dostatočné a hodnoverné 
informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v Školskom vzdelávacom programe. Dôraz je kladený 
na zistenie a konštatovanie úrovne stavu a tiež na zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.  

 
Oblasti autoevalvácie 

 vzdelávacie podmienky 

 zisťovanie školskej klímy 

 zisťovanie vedomostí, poznatkov, zručností a kompetencií žiakov 

 riadenie školy 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 úroveň výsledkov práce školy 

 image školy, spolupráca s rodičmi a verejnosťou 
      
Podmienky na vzdelávanie 
Pravidelné hodnotenie a analýza podmienok na vzdelávanie prostredníctvom: 

 vedenia školy, 

 vedúcich predmetových komisií a subkomisií, 

 pripomienok a návrhov študentskej rady, 

 pripomienok a návrhov Rady školy a Rady Rodičovského spoločenstva. 
 

Kritériá 
Na základe pripomienok a návrhov aktuálne dopĺňať materiálno-technické vybavenie školy v súlade s napĺňaním 
cieľov školského vzdelávacieho programu. 

 
Nástroje 

Analytická kontrolná činnosť riaditeľa školy     priebežne 
Kontrolná a hospitačná činnosť      podľa plánu kontrol a hospitácií 
Činnosť predmetových komisií a subkomisií     podľa plánu 
Personálne zabezpečenie, kreativita učiteľov    priebežne 
Požiadavky na doplnenie odborných učební a kabinetov         podľa potreby 
Rokovania Rady rodičov, Rady školy a Študentského parlamentu          podľa plánu 



 

 

 
Školská klíma, interpersonálne vzťahy 
 

Hodnotenie školskej klímy – úroveň starostlivosti o žiakov a zamestnancov, ochota zamestnancov pracovať 
v prospech školy, dôvera zamestnancov k vedeniu školy, ochota  vedenia a zamestnancov spolupracovať 
a diskutovať o aktuálnej situácii v škole, možnosť duchovného prežívania v školskej Kaplnke Ducha Svätého 
s ponukou prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie  – je súčasťou osobných stretnutí, rozhovorov a dotazníkov. 
 

11 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
 

Cieľom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov je 
sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a 
dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy 
na modernú. Cieľom je neustále inovovať obsah a metódy výučby, skvalitňovať výstupy výchovno-vzdelávacieho 
procesu, reagovať na potreby trhu práce. 

Podrobnosti sú každoročne rozpracované v Pláne kontinuálneho vzdelávania, ktorý vydáva riaditeľ školy 
a schvaľuje zriaďovateľ. 

 
Učitelia sa môžu zúčastňovať na týchto typoch vzdelávania: 

1. Adaptačné vzdelávanie, ktoré je určené pre začínajúcich pedagogických zamestnancov. Umožní im získať 
profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca, ktoré nezíska 
absolvovaním študijného programu v požadovanom študijnom odbore. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú 
kredity.  
2. Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných 
kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú 
kredity.  
3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na 
štandardný výkon pedagogickej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity (okrem funkčného 
inovačného vzdelávania).  
4. Špecializačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností.  
Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci 
pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec 
vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom 
informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, koordinátor prevencie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  
5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich 
pedagogických zamestnancov. Vedúcim pedagogickým zamestnancom je riaditeľ a zástupca riaditeľa. Za tento typ 
vzdelávania sa nezískavajú kredity.  
6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných 
predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za 
tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 
 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude nielen zapájať svojich pedagogických 
zamestnancov, ale aj podporovať ich vzdelávanie. Za týmto účelom vypracováva ročné plány kontinuálneho 
vzdelávania. 

Očakávaný proces: Požiadavky na ďalšie vzdelávanie v školskom roku budú predkladané zo strany 
pedagógov na predmetových komisiách. Pedagogický kolektív má permanentný záujem o rôzne formy ďalšieho 
vzdelávania. Svoj záujem o rôzne formy vzdelávania v každom školskom roku prejavuje viac ako 10 pedagogických 
zamestnancov.  

Zamestnanci deklarujú záujem sa zúčastňovať vzdelávacích aktivít aj mimo kontinuálneho vzdelávania, 
predovšetkým účasťou na ďalších vzdelávacích podujatiach organizovaných Metodicko – pedagogickým centrom, 
ale aj v programe Erazmus +, ktorý aj v školskom roku 2017/2018 budeme realizovať účasťou 6 pedagógov. 
Koordinátori školských projektov sa budú zúčastňovať vzdelávacích aktivít organizovaných vyhlasovateľmi 
projektov. U členov pedagogického kolektívu je prítomný potenciál na samovzdelávanie, predovšetkým v oblasti 



 

 

inovačných metód vo vyučovaní a zlepšenia zručností vo využívaní IKT. Zaradenie ďalších pedagogických 
zamestnancov na vzdelávanie bude postupne realizované podľa ich záujmu a potrieb školy.  

Predpokladáme, že počet zamestnancov zúčastňujúcich sa kontinuálneho vzdelávania v nastávajúcich 
školských rokoch bude približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch. Vzdelávanie budeme riadiť 
spôsobom, aby bolo zmysluplné pre školu aj pedagogického zamestnanca. Budeme vykonávať poradenskú činnosť 
pre pedagógov, aby vopred vedeli, ktoré školenia sú potrebné z pohľadu školy. Vízia pedagogickej činnosti a 
súvisiace požiadavky na vzdelávanie:  

- položiť kvalitné základy vyučovania v cudzom jazyku 
- vzdelávanie pedagógov uskutočňovať s cieľom realizovať také formy, metódy a obsah vzdelávania, ktoré 

vyhovujú požiadavkám súčasnej spoločnosti. Pedagógmi získané vedomosti a zručnosti implementovať 
bezodkladne do vyučovacieho procesu a tým skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces pre žiaka.  

- podľa kapacitných možností podporovať budovanie odborných učební a vybaviť ich modernými 
vyučovacími prostriedkami. Týmto spôsobom umožniť pedagógom realizáciu nadobudnutých poznatkov v 
oblasti využívania modernej multimediálnej techniky vo vyučovaní.  

- plánovanie kontinuálneho vzdelávania Plány kontinuálneho vzdelávania budú vychádzať z plánov 
predmetových komisií.  

- zostavovanie a spracovanie týchto plánov bude prebiehať dvojstupňovým modelom. 1. Pedagogický 
zamestnanec svoj osobný plán bude konzultovať v rámci predmetových komisií, aby sa zosúladili s 
potrebami jednotlivých predmetov. 2. Osobné plány predložené predmetovými komisiami budú 
analyzované vedením školy z pohľadu zabezpečenia kvalitného vyučovania a aktuálnych potrieb školy.  

 

Systém merania a kontroly: 

1. Vedenie školy a vedúci predmetových komisií budú sledovať nasledovné ukazovatele: - umožnenie 

kontinuálneho vzdelávanie proporčne medzi členmi PK a PK navzájom tak, aby vzdelávací proces učiteľov 

nenarušil vo významnej miere vzdelávací proces žiakov,  

- aký je prínos vzdelávacieho procesu pre pedagogického zamestnanca,  

- aký je prínos vzdelávacieho procesu pre daný predmet a vyučovací proces,  

- aktívne uplatňovanie nadobudnutých poznatkov a zručností vo výchovnovzdelávacom procese,  

- poskytnutie informácií zo školenia ostatným členom predmetovej komisie.  

 

2. Sledovanie bodov podľa predchádzajúceho zoznamu bude vykonané nasledovným spôsobom:  

- autoevalvácia (správa o školení podaná na zasadnutí predmetovej komisie – vlastné zhodnotenie školenia, 

správa je súčasťou zápisnice z predmetovej komisie),  

- vyhodnotenie školení za školský rok z daného predmetu predsedom predmetovej komisie, toto vyhodnotenie je 

súčasťou hodnotiacej správy predmetovej komisie,  

- autoevalvačné dotazníky pre učiteľa (zistiť využiteľnosť a užitočnosť nadobudnutých vedomostí a zručností, ako 

boli využité v procese vyučovania).  

 

3. Činnosti uvádzané v bodoch 1 a 2 sa budú realizovať z nasledovných dôvodov  

- zistiť prínos školení pre zamestnanca a vzdelávanie v škole,  

- zistiť využitie nových informácií v procese vzdelávania, - podanie spätnej väzby inštitúciám, ktoré realizujú 

vzdelávanie.  



 

 

12  Zabezpečenie vyučovania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

 

Škola je otvorená pre všetkých žiakov, podľa potrieb sme schopní vytvoriť vhodné prostredie i organizačné 
formy vyučovania na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 
Na základe odporúčania psychologicko-pedagogického zariadenia zabezpečíme: 

 poradenskú pomoc školy žiakom i rodičom, 

 vhodné podmienky na prijímacích skúškach, ktoré zodpovedajú odporúčaným potrebám žiakov so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

 štúdium podľa individuálneho študijného plánu, 

 ďalšiu sadu učebníc používaných len v škole, 

 didaktické a kompenzačné pomôcky, 

 individuálne tempo a rozloženie učiva na menšie celky, 

 komunikáciu s vyučujúcimi prostredníctvom webovej stránky školy, 

 bezbariérový prístup do školy, 

 používanie PC počas výkladu aj počas písomných prác, 

 používanie nahrávacej a kopírovacej techniky. 
 

Škola je otvorená aj pre žiakov, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: t.j. žiakov:  
 so zdravotným znevýhodnením: 

- pri telesnom postihnutí upraviť požiadavky na žiaka, didaktické pomôcky a metodiku podľa individuálnych 
potrieb žiaka a v súlade s platnými metodickými odporúčaniami. Pri dlhodobej práceneschopnosti 
individuálne riešiť klasifikáciu žiaka.  

- v prípade výchovno-vzdelávacích porúch zabezpečovať odbornú pomoc – výchovný poradca, Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
 zo sociálne znevýhodneného prostredia:  

- zabezpečiť sociálne štipendium. 
- poskytnúť príspevok na učebné pomôcky, náklady na školou usporiadané akcie v spolupráci so združením 

rodičov. 
- v prípade výchovno-vzdelávacích porúch zabezpečovať odbornú pomoc – výchovný poradca, Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
 s mimoriadnym nadaním: 

- umožniť študijný pobyt na ekvivalentnej zahraničnej škole bez prerušenia štúdia. 
- usmerniť a spolupracovať s odborníkmi - možnosť ďalšieho rastu žiaka. 
- rozšíriť preberaného učiva. 
- individuálne úlohy prehlbujúce a rozširujúce učivo. 
- zapájanie do vzdelávacích súťaží. 
- konzultácie pedagógov pri príprave na súťaže alebo pri spracovávaní individuálne zadaných úloh. 
- delenie na skupiny podľa úrovne žiakov. 
- delenie na skupiny podľa úrovne žiakov v rámci vyučovacej hodiny. 
- štúdium podľa individuálneho vzdelávacieho plánu pre športovcov. 
- individuálny prístup vyučujúceho na hodine. 

 
Po prerokovaní v pedagogickej rade je všetkým žiakom so špeciálnymi potrebami možné vytvoriť 

individuálny študijný plán. 
 

  



 

 

III. Špecifiká školského vzdelávacieho programu 
  

Organizácia prijímacieho konania   
 

Gymnázium sv. Andreja prijíma žiakov do prvého ročníka štvorročného štúdia na základe vopred 
pripravených a pedagogickou radou schválených kritérií, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke školy 
www.gsa.edupage.org. Tvoria ich: 

 dosiahnuté výsledky písomných skúšok z matematiky a slovenského jazyka, 
 výsledky z celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka, 
 dosiahnuté koncoročné výsledky v 7. a 8. ročníku a polročný prospech v 9. ročníku základnej školy. 
Do prvého ročníka osemročného štúdia na základe vopred pripravených a pedagogickou radou 

schválených kritérií, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke školy www.gsa.edupage.org. Tvoria ich: 
 dosiahnuté výsledky písomných skúšok z matematiky a slovenského jazyka, 
 výsledky z celoslovenského testovania žiakov piateho ročníka, 
 dosiahnuté polročné výsledky v 5. ročníku základnej školy.  
Uchádzačom so zdravotným znevýhodnením umožníme na základe odporúčania školského zariadenia 

výchovného poradenstva a žiadosti rodičov upravenú prijímaciu skúšku. 
Prijímacie konanie je organizované v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

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

 
Štúdium na gymnáziu sa ukončuje maturitnou skúškou. Maturitná skúška sa v našej škole sa uskutočňuje 

podľa vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení ďalších zmien a podľa zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

Žiak vykoná maturitnú skúšku zo štyroch predmetov, povinný je slovenský jazyk a literatúra a jeden cudzí 
jazyk, ďalšie dva predmety sú voliteľné. Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, 
ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru, ktorý žiak študuje. 

Žiak sa prihlási na maturitnú skúšku u zástupkyne riaditeľa školy do 30. septembra príslušného školského 
roka.  

Z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk vykoná žiak ústnu a písomnú 
formu internej časti a externú časť maturitnej skúšky. Z predmetu matematika vykoná žiak ústnu formu internej 
časti a externú časť maturitnej skúšky. Z ďalších predmetov vykoná len ústnu formu maturitnej skúšky.  

Písomná externá a interná časť a ústna časť maturitnej skúšky prebieha podľa platných predpisov a v 
termíne, stanovenom MŠVVaŠ SR. V prípade neúspešnej skúšky môže žiak požiadať riaditeľa školy o vykonanie 
opravnej maturitnej skúšky v náhradnom termíne do troch rokov od ukončenia štvrtého ročníka. 

Koordinátorom maturitnej skúšky je zástupkyňa riaditeľa školy.  
Riaditeľ školy na návrh predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých 

predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, 
ktoré môže žiak používať. 

Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa 
konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať 
najviac 24 žiakov. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní. 

Ako predsedovia jednotlivých komisií sú zväčša menovaní pedagógovia Gymnázia v Ružomberku, 
Obchodnej Akadémie a Spojenej školy obchodu a služieb v Ružomberku. 

Pri hodnotení a klasifikácii maturitnej skúšky sa postupuje v súlade s vyhláškou č. 318/2008 Z.z. v znení 
neskorších predpisov (napr. vyhl. č. 113/2015) o ukončovaní štúdia na stredných školách. Žiaci dostávajú doklad o 
vzdelaní - maturitné vysvedčenia spolu s dodatkami v deň nasledujúci po skončení maturitných skúšok v škole. 

 

http://www.gsa.edupage.org/
http://www.gsa.edupage.org/


 

 

Začlenenie prierezových tém 
 

Prierezové témy predstavujú okruhy problémov, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, no 
nie ako samostatné predmety, ale sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a niektoré časti sú uvedené aj 
v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  
 

- Multikultúrna výchova  
Chápanie a akceptovanie iných kultúr, poznávanie ich myslenia, náboženstva, spôsobu života, kultúry, 

zvykov a tradícií je začlenené do viacerých predmetov. Najväčší podiel majú spoločenskovedné predmety dejepis, 
geografia a občianska náuka. Poznávanie iných kultúr je však aj súčasťou výučby cudzích jazykov v rámci 
preberania reálií anglicky či nemecky hovoriacich krajín. Chápanie iných kultúr minulosti i súčasnosti je tiež 
náplňou predmetov vzdelávacej oblasti umenie a kultúra. V neposlednom rade sem patrí i katolícke náboženstvo, 
ktorého súčasťou je i poznávanie iných svetových náboženstiev a výchova k ich tolerancii. Mimo vyučovania sú to 
kontakty a besedy s misionármi, cestovateľmi a zahraničnými hosťami.  

 
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rozvíjal svoju kultúrnu identitu a interkultúrne kompetencie;  

 spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

 akceptoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti, rešpektoval kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí a 
spoločenstiev;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí.  
 
Multikultúrnu výchovu začleňujeme do jednotlivých učebných osnov predmetov dejepis, geografia, 

občianska náuka, cudzie jazyky, slovenský jazyk a literatúra, katolícke náboženstvo. 
 

- Mediálna výchova  
Kritické a selektívne využívanie médií sa prelína takmer všetkými predmetmi. Je súčasťou slovenského 

jazyka a literatúry, cudzích jazykov, všetkých spoločenskovedných predmetov, ako aj informatiky. Z hľadiska etiky 
médií je táto prierezová téma začlenená i do náboženstva, kde sa snažíme vychovať zrelé osobnosti schopné 
odolať manipulácii a negatívnym vplyvom médií a súčasne si z nich vedieť vybrať to dobré a hodnotné. Prakticky k 
tejto téme prispievajú školské médiá – internetový portál ANDREJ NEWS a žiacky časopis Andrej, kde majú žiaci 
pod vedením skúseného pedagóga možnosť prejaviť svoje mediálne kompetencie.  

 
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

 využíval médiá zmysluplne;  

 získal kritický odstup od mediálnych produktov/obsahov, rozpoznal mediálne spracovanú realitu;  

 reflektoval pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;  

 osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a pri vytváraní vlastných mediálnych 
produktov;  

 prehĺbil technické zručnosti potrebné pre používanie médií.  
 
Mediálnu výchovu začleňujeme do učebných osnov predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, 

etická výchova, umenie a kultúra. Ďalšou organizačnou formou vyučovania bude exkurzia do vybraných médií, 
návšteva filmových a divadelných predstavení, respektíve beseda s odborníkmi z mediálnej oblasti. 

 
- Osobnostný a sociálny rozvoj  

Táto prierezová téma je integrálnou súčasťou celého výchovno–vzdelávacieho programu našej školy, teda 
má svoje uplatnenie vo všetkých predmetoch a aktivitách školy. Špeciálne je však náplňou katolíckeho 
náboženstva, ktorého jedným z hlavných cieľov je výchova žiakov v duchu kresťanského personalizmu. Na 
hodinách sú žiaci vedení k sebareflexii, hľadaniu hodnôt a ich hierarchie, vytváraniu medziľudských vzťahov v 
duchu kresťanskej lásky a porozumenia, a to na všetkých úrovniach života. Využívame tu najmä interaktívne 
metódy vyučovania, psychosociálne hry, modelové situácie či diskusie alebo obhajobu svojho názoru. Z aktivít 
mimo vyučovania treba najmä spomenúť besedy s významnými osobnosťami duchovného a spoločenského života. 



 

 

Pravidelne tiež prebieha spolupráca Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
a Podprahového centra PREROD v Ružomberku. Psychológovia komunikujú so žiakmi a pomáhajú rozvoju ich 
osobností.  

 
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 porozumel sebe a iným;  

 stanovil priority a ciele s ohľadom na svoje osobné schopnosti, záujmy a možnosti;  

 ovládal zručnosť kultivovanej komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

 akceptoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov a rešpektoval práva každého 
človeka;  

 osvojil poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho 
osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

 získal predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a 
rodičovstva;  

 spoznal a uplatňoval podmienky pre životný štýl, ktorý podporuje a neohrozuje zdravie.  
 
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať aj zážitkovou formou na hodinách občianskej náuky, 

biológie, katolíckeho náboženstva, a počas projektových dní v spolupráci s centrom PREROD v Ružomberku 
v rozsahu 2 až 5 hodín, na vyčleníme podľa možností 1 deň. 

 
- Environmentálna výchova  

Výchova k ochrane života a prírody patrí k prioritám našej školy. Vnímať život ako najvyššiu hodnotu a 
chrániť ho, nedevastovať prírodu, ale využívať ju iba natoľko, nakoľko je to nevyhnutné, poznať zákonitosti prírody 
a vedieť ich využívať v prospech ľudstva – to je súčasť najmä prírodovedných predmetov biológie a geografie. Po 
stránke morálky a etiky si žiaci osvoja základné kresťanské postoje na náboženstve a etickej výchove. Súčasťou 
environmentálnej výchovy je i spracovanie projektov s tematikou ochrany životného prostredia. Praktická výchova 
k ochrane prírody je i súčasťou predmetových a triednych exkurzií počas štúdia. 

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 dokázal vnímať negatívne zásahy človeka vo svojom širšom životnom prostredí;  

 navrhol možnosti, riešenia smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia na lokálnej/regionálnej 
úrovni a aktívne sa na nich podieľal;  

 skúmal vplyv faktorov prostredia na organizmy v širších súvislostiach;  

 spoznal globálne ekologické problémy, kriticky hodnotil ich vplyv a navrhol možnosti riešenia;  

 porozumel princípom trvalo udržateľného rozvoja;  

 porovnal technológie a materiály, ktoré sú šetrné a ktoré poškodzujú životné prostredie, akceptoval 
potrebu uprednostnenia tzv. zelených technológií a materiálov;  

 poznal spoločenské nástroje starostlivosti o životné prostredie;  

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, vedel prispôsobiť svoje návyky v prospech zachovania životných 
podmienok.  

 
Environmentálnu výchovu začleňujeme najmä do učebných osnov predmetu geografia a do jednotlivých 

učebných osnov predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda (fyzika, chémia, biológia). 
  

- Ochrana života a zdravia  
Táto prierezová téma je na našom gymnáziu chápaná omnoho širšie než iba účelové cvičenia a kurzy. 

Ľudskému životu sa venuje veľká pozornosť v rámci výučby biológie. Náboženstvo zasa vychováva žiakov k 
ochrane ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Zvlášť na to kladieme dôraz počas Týždňa úcty 
k životu, ktorý každoročne organizujeme na škole. Ďalej sem patrí i ochrana zdravia pred alkoholom, cigaretami, 
drogami, ako i vedenie zdravého štýlu života. Dominantnú úlohu v otázke telesnej zdatnosti, odolnosti organizmu 
voči fyzickej a psychickej záťaži zohráva predmet telesná výchova, ktorý aj vďaka realizácii projektu s nadáciou 
Renovabis Gymnázium v pohybe z roku 2016 má za cieľ rozhýbal deti v súlade s národným plánom boja proti 
obezite. Zachované sú i účelové cvičenia, najmä kurz na ochranu života a zdravia. Súčasťou tejto témy je lyžiarsky 
kurz a turistické akcie, ktoré škola pravidelne organizuje.  



 

 

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 identifikoval a charakterizoval nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;  

 rozvinul si praktické zručnosti v sebaochrane;  

 aktívne poskytol pomoc iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

 vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

 cieľavedome zvyšoval svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu voči fyzickej a psychickej záťaži v 
náročných životných situáciách.  

 
Ochranu života a zdravia budeme realizovať najmä formou účelových cvičení v príme až sexte a 

samostatným trojdňovým kurzom (v pobytovej, alebo dochádzkovej forme) v septime a v tretích ročníkoch. Túto 
prierezovú tematiku začleňujeme aj do učebných osnov predmetov dejepis, geografia, občianska náuka, fyzika, 
chémia, biológia a telesná a športová výchova. 
 

-  Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
S tvorbou projektov sa stretávajú žiaci našej školy prakticky už od začiatku štúdia takmer na všetkých 

predmetoch. Metodickú prípravu dostanú na hodinách slovenského, resp. cudzích jazykov, technickú na 
vyučovaní informatiky, aby dokázali samostatne spracovať vlastný projekt v elektronickej forme na úrovni 
prezentácie. Veľký dôraz kladieme však nielen na prípravu, ale i na kvalitnú prezentáciu projektu – ide o správnu 
rétoriku, kultivovaný prejav, schopnosť prezentovať svoj názor, ale i prijať kompromis a stanovisko iných.  

Neformálne vzdelávanie v tejto oblasti si našlo svojej miesto v podobe žiackych konferencií, ktoré sa 
samostatne realizujú pre žiakov vyšších ročníkov – Ako nás nepoznáte a pre žiakov nižších ročníkov – 
Mozgovňa.gsa. 
 

-  Regionálna výchova  
Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 
kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov 
predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a 
spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

V rámci školského vzdelávacieho programu je obsah prierezovej témy zaradený do predmetov, najmä do 
geografie, dejepisu, biológie. Špeciálne je tomu určená zvýšená dotácia hodín dejepisu na osemročnej forme 
štúdia. 
 

- Finančná gramotnosť 
Cieľom tejto prierezovej témy je učiť žiakov využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

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

V mnohých predmetoch (MAT, OBN, KNB, DEJ,...) vedieme žiakov k hľadaniu a využívaniu finančných 
informácií, k poznaniu pravidiel riadenia vlastných financií, rozoznávaniu rizík, stanoveniu si finančných cieľov, 
plánovaniu ich dosiahnutia, efektívnemu využívaniu finančných služieb, plneniu si svojich finančných záväzkov, 
ochrane majetku, orientácii v  oblasti finančných inštitúcií a k zabezpečeniu základných potrieb jednotlivca a 
rodiny. 

 
Pri realizácii začlenenia prierezovej témy používame usmernenia Metodiky pre výučbu finančnej 

gramotnosti, ktorú zverejnilo MŠVVaŠ SR na svojich webových stránkach. 



 

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program bol prerokovaný na pedagogickej rade 04.09.2017 
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