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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1. Veľkosť školy  

  

 Od roku 1996 škola sídli neďaleko centra mesta v kompletne zrekonštruovanej 

priestrannej budove, ktorá je v osobnom vlastníctve zriaďovateľa. Dvojpodlažná budova je 

uspôsobená na maximálnu kapacitu 155 žiakov. V každom školskom roku sa otvára 1 trieda s 

maximálnym počtom žiakov 31. Naplnenosť tried zatiaľ nie je stopercentná. Priemerný počet 

žiakov v triedach sa pohybuje v rozmedzí 78 - 80%. Situácia sa výrazne zlepšuje, o čom 

svedčí rastúci záujem o štúdium na našej škole. Počet tried v jednotlivých ročníkoch 

neplánujeme zvyšovať, pretože sa orientujeme na kvalitu a nie na kvantitu.  

 

2. Charakteristika žiakov    

       

 Našu školu navštevujú prevažne žiaci z Galanty a blízkych obcí. Vzhľadom na dobré 

vlakové a autobusové spojenia dochádzajú do školy aj žiaci zo spádovej oblasti, ktorá zahŕňa 

okresy Dunajská Streda, Senec, Šaľa a Nové Zámky. Z charakteru školy a jej zamerania na 

jazyky vyplýva, že sú to najmä žiaci, ktorí majú predpoklady zvládnuť náročnosť štúdia v 

cudzom jazyku, s ambíciou pokračovať v štúdiu na vysokých školách a univerzitách doma i v 

zahraničí. Za posledné roky sa nám zvyšuje percento úspešne umiestnených absolventov 

nielen na domácich, ale aj zahraničných univerzitách. 

 Noví žiaci sa vďaka pozitívnej sociálnej klíme školy rýchlo adaptujú do žiackej 

komunity, ktorá sa vyznačuje predovšetkým priateľskými a partnerskými vzťahmi. Zdravá 

sociálna klíma utužovaná medzi žiakmi je sama o sebe prevenciou sociálno-patologických 

javov. Väčšina našich žiakov dobre toleruje rôzne prejavy inakosti (individuálne osobitosti 

človeka), čím sa prirodzene vytvárajú podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.  

  Na škole veľmi aktívne a efektívne pôsobí Žiacka školská rada (ŽŠR) ako orgán 

žiackej školskej samosprávy, ustanovený v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiaci 

prostredníctvom tohto orgánu uplatňujú svoje právo na slobodu prejavu, osvojujú si základné 

prvky demokracie, učia sa vystupovať, kultivovane presadzovať alebo obhajovať svoj názor, 

tolerovať odlišný, prijímať na základe demokratického hlasovania väčšinový názor, 

rešpektujúc práva menšiny. Stávajú sa z objektu subjektom výchovno-vzdelávacieho 
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pôsobenia, majú možnosť spolurozhodovať s pedagógmi pri otázkach týkajúcich sa ich 

bezprostredného záujmu a potrieb  a vo väčšej miere sa stotožňovať s cieľmi školy. ŽŠR sa 

riadi vo svojej činnosti Štatútom žiackej školskej rady. Tvoria ju členovia, t.j. zvolení 

zástupcovia zo všetkých tried školy, ktorí si zo svojho stredu volia predsedu. Žiacka komunita 

si prostredníctvom ŽŠR sama stanovuje ciele a úlohy, ktoré sa implementujú každoročne do 

Plánu práce školy. Ide predovšetkým o rôzne mimoškolské aktivity, súťaže, kultúrne 

podujatia a v neposlednom rade dobrovoľnícku činnosť. Pedagóg, ktorý na škole pôsobí ako 

koordinátor ŽŠR ich vedie k maximálnej samostatnosti. Na začiatku každého školského roka 

žiaci zostavujú racionálny plán aktivít a následne sa tímovo púšťajú do jeho realizácie. Vďaka 

takto fungujúcej participácii žiakov na rozhodovacích procesoch sa postupne mení ich postoj 

ku škole. Väčšina žiakov vo vyšších ročníkoch už školu nevníma ako miesto, ktoré navštevujú 

z povinnosti, ale ako priestor na sebatvorbu.   

  

3. Charakteristika  pedagogického zboru, poradných a metodických orgánov 

školy 

        

 Pedagogický zbor pôsobiaci na škole sa utváral postupne a paralelne s procesom 

profilácie školy. Je relatívne stabilný a mení sa iba z objektívnych dôvodov. Postupné zmeny 

v štruktúre pedagogického zboru sa realizujú s rastom požiadaviek na počet vyučujúcich 

anglického jazyka a vyučujúcich ďalších predmetov v anglickom jazyku. Novým členom 

pedagogického kolektívu je lektor z Veľkej Británie, ktorý je zamestnaný na čiastočný úväzok 

na vyučovanie predmetu konverzácia v anglickom jazyku. Škola externe zamestnáva aj 

školskú psychologičku, ktorá sa špecializuje na kariérové poradenstvo.   

 Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti stanovené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odborná a 

pedagogicko-psychologická spôsobilosť jednotlivých členov pedagogického kolektívu je 

primárnym predpokladom efektívnej edukácie. Osobnostná rozmanitosť, individuálna 

originalita v uplatňovaní progresívnych metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom 

procese, ako aj permanentná angažovanosť pedagógov vo vzťahu k žiakom činí pedagogický 

zbor ako celok pre žiakov príťažlivým. Charakterizuje ho vysoká úroveň kolektívnej práce, 

prejavujú sa v ňom početné osobné a predovšetkým odborné vzťahy. Pedagógovia pôsobia na 

žiakov ako prirodzené autority, ktoré považujú svoju prácu za dôležitú pre iných a pre seba.  
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 Odborné a osobnostné nároky kladené na pedagógov školy sú v súčasnosti značne 

predisponované. Napriek tomu plnia svoje poslanie na škole maximálne zodpovedne. Preto je 

jedným z prioritných cieľov školy v oblasti riadenia optimalizácia počtu členov 

pedagogického zboru. Vzhľadom k tomu, že vyučovacia povinnosť väčšiny pedagógov 

prevyšuje ich základný úväzok, bude potrebné v blízkej budúcnosti zabezpečiť finančné 

prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest.  

  Z pohľadu dosiahnutého kariérového stupňa tvoria jednu tretinu pedagogického zboru 

učitelia s prvou atestáciou. V priebehu kalendárneho roka 2017 by malo vykonať prvú 

atestáciu ďalších 6 učiteľov a druhú atestáciu 1 učiteľ. Podľa kariérovej pozície má škola 

vzhľadom na nízky počet žiakov jedného vedúceho pedagogického zamestnanca (riaditeľka 

školy) a jeho štatutárneho zástupcu. Do kariérovej pozície pedagogický zamestnanec - 

špecialista sú pedagógovia školy zaradení nasledovne:  

 

o triedni učitelia (podľa počtu tried 5), 

o vedúci predmetových komisií (3), 

o výchovný poradca (1), 

o koordinátor environmentálnej výchovy (1), 

o koordinátor globálneho vzdelávania (1), 

o koordinátor prevencie (1), 

o koordinátor informatizácie (1), 

o koordinátor finančnej gramotnosti (1), 

o koordinátor žiackej školskej rady (1), 

o koordinátor projektov (1), 

o koordinátor maturitných skúšok (1), 

o koordinátor bezpečnosti práce (1), 

o vedúci skladu učebníc (1). 

 

 Poverenie zamestnanca výkonom konkrétnej funkcie vydáva riaditeľka školy a všetky 

činnosti majú svoje pracovné náplne. Plány činností koordinátorov, triednych učiteľov, 

vedúcich predmetových komisií a výchovného poradcu sa každoročne aktualizujú a sú 

súčasťou Plánu práce školy na daný školský rok.  

 Všetci pedagogickí zamestnanci tvoria pedagogickú radu, ktorá predstavuje 

najkvalifikovanejší orgán skupinového pedagogického rozhodovania a kontroly na škole. Je 

jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru školy, ktorá spája osobnú 
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zodpovednosť riaditeľky školy so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických 

zamestnancov školy. Predstavuje orgán koordinujúci všetky odborno - metodické otázky 

výučby prostredníctvom predmetových komisií, zamerané na nové vyučovacie metódy, 

formy, prostriedky, inováciu základných pedagogických dokumentov a učiva.  

 Predmetové komisie majú postavenie metodických orgánov školy. Ich poslanie na 

škole vyplýva zo špeciálnych výchovno-vzdelávacích cieľov školy. Pomáhajú riaditeľke 

školy pri pedagogickom riadení a kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Sú tiež 

iniciatívnym orgánom riaditeľky školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-

vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a 

tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

Princípy činnosti predmetových komisií vyplývajú z ich postavenia a poslania: 

 

o Realizácia úloh vyplývajúcich zo stratégie a koncepcie školy. 

o Názorová pluralita pri riešení odborných pedagogických problémov. 

o Vedeckosť a odbornosť. 

o Permanentná inovácia obsahu, metód a foriem činnosti. 

o Systémovosť, komplexnosť a spätná väzba. 

o Individuálny rozvoj pedagogických zamestnancov podľa profesijných a osobnostných 

predpokladov. 

 

Vzhľadom na veľkosť pedagogického zboru sú na škole ustanovené tri predmetové komisie: 

o PK vyučovacích jazykov a cudzích jazykov, 

o PK prírodovedných predmetov, 

o PK spoločenskovedných a výchovných predmetov. 

  

4.  Organizácia prijímacieho konania  

 

 Prijímacie konanie na našej škole organizujeme v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktuálne 

kritériá prijímacieho konania zverejňujeme na webovej stránke školy. Riaditeľka školy 

každoročne vymenúva odbornú komisiu, ktorá pôsobí ako poradný orgán pri príprave a 

priebehu prijímacieho konania, spracováva výsledky a spolu s riaditeľkou školy celkovo 

posudzuje uchádzačov na štúdium.  
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 Do prvého ročníka 5 - ročného bilingválneho slovensko-anglického štúdia môžu byť 

prijatí uchádzači, ktorí získali primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) citovaného 

zákona (ďalej c. z.) a v príslušnom školskom roku ukončili ôsmy ročník vzdelávacieho 

programu základnej školy a splnili podmienky prijímacieho konania alebo získali nižšie 

stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b) c. z. a splnili podmienky prijímacieho konania. 

 Od uchádzačov očakávame preukázanie požadovaných vstupných kompetencií formou 

talentovej prijímacej skúšky (§66 ods. 1 c. z.). Cieľom talentovej prijímacej skúšky je 

všestranne overiť predpoklady potrebné pre  štúdium. Uchádzači absolvujú písomný test 

zameraný na všeobecno-vedomostný prehľad, overenie nadobudnutých jazykových 

kompetencií, čítanie s porozumením a matematickú gramotnosť. Pre úspešné zvládnutie 

písomného testu potrebuje uchádzač získať viac ako 50 percent z maximálne dosiahnuteľného 

počtu bodov.  

 Ďalším kritériom, ktoré zohľadňujeme pri prijímaní na štúdium, je celkový prospech 

uchádzača dosiahnutý v posledných dvoch klasifikačných obdobiach. Priemer známok 

akceptujeme z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre 

druhý stupeň základných škôl. Výchovné a nepovinné predmety sa do priemeru nezarátavajú. 

Bodové hodnotenie za študijné výsledky na základnej škole prideľujeme na základe známok 

uvedených v prihláške nasledovným spôsobom:  

Z celkového počtu 20 bodov, ktoré budú automaticky pridelené každému uchádzačovi o 

štúdium, sa odráta počet predmetov hodnotených stupňom chválitebný vynásobených 

koeficientom 2 a počet predmetov hodnotených stupňom dobrý vynásobených koeficientom 

3, najviac však 20 bodov.  

Pridelenie bodov za prospech je podmienené hodnotením anglického jazyka na stupnici 

výborný a chválitebný a úspešným absolvovaním povinných, výchovných a nepovinných 

predmetov bez hodnotenia dostatočný.  

 Riaditeľ školy podľa §67 ods. 5 c. pri rozhodovaní o prijatí zohľadní úspešných 

riešiteľov predmetových olympiád alebo víťazov súťaží, ktoré súvisia s odborom vzdelávania, 

o ktorý sa uchádza. Uchádzačom o štúdium budú udeľované body za súťaže a olympiády z 

predmetov, ktoré sú organizované MŠVVaŠ SR. Za umiestnenie v korešpondenčných 

súťažiach a recitačných súťažiach sa body neprideľujú. Prijímacia komisia bodovo ohodnotí 

tieto výsledky nasledovne. Za účasť na obvodných a regionálnych kolách súťaží získa 

uchádzač o štúdium 2 body, 3 body získajú účastníci krajských kôl a 4 body získajú účastníci 

celoslovenských kôl súťaží. Úspešní riešitelia získajú ešte 1 bod naviac. Ak sa účastník 

zúčastnil viacerých súťaží, do úvahy sa berú výsledky najvyššieho kola (§67 ods.5 c. z., 
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nevzťahuje sa to na záverečný výrok citovaného bodu, v ktorom sa majú zohľadniť výsledky 

dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl).  

Overené doklady (úradná pečiatka a podpis základnej školy) o umiestnení v súťažiach (meno 

žiaka, kto bol organizátor súťaže, o aké kolo išlo, aké umiestnenie žiak dosiahol, dátum) treba 

odovzdať k prihláške. Prijímacia komisia si vyhradzuje právo individuálne posúdiť každú 

súťaž a umiestnenie.  

 Uchádzač o štúdium so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie 

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania (§ 63 ods.4 

c. z.). Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s 

prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 c. z.). Riaditeľ školy prednostne 

prijíma uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako 

vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 c. z.).  

 Výsledné hodnotenie uchádzačov bude pozostávať zo získaného bodového hodnotenia 

písomného testu (max 100 bodov), z bodového ohodnotenia prospechu (max 20 bodov) a z bodov 

pridelených za účasť a umiestnenie na olympiádach a súťažiach (max 5 bodov). Pre úspešné prijatie 

potrebuje uchádzač získať viac ako 50 percent z maximálneho počtu bodov z písomného testu. 

Pri rovnakom bodovom hodnotení (platí to aj pri 31-vom mieste výroku prijatý, resp. pri 

posunutí prijatých z dôvodu, že niekto z vyššieho miesta nenastúpi z určitých dôvodov, resp. 

prvý uchádzač pod čiarou) sa uprednostní podľa kritérií v poradí:  

a) žiak s vyšším počtom bodov z písomnej časti,  

b) žiak s lepšími známkami z anglického jazyka,  

c) s lepším umiestnením na jednotlivých olympiádach a súťažiach,  

d) žiak s lepším dosiahnutím bodového hodnotenia z testovej formy v časti anglický jazyk, 

slovenský jazyk a literatúra a matematika, 

e) žiak s lepším priemerom známok za posledné dve klasifikačné obdobia, ak by sa dvaja 

uchádzači zhodovali v písmenách a), b), c) a d). 

 Poradie úspešných uchádzačov bude zostavené na základe najväčšieho počtu 

získaných bodov. Ak sa vyskytne situácia, že v rámci prijatých uchádzačov niekto zo 

subjektívnych dôvodov sa nedostaví na zápis a oboznámi školu, že nenastúpi na štúdium, 

riaditeľka školy osloví prvého uchádzača, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, ale 

pre nedostatok miesta nebol prijatý. Teda prvého uchádzača pod čiarou, ktorého zákonný 

zástupca podal žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium.  
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5. Organizácia maturitnej skúšky   

 

 Štúdium na našej škole žiak ukončuje úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. 

Organizáciu maturitnej skúšky (ďalej MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

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

predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov. Externú časť MS (ďalej EČ MS) a písomnú formu internej časti MS 

(ďalej PFIČ MS) zabezpečuje NÚCEM. 

 

5.1 Prihlasovanie na MS 

 

 Žiak sa na maturitnú skúšku prihlasuje v 5. ročníku štúdia, a to najneskôr do 30. 

septembra príslušného školského roka odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky. 

Prihlášky na MS žiaci odovzdávajú triednemu učiteľovi, ktorý skontroluje ich správnosť po 

formálnej stránke a odovzdá ich koordinátorovi MS. Úlohou koordinátora MS je prihlásiť 

žiakov na EČ a PFIČ MS. 

 V zmysle školskej legislatívy žiak, ktorý bol individuálne začlenený ako žiak so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, oznámi do 30. septembra príslušného 

školského roka okrem maturitných predmetov aj spôsob vykonania maturitnej skúšky. Ak 

tento žiak nemôže maturitnú skúšku vykonať štandardným spôsobom, požiada riaditeľku 

školy o úpravu maturitnej skúšky. Žiadosť je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku.            

V prípade, že žiadosť bude mať všetky náležitosti v zmysle §14 ods. 8 vyhlášky č. 318/2008 

Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy 

môže žiadosti vyhovieť. Riaditeľka školy túto skutočnosť žiakovi písomne oznámi. 

 

5.2 Povinné a voliteľné predmety MS 

 

 Podľa vyhlášky 318/2008 Z. z. §6 ods. 2 predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú: 

a) slovenský jazyk a literatúra,  

b) druhý vyučovací jazyk – u nás anglický jazyk  (úroveň C1), 

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných 

predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia na gymnáziu musí byť 

aspoň 6 hodín, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania, 
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d) ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak 

vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích 

predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou. 

 

 Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu alebo najviac 

dvoch predmetov, ktoré si zvolí.  Môže si vybrať, či absolvuje celú maturitnú skúšku alebo 

len jej časť (externú alebo internú). Výber dobrovoľného predmetu oznámi žiak písomne na 

prihláške na MS. Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu, táto 

skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej 

skúške sa neuvádza.  

 

5. 3 Charakteristika testov EČ MS , tém a zadaní PFIČ MS 

 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL)  

Trvanie EČ MS :    100 minút 

Formát úloh:           40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 

            Trvanie PFIČ MS:  150 minút 

Formát úloh:        1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou,  

z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu). 

 

Anglický jazyk (AJC1) 

Trvanie EČ MS :    150 minút 

Formát úloh:           64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou 

            Trvanie PFIČ MS:  90 minút 

            Formát úloh:     1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou 

formou,  ktorého súčasťou môžu byť aj obrázky, tabuľky, grafy 

alebo doplnkový sprievodný text.). 

 

Matematika (MAT) 

Trvanie EČ MS  :   150 minút 

Formát úloh:           20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede. 
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5.4 Charakteristika ÚFIČ MS  

  

 MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na 

jednej úrovni. Žiak vykoná MS z predmetu, na ktorý sa prihlásil v jazyku, v ktorom sa 

predmet vyučoval. Ak sa žiak prihlásil na MS z predmetu, ktorý bol vyučovaný v anglickom 

jazyku, maturuje z daného predmetu v tomto jazyku.  

 Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú 

z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet 

a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ a z učebných osnov jednotlivých 

predmetov  ŠkVP.   

 Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich 

riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca 

príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie 

do 30. apríla školského roka. Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé 

zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri 

samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických 

okruhov  a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. 

Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede  a následne 20 minút na odpoveď. 

 Žiak si z každého predmetu žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. V jeden 

deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých 

predmetov žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní.  

 ÚFIČ MS je verejná. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je 

uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., III. časť 

Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

 

5.5 Klasifikácia a hodnotenie MS   

 

 Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. 

Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo 

nezmaturoval. EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí 

k počtu všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov študent 

predbehol v danom predmete v danom roku). PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. 

ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.  
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 Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred 

termínom ÚFIČ MS (pred odchodom na „akademický týždeň“). Žiak alebo jeho zákonný 

zástupca môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich 

s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa 

o výsledku dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej 

školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli 

výsledok.  

 Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS. ÚFIČ MS 

v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou známkou. 

Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako vážený 

aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých 

predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa 

hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia, pri 

výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia. Žiak alebo 

jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči 

hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky. 

 Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie 

z ÚFIČ MS:  

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z  

celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo 

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu 

bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

 Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS 

(matematika), ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS: 

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového 

počtu bodov, alebo 

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu 

bodov. 

 Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne 

vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný). Žiak úspešne 

vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený. 
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5.6 Informácie o opravnej skúške  EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS 

 

 Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 

vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 

predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS 

platia nasledujúce informácie: 

1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, 

môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS 

z týchto predmetov.  

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, 

môže  mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy 

skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).  

3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto 

predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať 

(školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).  

4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho 

školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom 

skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne EČ 

a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), 

pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom 

roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS 

v riadnom termíne roku 2016, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2016, alebo 

v marci 2017).  

5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce 

opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra 

nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne 

nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu 

predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.  

 

5.7 Ukončenie štúdia a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

 

 Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS 

vydá vysvedčenie o maturitnej skúške, na ktorom je uvedené hodnotenie jednotlivých častí 

MS a dátum konania poslednej časti MS. Ak je EČ alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom 
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skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka poslednou časťou MS, 

vysvedčenie o MS sa žiakovi vydá najneskôr do 10 dní od vykonania skúšky. Dňom 

nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy. 

 Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude 

uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal 

(prestáva byť žiakom školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné 

ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí. Z organizačných dôvodov je však vhodné sa 

ospravedlniť aspoň týždeň pred začiatkom každej časti MS. 

 Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo 

dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda ŠMK alebo PMK nedovolí žiakovi v 

skúške pokračovať, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť, v riadnom termíne nasledujúceho 

školského roka.  

 Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad 

skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského 

roka, v ktorom mal štúdium ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá 

možnosť žiaka vykonať MS. 

 

6. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca  
  

o Internetová žiacka knižka - umožňuje žiakom a rodičom pravidelnú informovanosť o 

výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu. 

o INFOVEK 2 – od roku 2004 - vďaka projektu má škola zabezpečené bezplatné 

pripojenie na internet, ktorý je prostredníctvom WIFI dostupný v celej budove školy. 

Systém je zabezpečený prístupovým kontom, ktoré majú všetci žiaci a učitelia. Projekt 

umožňuje efektívne využívanie IKT technológií vo vyučovacom procese.  

o Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania – od roku 2013 - škola sa pravidelne zapája do aktuálne 

ponúkaných procesov testovania (doteraz v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 

anglický jazyk, nemecký jazyk a matematika. Testy pomáhajú zisťovať kvalitu a 

úroveň výsledkov vzdelávania v rámci jednotlivých tried, ročníkov, ale aj ostatných 

zúčastnených škôl.   

o Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – 

od roku 2013 -  škola využíva projekt na inováciu obsahu a metód výučby s dôrazom 
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na využívanie digitalizovaného obsahu  s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov a študentov 

vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch. Prostredníctvom 

projektu škola získala interaktívnu tabuľu, notebook, 2 reproduktory a 20 tabletov.  

o Škola priateľská k deťom – od roku 2013 - škola je do projektu úspešne zapojená z 

iniciatívy ŽŠR. Projekt podporuje tvorbu priaznivej klímy na škole, motivuje žiakov a 

ich rodičov angažovať sa na živote školy. Stal sa odrazovým mostíkom pre dobrú 

spoluprácu s UNICEF a pomáha v škole veľmi efektívne aplikovať v praktickej rovine 

problematiku ľudských práv a práv dieťaťa.     

o KOMPRAX - škola sa úspešne v školskom roku 2013/2014 zapojila do projektu, 

ktorého cieľom bolo aplikovať kompetencie žiakov v praktickom živote. Žiaci získali 

nové skúsenosti s tvorbou, plánovaním a realizáciou projektu. Posilnili sa kompetencie 

v oblasti finančnej gramotnosti, rozvíjali sa ich sociálne kompetencie a prehĺbili sa 

medzi nimi dobré partnerské vzťahy na báze kooperácie. Projekt je toho času 

ukončený, ale vďaka nemu sa na škole začala realizovať aktívna dobrovoľnícka 

činnosť.  

o Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – od roku 2014 - škola 

využíva Elektronické služby vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ESVSRŠ), 

ktorý zabezpečuje elektronickú podporu procesov zameraných na tvorbu 

a sprístupňovanie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Uvedený systém tvorí 

bázu pre  vypracovanie učebného plánu  prípravy na vyučovanie, pre sprístupňovanie 

digitálneho učiva ako aj pre elektronickú podporu pre samotné vyučovanie a domácu 

prípravu žiakov. 

o Posilňovanie nástrojov na začleňovanie detí do rozhodovacích procesov na školách - 

od roku 2015 - v spolupráci s UNICEF je škola zapojená do projektu a bola zaradená 

medzi príklady z dobrej praxe. Škola vytvára dobré podmienky na detskú participáciu 

a podieľa sa na demokratizácii školského prostredia. Žiaci majú možnosť 

spolupracovať pri tvorbe školských dokumentov, participujú na tvorbe školských 

noriem, majú svojho voleného zástupcu  v Rade školy a podieľajú sa aj na plánovaní, 

príprave a realizácii mimoškolských aktivít. 

o Elektronická triedna kniha - od septembra 2016 - zaviedli sme ju v rámci 

zefektívňovania informatizácie v našej škole.  

o Európsky parlament pre mladých (EYP) - naši žiaci sa zúčastňujú na pracovných 

stretnutiach a Medzinárodných fórach, kde komunikujú v anglickom jazyku otázky a 

problémy, v ktorých sa angažuje súčasná európska mládež.  
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o FACTORY - študentský workshop - myšlienka organizovať študentské workshopy sa 

zrodila na našej škole pred ôsmimi rokmi. Dnes je táto myšlienka dobre známa nielen 

našim žiakom, ale aj verejnosti. Jej cieľom je čo najefektívnejšie uplatňovať 

medzipredmetové vzťahy a aplikovať kompetencie študentov, nadobudnuté v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Bola - a dodnes je - výsledkom vzájomnej 

spolupráce pedagógov a žiakov, ktorí sa aj v rámci tejto špecifickej aktivity usilujú 

o permanentné skvalitňovanie vyučovacieho procesu a jeho výsledkov. Workshop 

predstavuje od prvotného vymedzenia  témy až po finálnu realizáciu tvorivý proces. 

Počiatočná zvedavosť žiakov sa priebežne mení na intenzívny záujem, improvizácia 

na tvorivú aktívnu činnosť, individuálna snaha na spoločné úsilie odkrývať problémy, 

klásť zmysluplné otázky a nachádzať uspokojivé odpovede. Školské triedy sa počas 

workshopov menia na tvorivé dielne a vyučovací proces sa stáva nevšedne 

inšpirujúcim. Dôležitým cieľom workshopu je získavanie, spracovanie 

a vyhodnocovanie nových poznatkov a vedomostí. Najpodstatnejší význam 

workshopu spočíva v jeho výchovnom aspekte. Učíme žiakov zmysluplne využívať 

voľný čas, usmerňujeme ich mimoškolské aktivity a v neposlednom rade ich vedieme  

k zodpovednému prístupu voči sebe samým ale aj voči kolektívu.  

o Červená stužka - pravidelne sa zapájame do kampane s cieľom šíriť v povedomí 

žiakov informácie týkajúce sa prevencie a liečby AIDS.  

o Lyžiarsky a snowboardový kurz - organizujeme pre žiakov 2. ročníka. Cieľom je 

osvojiť si  a rozvíjať lyžiarske alebo snowboardové schopnosti a zručnosti, ale aj 

zlepšenie či upevnenie komunikácie a spolupráce v rámci triedneho kolektívu   

o Jazykové pobyty vo Veľkej Británii - v spolupráci so Student Agency každoročne 

organizujeme jazykové pobyty, prednostne pre žiakov1. a 2. ročníka. Žiaci majú 

možnosť rozvíjať svoje jazykové kompetencie, autenticky poznávať kultúru a reálie 

cudzieho jazykového prostredia. Pridanou hodnotou sú vzájomná socializácia 

prostredníctvom spoločných zážitkov v neformálnom prostredí a upevnenie vzťahov 

nielen medzi žiakmi, ale aj žiakmi a učiteľmi.   

 

7. Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi  

  

 Jedným zo zámerov školy je permanentné posilňovanie spolupráce s rodičmi na 

rôznych úrovniach. Snažíme sa zvyšovať záujem rodičov o skvalitňovanie priebehu a 
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výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o prehlbovanie ich aktívnej spoluúčasti na 

živote školskej komunity, či jej prezentácie na verejnosti. Naším cieľom je prehlbovanie 

vzájomnej dôvery a záväznej zodpovednosti. Záleží nám na tom, aby boli rodičia nielen 

oboznámení, ale predovšetkým stotožnení s našimi cieľmi, princípmi a stratégiami. V 

neposlednej rade sa usilujeme o kooperáciu pri tvorbe spoločných hodnôt a formovaní 

postojov žiakov.  

o Pravidelne organizujeme rodičovské stretnutia plenárneho aj triedneho charakteru a 

individuálne konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov.  

o Podporujeme žiacky časopis STATUS QUO - zohráva významnú úlohu pri propagácii 

kultúry školy - počnúc školským rokom 2016/2017 má iba elektronickú formu. 

o Rodičia využívajú pomoc a poradenstvo výchovného poradcu a školskej 

psychologičky - najmä v oblasti kariérového poradenstva.  

o Rodičia majú svojich dvoch volených zástupcov v Rade školy. 

o Pozývame ich na mimoškolské aktivity (navštevujú so žiakmi a učiteľmi pravidelné 

divadelné predstavenia, zúčastňujú sa na exkurziách a výletoch a pod.) 

o Škola pravidelne organizuje kurz spoločenských tancov, ktorý sa ukončuje tanečným 

banketom alebo plesom, na ktorý pozývame rodičov a priateľov školy. 

o Rodičia nám pomáhajú organizačne zabezpečovať odborné prednášky v oblasti 

finančnej gramotnosti, prevencie, ale aj odborné interaktívne prednášky. V 

neposlednom rade si ceníme ich spoluprácu a pomoc pri dobrovoľníckych aktivitách. 

o Pri Súkromnom bilingválnom gymnáziu v Galante funguje OZ KOMÉNIUM, ktoré 

bolo založené v roku 2013 z iniciatívy rodičov. Cieľom OZ je podporovať školu 

finančne i materiálne v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania, krúžkovej činnosti, v 

oblasti mimoškolských aktivít, kultúry a športu. OZ má zriadený fond na podporu 

žiakov s mimoriadnymi študijnými výsledkami a pomáha refundovať škole náklady 

súvisiace s motivačným štipendiom pre žiakov. 

o Pravidelne organizujeme, v spolupráci s Radou školy a OZ KOMÉNIUM 

Reprezentačný ples, ktorý je príjemnou príležitosťou pre spoločné stretnutie a zároveň 

širšiu propagáciu školy.     

o Deň otvorených dverí - jeho cieľom je osloviť potenciálnych uchádzačov o štúdium na 

našej škole. Pozývame naň žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov a učiteľov, 

respektíve výchovných poradcov. Nejde nám iba o propagáciu školy, ale aj o 

nadviazanie absentujúcej spolupráce s pedagógmi zo základných škôl.    
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o Spolupráca s rodičmi úzko súvisí s Radou školy pri Súkromnom bilingválnom 

gymnáziu. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov 

školy, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Zohráva významnú úlohu pri 

tvorbe a uplatňovaní koncepcie výchovy a vzdelávania školy. Pre školu poskytuje 

účinnú spätnú väzbu o efektívnosti pedagogického riadenia a výchovno-vzdelávacieho 

pôsobenia školy. Zvlášť oceňujeme osobnú angažovanosť a aktívnu participáciu 

všetkých členov Rady školy.  

 

 Naša škola má dobre rozvinutú spoluprácu s rôznymi sociálnymi partnermi, 

inštitúciami a organizáciami. Škola sa týmto spôsobom angažuje nielen v širšej verejnosti, ale 

spoločnosti ako takej. 

o UNILINK -  Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium v zahraničí (Člen 

Britskej Obchodnej Komory a IELTS registračné centrum) - pre žiakov pravidelne 

organizujeme prednášky o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí, ktoré im 

majú za cieľ sprostredkovať informácie nielen o prijímacom konaní, o organizácii a 

obsahu  štúdia, ale aj o možnostiach financovania štúdia v zahraničí.  

o Slovenský červený kríž - v rámci spolupráce škola pomáha pri organizovaní rôznych 

finančných a materiálnych zbierok. Recipročne majú žiaci možnosť bezplatne 

absolvovať kurz prvej pomoci a škola si pravidelne zapožičiava pomôcky pri realizácii 

študentských projektov. 

o OZ Dom svetla - spolupracujeme v oblasti prevencie HIV/AIDS a ďalších sexuálne 

prenosných chorôb, s dôrazom na odstránenie stigmatizácie infikovaných ľudí a 

rešpektovanie ich ľudských práv.    

o Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta - aktívne sa naši žiaci 

zúčastňujú na prehliadke tvorivosti domovov sociálnych služieb - Štrkovecká barónka 

a pomáhajú pri organizovaní rôznych podujatí pre klientov DSS, ktorých cieľom je 

sociálny integrácia. 

o Domov sociálnej starostlivosti Pohoda seniorov - žiaci chodia na pravidelné 

vychádzky a stretnutia so seniormi, pripravujú im malé pozornosti a kultúrne 

programy počas sviatkov. 
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o Domov sociálnej starostlivosti Samaritán - žiaci pravidelne počas sviatkov navštevujú 

seniorov a pripravujú im malé pozornosti (priania, pohostenie a pod.) a kultúrny 

program.  

o Mestská polícia Galanta - zapájame sa do projektov prevencie kriminality a sociálno-

patologických javov mladistvých (organizujeme prednášky a besedy), spolupracujeme 

pri organizovaní školských kultúrnych a spoločenských podujatiach.   

o Mestské kultúrne stredisko Galanta - každoročne organizujeme náš projekt 

FACTORY v priestoroch Galérie neogotického kaštieľa v Galante. Okrem propagácie 

školy, ktorá sa takto dostáva do povedomia mestskej komunity, majú naši žiaci 

možnosť prezentovať sa v historických priestoroch, čo si veľmi vážia a prehlbuje sa 

ich vzťah a úcta ku kultúrnemu dedičstvu.  

Dobrá spolupráca s MsKS sa každoročne potvrdzuje aj počas adventného obdobia, 

kedy žiaci našej školy pomáhajú pri organizovaní Vianočného kultúrneho programu 

preširokú mestskú verejnosť.    

o Úrad verejného zdravotníctva SR (RÚVZ so sídlom v Galante) - pravidelne 

spolupracujeme v oblasti prevencie, využívame ponuky na interaktívne prednášky a 

semináre na témy súvisiace s ochranou zdravia.  

o Pravidelne pomáhame organizovať zbierky Biela pastelka, Úsmev ako dar, Kilo či 

Deň narcisov - tieto aktivity svedčia o intenzívnej dobrovoľníckej činnosti žiakov, 

ktorá rozvíja ich prosociálne cítenie a mravné vedomie.  

o UNICEF - spolupracujeme na vyššie spomenutých projektoch, ale aj na projekte 

Týždeň modrého gombíka a ďalších aktuálnych zbierkach. 

o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - spolupracujeme v 

otázkach školskej integrácie a pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích 

programov. 

o Metodicko-poradenské centrá - spolupracujeme v oblasti kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, ale aj v otázkach implementácie inovácií do výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 

8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  

 

Priestorové vybavenie: 

a) pre vedenie školy 
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o kancelária riaditeľky školy - je vybavená počítačom s prístupom na internet, pevnou 

telefonickou linkou, tlačiarňou, kopírovacím zariadením a monitorom kamerového 

systému školy; 

b) pre pedagogických zamestnancov 

o zborovňa - slúži súčasne ako priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie 

pomôcok) - je vybavená  rokovacím stolom, pracovnými stolmi pedagogických 

zamestnancov, počítačom a 3 notebookmi s prístupom na internet a kopírovacím 

zariadením; 

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom 

o kancelária externej školskej psychologičky - v prípade potreby slúži aj ako kancelária 

výchovného poradcu, na prijímanie návštev a na individuálne konzultácie s rodičmi; 

d) pre nepedagogických zamestnancov školy 

o kancelária tajomníčky školy - je vybavená počítačom, tlačiarňou, faxom a pevnou 

telefonickou linkou; 

o miestnosť pre upratovačky a školníka; 

e) hygienické priestory 

o sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov; 

o 2 šatne s uzamykateľnými skrinkami pre žiakov a vešiaky; 

f) odkladacie a úložné priestory 

o sklad pre učebné pomôcky a didaktickú techniku; 

o sklad kancelárskych pomôcok; 

o sklad chemikálií; 

o archív; 

g| informačno-komunikačné priestory 

o knižnica - je vybavená knižničným fondom, notebookom s pripojením na internet; 

h) učebné priestory (interné/externé) 

o učebne - škola má 6 klasických učební (predstavujú kmeňové učebne pre ročníky - 

prvý ročník je rozdelený do dvoch učební, pretože sú žiaci delení na skupiny vo 

všetkých vyučovacích predmetoch); 

o odborné učebne -  učebňa informatiky;         

                           -  multimediálna učebňa; 

                           - prírodovedná učebňa (slúži na laboratórne cvičenia z biológie,  

chémie a fyziky); 
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o telocvičňa - škola nemá vlastnú telocvičňu, ale pre potreby výchovno-vzdelávacieho 

procesu má zmluvu o dlhodobom prenájme so ZŠ G. Dusíka v Galante (každoročne sa 

aktualizuje) krúžková športová činnosť sa realizuje v prenajatej telocvični Strednej 

odbornej školy obchodu a služieb v Galante; 

o školské ihrisko - škola nemá vlastné ihrisko, ale v rámci prenájmu telocvične má k 

dispozícii školské ihrisko ZŠ G. Dusíka v Galante; 

o fitnes;  

i) spoločné priestory 

o školská budova (škola ju má v prenájme na dobu neurčitú od zriaďovateľa školy); 

o spoločenská miestnosť - aula; 

o školská jedáleň - škola má zmluvu o poskytovaní stravovania pre žiakov a 

zamestnancov školy so ZŠ Z. Kodálya (každoročne sa aktualizuje); 

o školský dvor s oddychovým relaxačným priestorom.  

 

Vybavenie učební: 

o učiteľský stôl a stolička, 

o školské lavice a stolička - podľa počtu žiakov, 

o školská tabuľa - biela v každej učebni, 

o notebook (3ks - podľa potreby prenosné), 

o PC a slúchadlá (16 ks v učebni informatiky s pripojením na internet), 

o pripojenie na internet v každej učebni, 

o interaktívna tabuľa (4ks - 3 ks v kmeňových učebniach a 1ks v prírodovednej učebni), 

o dataprojektor (1 ks ku každej interaktívnej tabuli),  

o audioprehrávač  (1ks v každej kmeňovej učebni a v jazykovej učebni). 

Vybavenie multimediálnej učebne: 

o učiteľský stôl a stolička, 

o školská lavica a stolička (20 ks), 

o skriňa (1ks), 

o interaktívna tabuľa (1ks), 

o dataprojektor (1ks), 

o notebook (1ks), 

o tablet (20ks), 

o reproduktory (2ks), 

o CD prehrávač (1ks), 
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o digitálny fotoaparát/kamera (1ks), 

o prístup na internet cez WI-FI.  

Vybavenie fitnes: 

o LCD televízor (1ks), 

o DVD prehrávač (1ks), 

o stopky (1ks), 

o meracie pásmo (1ks), 

o náradie na cvičenie: šikmá benchpress lavička (1ks), vodorovná benchpress lavička 

(1ks), Scottová lavička (1ks), Legpress (1ks), posilňovací stroj na vnútorné stehná 

(1ks), hyperextenzná lavička (1ks), spinningový bicykel (2ks), multipress (1ks), 

posilňovacia Multi - veža (1ks), posilňovací stroj na predné a zadné stehenné svaly 

(1ks), polohovacia lavička (3ks), lavica na mŕtvy ťah (1ks), trampolína (10ks), 

o náčinie na cvičenie: benchpressová tyč (1ks), boxerské vrece (1ks), žinenka (32ks), 

francúzska žrď (1ks), fit lopta (1ks), gymnastická lopta (1ks), atletický granát (11ks), 

boxerské rukavice (4ks), floorbalová palica (10ks), kužeľ (2 sady), atletická prekážka 

(9ks), slackeline (3ks), reflexná loptička(2ks), švihadlo (8ks), frisbee (12ks), plavecká 

tuba (3ks), karimatka (5ks), gymnastický kruh (5ks), basketbalová lopta (2ks), 

volejbalová lopta (1ks), atletická guľa (1ks), stolnotenisová raketa (12ks), 

rozlišovačka (12ks), 10kg činka jednoručka (2ks), 12kg činka jednoručka (2ks), 13kg 

činka jednoručka (1ks), 14kg činka jednoručka (2ks), 15kg činka jednoručka (2ks), 

17kg činka jednoručka (2ks), 18kg činka jednoručka (2ks), 20kg činka jednoručka 

(2ks), 21kg činka jednoručka (2ks), 1,2kg kotúč (4ks), 2,5kg kotúč (4ks), 5kg kotúč 

(4ks), 10kg kotúč (10ks), 15kg kotúč (6ks), 20kg kotúč (6ks),                                                                   

9. Škola ako životný priestor 
 

 V našej škole žiaci spolu s učiteľmi trávia veľa osobného času, preto dbáme na to, aby 

bola miestom, kde sa cítia príjemne a sebaisto. Zároveň má byť pre každého priestorom, kde 

sa postupne realizuje jeho sebatvorba, ako najvyššia etapa rozvoja osobnosti,  neustále 

hľadanie možností, ako prežiť svoj život čo najkvalitnejšie.  

 Všetci majú v škole vymedzený svoj osobný priestor, ktorý predstavuje originálny 

kúsok veľkej pestrej mozaiky. Škola ako miesto pôsobí esteticky, je relatívne priestranná, 

moderne vybavená a v detailoch veľmi originálna. Spoločenská miestnosť je multifunkčná a 

jej interiér sa variuje podľa aktuálnych potrieb, či situácie školy. Žiaci tu trávia prestávky, 
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oddychujú na pódiu, čítajú si, rozprávajú sa medzi sebou alebo s pedagógmi, niektorí relaxujú 

pri stolnom tenise. Počas slávnostných udalostí sa mení na reprezentačnú miestnosť, ktorá má 

svoju vážnosť a dôstojnosť. Chodby a učebne sú upravené s množstvom zelene, ozvláštnené  

žiackou tvorbou, reprodukciami umeleckých diel, či mapami a nástenkami. Tie predstavujú 

ďalší priestor na realizáciu, poskytujú dôležité informácie nielen organizačného charakteru.  

 Všetci sa tu navzájom rešpektujeme, vážime si jeden druhého, preukazujeme si úctu. 

Máme svoj štýl, ktorý sa prejavuje v tom ako sme, ako spolu komunikujeme a myslíme. 

Odzrkadľuje našu osobnostnú zrelosť a nezávislosť. Uvedomujeme si, že sme dôležitou 

súčasťou harmonického spoločenstva, máme v ňom svoje miesto a poslanie, ktoré nás 

zaväzuje k zodpovednosti, no zároveň prehlbuje pocit sebaistoty.   

 

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

vzdelávaní  
 

 Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní predstavuje 

neoddeliteľnú súčasť riadiacej a pedagogickej činnosti na škole. Rešpektujeme zásady 

prevencie a staráme sa o vytváranie podmienok prispievajúcich k bezpečnosti školského 

prostredia, ako aj k ochrane telesného a duševného zdravia.   

 V škole rešpektujeme zásady vhodného režimu vyučovania, s prihliadnutím na 

hygienu učenia sa, zabezpečujeme vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov, 

pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Kladieme dôraz na zabezpečenie 

pedagogických dozorov počas celého vyučovacieho procesu, pri realizácii mimoškolských 

aktivít a na všetkých školských akciách. Pravidelne revidujeme školský poriadok, aby mohol 

slúžiť ako jeden z efektívnych nástrojov na vytváranie podmienok na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia žiakov, ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo 

násilím.   

 V záujme zlepšovania podmienok v tejto oblasti máme na škole vypracovanú Internú 

smernicu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej BOZP), ktorá stanovuje základné 

podmienky a postupy na zaistenie BOZP, na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov 

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov a iných poškodení zdravia pri práci a všeobecné 

zásady prevencie. Smernica stanovuje a bližšie konkretizuje práva a povinnosti 

zamestnancov, technika BOZP, zástupcov zamestnancov pre BOZP a všeobecné právne 

predpisy.  
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 Dbáme na to, aby priestory, v ktorých prebieha vyučovanie, zodpovedali platným 

právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES (zodpovedajúce 

osvetlenie, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie priestorov, hygienické vybavenie priestorov, 

primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku). Zabezpečujeme technické a organizačné 

opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených s vyučovaním, pravidelnú kontrolu 

priestorov z hľadiska bezpečnosti a kontrolu plnenia bezpečnostných opatrení.  

  Komplexné služby v oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany (poradenstvo, školenia, 

metodiku v oblasti BOZP, vypracovanie dokumentácie a revízne kontroly) poskytuje pre 

školu autorizovaný bezpečnostný a požiarny technik. Kladieme dôraz na jeho systematické a 

odborné pôsobenie na škole. V spolupráci s bezpečnostným technikom máme vypracovanú 

Metodickú osnovu vstupného školenia o pravidlách BOZP a protipožiarnej ochrane pre 

žiakov a učiteľov. Obsahom školenia sú vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii školských 

úrazov žiakov, o požiarnom nebezpečenstve, inštruktáž o používaní hasiacich prístrojov 

a poskytovaní prvej pomoci, informácie o umiestnení lekárničky. Okrem vstupného školenia 

zabezpečujeme pravidelné školenia a poučenia zamestnancov, kontrolnú činnosť, posilňujeme 

prevenciu a optimalizujeme pracovné podmienky. V rámci opatrení v oblasti protipožiarnej 

ochrany a zabezpečenia evakuácie objektu školy alebo jeho časti, organizujeme pravidelné 

školenia, poučenia a nácviky žiakov a zamestnancov.   

 Prostredníctvom triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich zabezpečujeme poučenie 

a informovanosť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vyučovacom procese a všetkých 

školských akciách. Žiaci sú o zásadách prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia 

preukázateľne informovaní na začiatku školského roka a priebežne podľa potreby (pred 

organizovaním hromadnej školskej akcie, lyžiarskeho a snowboardového kurzu, turistickej 

akcie, počas účelových cvičení a pod.).  

 Zásady prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchovno-vzdelávacích 

činnostiach sú bližšie špecifikované pre jednotlivé učebne, odborné učebne a fitnes. Žiaci sa s 

nimi oboznamujú na úvodných triednických hodinách, v rámci úvodných pokynov k 

predmetom, ktoré sa vyučujú v odborných učebniach a na úvodných stretnutiach v 

záujmových útvaroch (krúžkoch). Počas celého školského roka sú v učebniach umiestnené na 

viditeľnom mieste vnútorné prevádzkové poriadky učební a odborných učební. 
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II.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU   

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 
 

 „Kde všetci uvažujú rovnako, nikto nemyslí!“ 

W. Lippmann 

 

 Súčasná doba radikálne uprednostňuje výkonnosť a flexibilitu. Pri hodnotení dobrých 

výkonov často prevažuje kvantitatívne hľadisko - výkonný je ten, kto zvládne množstvo úloh 

v krátkom čase a je schopný prispôsobovať sa. Stupňovanie potrieb vedie k ctižiadosti 

dobehnúť a predbehnúť iných. Na prvý pohľad sa zdá, že ten, kto veľa premýšľa, neefektívne 

hospodári s časom a upiera si šancu na dobrý výkon. Myslenie mu bráni reagovať tak pružne, 

ako to vyžaduje konkurenčné prostredie.  

 Aké miesto má myslenie v štruktúre vzdelania mladého človeka? Má byť vzdelanie 

primárne nástrojom rozvíjajúcim konkurencie schopnosť a uplatniteľnosť človeka? Alebo má 

prednostne rozvíjať osobnosť človeka samého, jeho slobodu, schopnosť kriticky myslieť a 

prevziať individuálnu zodpovednosť? 

 V snahe zodpovedať tieto a mnohé ďalšie otázky, determinujúce naše ciele a poslanie 

v oblasti edukácie, dospeli sme k presvedčeniu, že vzdelávanie má byť aj v súčasnej dobe 

zamerané primárne na život. Učiť sa žiť neznamená osvojovať si pravidlá správneho vedenia 

života, ale to, čomu sa učíme, je ľudský život sám. Životu sa učíme od druhých a spolu s 

druhými. Vo vzdelaní je implicitne obsiahnutá výchova. Vychovávať znamená viesť k 

ľudskosti, teda sám nastúpiť intelektuálnu cestu, ktorá ukazuje v živote smer a ktorá dáva 

možnosť zvládnuť svoj život, dať mu istý zmysel. 

 Naša vízia sa opiera o strategický cieľ školy - zdokonaľovať sa! Chceme byť 

úspešná škola, reagujúca na potreby tých, ktorým slúži, otvorená zmenám, a pritom verná 

svojim hodnotám a oddaná svojmu poslaniu.  

 Chceme, aby našu školu všetci zainteresovaní (žiaci, rodičia, širšia odborná aj laická 

verejnosť) vnímali ako miesto: 

o kde sa tvoria a chránia hodnoty,  

o všestranne sa rozvíjajú osobnosti, 

o dosahuje sa vysoká úroveň vzdelania, 

o komunikuje sa v anglickom jazyku.  
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 Obraz našej školy vyplýva aj zo špecifických cieľov, ktoré sme si stanovili: 

 

o Podporovať fyzický, intelektuálny, tvorivý, citový a morálny potenciál každého žiaka.  

o Rozvíjať u žiakov celkové porozumenie sebe, svetu a svojmu miestu v ňom. 

o Aplikovať pedagogické stratégie, ktoré v rovnováhe rozvíjajú kritické, tvorivé a 

angažované myslenie žiakov.  

o Prehĺbiť morálne vedomie a cítenie žiakov.  

o Rozširovať kultúrny obzor žiakov, viesť ich k osvojovaniu vnútorného a dejinného 

zmyslu kultúry vôbec.  

o Posilňovať u žiakov aktívny záujem o občiansky život.  

o Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania. 

o Pokračovať v integrácii obsahu vzdelávania. 

o Vytvárať podmienky pre inkluzívne vzdelávanie, ktoré umožní každému žiakovi 

rozvíjať sa ako individuálna a jedinečná bytosť. 

o Realizovať holistický koncept vyučovania a učenia sa, s prioritou vzťahovej dimenzie 

a s dôrazom na emocionálny rozmer edukácie. 

o Zapájať všetkých členov komunity školy do procesov aktívnej participácie.  

o Kreovať jednotnú a zdieľanú kultúru školy.  

o Stimulovať pozitívnu sociálnu klímu školy.  

o Zlepšovať kvalitu školy. 

o Uskutočňovať pravidelnú internú evaluáciu školy. 

 

 Našou úlohou je viesť mladých ľudí k tomu, aby primerane kultivovali svoje myslenie 

v bežných životných situáciách, pripravovať ich, aby porozumeli a vedeli reagovať na zmenu 

a tiež rozvíjať charakterové vlastnosti, ktoré im poslúžia pri riešení najrôznejších životných a 

spoločenských výziev.    

 

 Naším poslaním je uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces, ktorý znamená 

oslobodzovanie mladého človeka, teda objavovanie slobody a zodpovednosti. Takýto proces 

vedie následne k pozitívnemu hodnoteniu seba, k tvorivosti, iniciatíve, potvrdzuje 

dôstojnosť ľudskej osoby, vedie k tolerancii a kultivovaniu občianskeho života.   
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2. Vlastné zameranie školy 

  

 Súkromné bilingválne gymnázium v Galante od svojho založenia v roku 1991 prešlo 

postupným a systematickým procesom zmien a profilácie. Dnes sme malá autonómna škola    

s ambíciou vychovávať a vzdelávať absolventa, ktorý bude mať v rámci svojich 

individuálnych predpokladov maximálne rozvinuté všetky kompetencie, deklarované v 

školskom vzdelávacom programe a konkretizované v učebných osnovách jednotlivých 

predmetov.  

 V rámci bilingválneho štúdia sme zameraní na anglický jazyk. Reflektujeme potreby 

žiakov v súvislosti s ich ďalším vzdelávaním, resp. vstupom na trh práce. Znalosť anglického 

jazyka  nepovažujeme za výhodu, ale nevyhnutnosť. Angličtina je globálny jazyk, kým 

ostatné cudzie jazyky majú charakter lokálnych jazykov. Vo všetkých európskych a 

mimoeurópskych firmách, či na vysokých školách a univerzitách v zahraničí, je anglický 

jazyk interným komunikačným jazykom.   

 Podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov, je na 

bilingválnych školách cieľom vzdelávania v druhom vyučovacom jazyku „...aby žiak po 

absolvovaní štúdia dosiahol z druhého vyučovacieho jazyka komunikačnú úroveň C1 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ide o úroveň, po dosiahnutí ktorej je 

používateľ jazyka definovaný ako „skúsený používateľ“.“ Dôraz sa kladie „... na praktické 

využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu, uvedomenie si a rešpektovanie 

kultúrnej a jazykovej rôznorodosti. Spolu s komunikačnými jazykovými kompetenciami sa 

rozvíjajú i všeobecné kompetencie, čo poskytuje priestor pre uplatnenie medzipredmetových 

vzťahov.“   

 Na našej škole máme vytvorené v maximálne možnej miere simulované anglické 

jazykové prostredie. Štruktúra, rozsah a obsah vyučovania anglického jazyka a ďalších 

predmetov v anglickom jazyku vytvára pre žiakov vynikajúce predpoklady na dosiahnutie 

týchto cieľov. Na vyučovaní anglického jazyka žiaci postupne prechádzajú komunikačnými 

úrovňami A1,A2,B1 - 1. ročník, B2 - 2. a 3. ročník, C1 - 4. a 5. ročník. Vychádzajúc 

zo skúsenosti, že vedomosti, zručnosti, jazykové i všeobecné kompetencie sa dosahujú 

s časovým odstupom, štúdium angličtiny na našej škole končí až na úrovni C2.1, čo vytvára 

priestor na dosiahnutie individuálne čo najlepšej požadovanej úrovne C1. 

 Ďalšie predmety vyučované v anglickom jazyku umocňujú všeobecné jazykové 

vedomosti, zručnosti a kompetencie a otvárajú možnosti prieniku do odborných oblastí 
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spoločenských a prírodných vied, čím sa vytvára základ pre možnosti ďalšieho univerzitného 

štúdia zvolených odborov v anglickom jazyku. 

 Profilácia školy je evidentná aj prostredníctvom obsahu vzdelávania, ktorý je oproti 

ŠVP značne rozšírený. S cieľom uspokojiť individuálne potreby, očakávania a predovšetkým 

záujem žiakov, sme vytvorili podmienky pre akceleráciu ich odborného rastu a poskytujeme 

im kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania. Máme navýšenú 

hodinovú dotáciu takmer všetkých predmetov, poskytujeme žiakom výber voliteľných 

predmetov a máme vytvorené vlastné predmety, ktoré rozširujú jednotlivé vzdelávacie oblasti, 

alebo integrujú viaceré témy z obsahu vzdelávania ostatných predmetov (napr. kultúrne 

štúdie). 

 Záleží nám na tom, aby boli všetci členovia komunity školy stotožnení s jej 

koncepciou, aby mali záujem participovať na jej kultúre, udržiavali jej dobrú klímu a boli 

ochotní individuálne zodpovedať za napĺňanie spoločného strategického cieľa. Preto 

realizujeme množstvo školských a mimoškolských aktivít, ktoré podporujú náš spoločný 

zámer a zároveň žiakom umožňujú neformálne a informálne učenie sa.  

 Každý školský rok zabezpečujeme prostredníctvom vzdelávacích preukazov krúžkovú 

činnosť. V ponuke máme 10 - 12 záujmových útvarov (Chemický krúžok, Turistický krúžok, 

Box, Krúžok švédskeho jazyka, Floorbal, Biblický krúžok, CAE a IELTS Club je zameraný 

na prípravu žiakov na budúce testovacie situácie mimo stredoškolského prostredia) a o ich 

atraktívnosti svedčí cca 80% návratnosť vzdelávacích poukazov.  

 Uvedomujeme si, že od vízie dokonalej školy nás delí dlhá a náročná cesta. Máme 

však zodpovednosť voči tým, ktorí nám prejavili dôveru, ktorých oslovuje naše zameranie, a 

preto sa musíme vyvarovať stagnácii v ktorejkoľvek oblasti indikujúcej kvalitu školy. Aby 

sme boli schopní inovovať a napredovať, vypracovali sme si SWOT analýzu, ktorá 

konkretizuje náš súčasný stav a východiskovú situáciu.  

 

Silné stránky našej školy sú: 

- kompetentný pedagogický zbor, 

- vysoká úroveň kolektívnej práce, 

- maximálne využitie disponibilných hodín v 

učebnom pláne, 

- mimoškolské aktivity a krúžková činnosť, 

- autentická kultúra školy, 

Príležitosti vidíme: 

- v zefektívňovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu, 

- v možnosti dosiahnuť jednotný prístup v 

pôsobení na žiakov, 

- v možnostiach žiakov samostatne si voliť 

oblasti, v ktorých budú prehlbovať svoj 
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- participácia žiakov, 

- dobrá úroveň výsledkov v EČ MS zo SJL a 

ANJ, 

- moderná didaktická technika, 

- nízke finančné náklady na štúdium. 

záujem, 

- v širokom priestore pre žiakov na praktickú 

aplikáciu svojich zručností, 

- v inovácii všetkých zložiek edukačného 

procesu, 

- v zvyšovaní počtu záujemcov o štúdium. 

Slabé stránky školy:        

- pracovná preťaženosť väčšiny pedagógov, 

- individuálne akcentovanie výsledkov 

edukácie na úkor kvality procesov 

edukácie, 

 - náročný rozvrh hodín vzhľadom na 

týždennú časovú dotáciu hodín, 

- čiastočné plnenie stanovených cieľov, 

- limitované finančné a priestorové možnosti 

školy. 

Reálne hrozby: 

- oslabenie vnútornej motivácie pedagógov, 

- riziko nerovnováhy medzi výchovnou a 

vzdelávacou zložkou edukačného procesu, 

- prevaha pôsobenia techniky na úkor 

osobnosti učiteľa, 

- celková únava a preťaženosť žiakov, 

- marketingové zlyhanie konkurencie 

schopnosti v oblasti školského vzdelávania.  

 

 

3. Stupeň vzdelania a profil absolventa päťročného bilingválneho štúdia 
 

 Úspešným absolvovaním programu ostatného ročníka päťročného štúdia odboru 

vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou, 

absolvent získa úplné stredné všeobecné vzdelanie (ISCED 3A - vyššie sekundárne 

vzdelanie). Dokladom o získanom maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.  

  

 Absolvent Súkromného bilingválneho gymnázia efektívne komunikuje, a to nad rámec 

materinského jazyka v prostredí medzinárodného sveta. Ovláda anglický jazyk na úrovni 

skúseného používateľa a ďalší svetový jazyk ako cudzí jazyk na úrovni samostatného 

používateľa v zmysle Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  

 Má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti spoločenských a prírodných 

vied, orientuje sa v odbornej terminológii, vie kriticky hodnotiť informácie a aplikovať 

matematické princípy a postupy v praxi.  
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 Informačné a komunikačné technológie a prostriedky používa ako zdroj informácií, 

nástroj učenia sa a komunikácie. Jeho prístup k informáciám je kritický, vie problematizovať 

tradičné názory a životné postoje. 

 Je slobodný vo svojom myslení, názoroch, postojoch a konaní. Prijíma zodpovednosť 

za svoje rozhodnutia a konanie. Prejavuje úctu a rešpektuje dôstojnosť ľudskej osobnosti. Je 

solidárny, prosociálny a schopný kooperovať. Angažuje sa pri hľadaní nových riešení 

aktuálnych problémov doby. Zmysluplne sa orientuje v kultúre a participuje na kultivovaní 

občianskeho života.  

 Je motivovaný k systematickému a celoživotnému vzdelávaniu sa. Má vytvorené 

všetky predpoklady pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 

(vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na 

úrovni ISCED 4 – postsekundárneho neterciárneho vzdelávania alebo vstúpiť získanou 

kvalifikáciou na domáci alebo zahraničný trh práce.  

   

4. Pedagogické stratégie 
 

 V edukácii kladieme dôraz nielen na učenie a pamäť, ale aj na emócie a motiváciu pri 

učení. Na základe toho formulujeme všeobecné požiadavky na vyučovanie: 

o Umožniť žiakom učenie štýlom, ktorý je pre nich prirodzený. 

o Umožniť žiakom interpretovať nové vedomosti vlastnými slovami, s akcentom na 

správnosť a podstatu. 

o Spájať nové učivo so všetkým starým, ktoré žiak už ovláda. 

o Vyučovanie obohacovať mnohými príkladmi. 

o Do učenia zapojiť čo najviac zmyslov. 

o Učivo prezentovať tak, aby v ňom žiak videl zmysel a význam. 

o Klásť dôraz na to, aby žiak svoje vedomosti mohol prezentovať rôznymi spôsobmi. 

o Uprednostňovať kladné hodnotenie. 

o Vyučovať tak, aby sa podnecovalo čo najviac pozitívnych emócií. 

o Vytvárať priestor pre vzájomné interakčné vzťahy.  

o Učenie má byť zamerané na život. 

o Učenie sa má realizovať samostatným riešením problémov. 

o Obsahy učiva musia byť sprostredkované rôznymi metódami. 

o Učiteľ musí byť vzorom, od ktorého sa odvíja záujem a motivácia žiakov. 
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 Fundamentálnym prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní je 

premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie metód a jednotlivých foriem práce. 

Metódy a formy vyučovania na našej škole vychádzajú z princípov:  

o Profesionality a slobody učiteľa pri výbere výchovno-vzdelávacích metód.  

o Preferencie aktívneho učenia sa.  

o Podpory kognitívnych aspektov rozvoja žiaka.  

o Integrácie obsahu vzdelávania maximálnym využitím medzipredmetových vzťahov.  

  

 Konkrétne metódy a formy sa odvíjajú od obsahu učebných osnov. Vo všetkých 

vyučovacích predmetoch sa snažíme využívať vhodný výber vyučovacích metód – výber je 

ponechaný na jednotlivých vyučujúcich. Ich snahou je správnym výberom metód zabezpečiť 

dosiahnutie konkrétnych cieľov vo vyučovacích predmetoch. Preto pedagogické stratégie sú 

súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov.  

 Aktívne učenie sa je charakterizované vysokou mierou participácie žiakov na 

učebnom procese a jeho obsahu. Z metodického hľadiska sa uplatňuje ako princíp vlastnej 

uvedomelej činnosti (zásada aktivity) a princíp motivácie žiakov (zásada výchovného 

pôsobenia). Uplatnenie princípu činnosti žiakov vytvára podmienky na to, aby bol podiel ich 

vlastnej činnosti na vyučovaní výraznejší. Cieľom je obmedziť odovzdávanie poznatkov 

učiteľom a vytvárať podmienky na samostatnejšie získavanie poznatkov žiakom. Aby sa žiak 

aktívne podieľal na činnostiach prebiehajúcich na vyučovacej hodine, musí byť dostatočne 

motivovaný. Motivácia (vôľa konať) je vždy primárnou podmienkou aktivity (mentálnej, 

citovej aj vôľovej). Optimálne by sa mal učiteľ sústrediť na základné motivačné činitele, 

ktorými sú kognitívne, sociálne a výkonové potreby žiaka - t.j. podporovať jeho vnútornú 

motiváciu k učeniu sa. Nestačí iba vzbudiť u žiaka pozornosť, ale snažiť sa udržať jeho 

psychickú aktivitu.   

 Náš edukačný koncept rozvíja multidimenzionálne, kritické, tvorivé a angažované 

myslenie. Každý žiak je schopný myslieť a učiť sa a zároveň je vybavený potenciálom tieto 

svoje schopnosti úspešne rozvíjať. Úloha učiteľa spočíva v tom, že pomáha žiakovi rozvíjať 

jeho myslenie a nadobúdať celostné poznanie. Žiak, ktorý myslí, je žiakom, ktorý sa učí a 

naopak.    

 Všestranne podporujeme integráciu obsahu vzdelávania, predovšetkým 

prostredníctvom vlastného konceptu projektového vyučovania, ktorým je študentský 

workshop FACTORY. Workshop má priamy prienik so štátnym vzdelávacím programom 

a kurikulom pre jednotlivé vyučovacie predmety podľa ISCED 3A, podporuje 



35 

medzipredmetové vzťahy a aplikáciu prierezových tém. Workshop je dôležitou súčasťou 

formovania žiaka, prebieha v anglickom jazyku v zmysle profilu absolventa Súkromného 

bilingválneho gymnázia v Galante. 

 

5. Začlenenie prierezových tém 
   

 V súlade s úsilím realizovať holistický koncept vyučovania a učenia sa, orientovaný 

zvlášť na vzťahovú dimenziu, považujeme za dôležité viesť so žiakmi humanitne orientovaný 

dialóg, čo to znamená byť človekom a čo znamená jeho život v čase globálnej transformácie. 

Vhodným prostriedkom na to sú prierezové témy, ktoré sa svojím obsahom a výchovným 

zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich 

obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou skúsenosťou žiaka a konkrétnej 

triedy. V tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania 

funkčných kompetencií žiakov.  

 V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: osobnostný a sociálny rozvoj, vrátane výchovy k manželstvu a rodičovstvu (OSR), 

environmentálna výchova (ENV), mediálna výchova (MDV), multikultúrna výchova (MKV), 

ochrana života a zdravia (OŽZ) a tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPPZ).  

 Prierezové témy realizujeme ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov 

(viď učebné osnovy), ale aj prostredníctvom samostatných projektov (tematické týždne, 

interaktívne odborné prednášky, kurzy finančnej gramotnosti, prvej pomoci a pod.) Účinnosť 

pôsobenia prierezových tém zvyšujeme relevantnými mimoškolskými aktivitami (napr. 

študentský workshop FACTORY - všetky prierezové témy, pravidelná účasť na interaktívnej 

prednáške Svet médií - OSR, MDV, pravidelná návšteva divadelných predstavení - OSR, 

Vianočná akadémia, Imatrikulácie, Deň študentstva - OSR, MKV, Beh zdravia, Lyžiarsky a 

snowboardový kurz, pravidelná viacdenná turistika - OŽZ, dobrovoľnícka činnosť - OSR, 

MKV, záujmové útvary a pod.). Škola má vlastný interný predpis na TPPZ s uvedením kritérií 

na hodnotenie žiackych projektov a prezentovanie výsledkov. Prierezovú tému OŽZ 

realizujeme aj prostredníctvom účelových cvičení.  
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6. Zabezpečenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami  
 

 V duchu idey inkluzívneho vzdelávania vytvárame na škole pre všetkých žiakov bez 

rozdielu také podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a 

podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu. Inkluzívny prístup bezpodmienečne akceptuje 

špeciálne potreby všetkých žiakov a predstavuje kvalitatívne vyšší stupeň integrácie.  

 Individuálna integrácia je forma školskej integrácie, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) zaraďovaní do tried s ostatnými žiakmi školy a sú 

spolu s nimi vzdelávaní.  

 Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba (ŠVVP) musí byť diagnostikovaná 

zariadením špeciálnopedagogického poradenstva. Ide o požiadavka na úpravu podmienok, 

obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho 

zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, 

uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti (§ 2 písm. i) 

školského zákona). 

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí: 

o žiak so zdravotným znevýhodnením (žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý 

alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami, žiak s poruchou správania), 

o žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

o žiak s nadaním. 

 Rozhodnutie o integrovaní žiaka so ŠVVP vydáva riaditeľka školy na základe 

písomnej žiadosti zákonných zástupcov, písomného vyjadrenia zariadenia 

špeciálnopedagogického poradenstva, po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou a prognózou 

žiaka, po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať, po prerokovaní v 

pedagogickej rade školy a po zabezpečení nevyhnutných materiálno-technických a odborno-

personálnych podmienok.  

 Každý žiak so ŠVVP musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP), ktorý v spolupráci so zariadením 

špeciálnopedagogického poradenstva vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ. IVVP 

obsahuje základné informácie o žiakovi, o osobitostiach vplyvu jeho diagnózy a prognózy na 

výchovno-vzdelávací proces, o požiadavkách na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, 

organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných plánov a učebných osnov, 

zabezpečení kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok a personálnej 
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pomoci. IVVP sa vypracúva aj individuálne začlenenému žiakovi, ktorému nie je potrebné 

upraviť obsah vzdelávania podľa pedagogických dokumentov. Ak sa obsah vzdelávania 

neupravuje, v IVVP sa uvedú príslušné pedagogické dokumenty, podľa ktorých je takýto žiak 

vzdelávaný.  

 Riaditeľka školy zodpovedá v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v (CPPP a P) a zabezpečuje, aby u integrovaných žiakov 

nedochádzalo k bezdôvodnému znižovaniu požiadaviek a aby nároky kladené na žiaka boli v 

súlade s jeho možnosťami. Žiak so ŠVVP má právo na individuálny prístup vo výchove a 

vzdelávaní, rešpektujúci jeho osobitosti a zdravotný stav, na vyučovanie s pedagógom s 

odbornou spôsobilosťou, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na 

úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.  

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia rovnaké ciele vzdelávania ako pre 

ostatných žiakov. Pri realizácii vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov sa berie ohľad na 

individuálne osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale iba v takom rozsahu, aby 

výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením reflektovali profil absolventa gymnázia.  

 V súčasnosti sú na škole realizované minimálne úpravy interiérov pre žiakov so 

zdravotným postihnutím (samostatná lavica v učebni, v hygienickom zariadení je inštalované 

bezpečnostné madlo), ale v prípade potreby vieme zabezpečiť do budovy školy bezbariérový 

prístup. Prihliadame na zdravotný stav a celkovú kondíciu žiaka so zdravotným postihnutím, 

chorého alebo zdravotne oslabeného a pokiaľ je to v záujme žiaka, povoľujeme mu štúdium 

podľa individuálneho učebného plánu. V prípade potreby sa zaväzujeme zabezpečiť pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením pomocného asistenta a špeciálneho pedagóga. 

Aktuálne spolupracujeme so školskou psychologičkou a s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Galante.  

 Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je zohľadňujeme 

zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzame zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a 

klasifikácii školských poradenských zariadení. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so 

zdravotným znevýhodnením rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným 

znevýhodnením žiaka a uplatňujeme požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a 

klasifikácii prospechu a správania nehodnotíme negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú 

ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny nemá možnosť splniť alebo vykonať 

ich lepšie. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania využívame aj slovné hodnotenie.  

 V škole sme pripravení aj na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ktorí majú predpoklady zvládnuť štúdium a úspešne absolvujú prijímacie konanie. 
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Rada školy pri SBG v Galante sa uzniesla, že takýto žiaci, resp. ich rodičia sú zbavení 

povinnosti uhrádzať poplatky súvisiace so vzdelávaním. Žiaci našej školy majú možnosť 

uchádzať sa o motivačné štipendium, ktoré im po splnení stanovených kritérií, po prerokovaní 

v pedagogickej rade a so súhlasom Rady školy pri SBG v Galante priznáva riaditeľka školy.   

 Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov plánujeme zabezpečovať prostredníctvom 

spolupráce našich pedagógov s externými odborníkmi a zapojením tútorov (spolužiaci, 

vysokoškolský študenti, zamestnanci vzdelávacích inštitútov a pod.) do práce s nadanými 

žiakmi.    

 

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
 

 Priblížiť sa k želanej vízii našej školy nebude možné bez zmysluplného 

sebahodnotenia. Jeho cieľom je hodnotenie súčasnej kvality školy, teda optimálneho 

fungovania procesov na škole, predovšetkým procesu výučby, s ktorými sú spokojní všetci 

zainteresovaní partneri školy. Hodnotenie kvality školy je zamerané na tri oblasti. Na 

hodnotenie úrovne výsledkov výchovy a vzdelávania, hodnotenie efektívnosti jednotlivých 

vzdelávacích činností prebiehajúcich v pedagogickej práci školy a hodnotenie výstupov, 

kultúry a klímy školy.  

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov  
 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme dôsledne dodržiavať zásady 

hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov stredných škôl. Špecifiká hodnotenia a klasifikácie jednotlivých 

predmetov sú spracované v učebných osnovách. 

 Hlavným cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť 

žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom: 

o ako zvládol očakávanú úroveň výkonovej časti vzdelávacích štandardov v jednotlivých 

predmetoch, 

o aká je miera pokroku žiaka vo vzdelávacích výsledkoch, 

o aké sú jeho rezervy a v čom sa môže zlepšiť, 

o aké sú jeho nedostatky a ako má postupovať pri ich odstraňovaní. 
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 Pri kontrole vyučovacieho procesu, ktorej výsledkom je hodnotenie dbáme na to, aby 

plnila tieto funkcie: 

o Diagnostická funkcia - spočíva v určení miery vedomostí, zručností a návykov žiakov, 

v rozpoznaní ich schopností, postojov, hodnotovej orientácie, v zistení predností a 

nedostatkov.  

o Prognostická funkcia – spočíva v určení perspektívy žiakov, možnosti ich ďalšieho 

vývoja, čím a za akých predpokladov sa môžu stať, ako môžu napredovať. 

o  Motivačná funkcia – hodnotenie je vonkajšou motiváciou učenia žiaka; udržiava, 

prípadne zvyšuje študijnú aktivitu žiaka. 

o Výchovná funkcia – hodnotenie má formovať pozitívne morálne, charakterové a 

vôľové vlastnosti a postoje žiaka (napr. čestnosť, samostatnosť, pracovitosť, 

vytrvalosť atď.) a odstraňovať negatívne vlastnosti (lenivosť, pohodlnosť, 

povrchnosť,...). 

o  Informačná funkcia – hodnotenie poskytuje informáciu o výsledkoch vyučovacieho 

procesu žiakovi, jeho rodičovi, učiteľovi, riaditeľovi školy, zriaďovateľovi. 

o  Spätnoväzbová funkcia – získané informácie o výsledkoch výchovy a vzdelávania 

poskytujú žiakovi (vnútorná spätná väzba) a učiteľovi (vonkajšia spätná väzba) 

možnosť regulovať svoj postup pri učení (žiak) a vyučovaní )učiteľ) tak, aby sa 

efektívne dosiahli ciele vyučovacieho procesu.  

 Pri hodnotení žiakov musia byť splnené nasledovné požiadavky: 

o Učiteľ by mal vytvoriť pri skúšaní a hodnotení žiakov dobrú atmosféru (klímu), mal 

by minimalizovať strach, stres žiakov. V žiadnom prípade by nemal skúšanie a 

hodnotenie používať na udržanie svojej autority, disciplíny, alebo ako trest. 

o  Žiakov výkon pri skúšaní má učiteľ nie len klasifikovať, ale aj slovne hodnotiť. 

Hodnotiace výroky majú byť výstižné, pravdivé, učiteľ má žiakovi vysvetliť, ako má 

dosiahnuť lepší výsledok. Tým učiteľ pomôže rozvinúť v žiakoch schopnosť 

sebakontroly a sebahodnotenia. Hodnotenie by malo pôsobiť na žiaka povzbudivo, 

malo by sa orientovať predovšetkým na kladné stránky žiakovej osobnosti. Pri 

hodnotení by mal prihliadať na vývin žiaka, na jeho predchádzajúce výkony.  

o Hodnotenie a klasifikácia žiakov majú nasledovať čo najskôr po hodnotenom výkone 

– po skúšaní. Posilňuje sa tým spätnoväzbový a motivačný účinok hodnotenia.  

o V prípade, že žiak získa zlú známku, treba mu dať možnosť opraviť si ju. Najmä 

slabším žiakom treba dať možnosť aj dobrovoľne sa prihlásiť odpovedať, ale úroveň 

náročnosti pri tom neznižovať.  
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o Pri individuálnom skúšaní žiakov by mali byť úlohy pre vyvolaných žiakov jasné, 

jednoznačné, zrozumiteľné, logicky presné a štylisticky správne. Odpoveď by mala 

byť časovo racionálna. Pri tom počas skúšania je potrebné zabezpečiť plnohodnotnú 

činnosť všetkých žiakov triedy.  

o Pri hodnotení žiaka zapájať aj sebahodnotenie žiaka.  

o Výsledná klasifikácia žiaka sa nemá určovať na základe aritmetického priemeru 

známok získaných žiakom za klasifikačné obdobie. Známky majú rôznu dôležitosť, 

váhu, ktorá závisí od cieľov a učiva príslušného vyučovacieho predmetu.  

 

Kontrolná činnosť v oblasti žiakov je zameraná na: 

o na úroveň kvality vedomostí a pracovnej disciplíny na vyučovacích hodinách formou 

hospitácií a porovnávacích testov, 

o kontrolu dochádzky žiakov,  

o prácu žiakov v záujmových krúžkoch,   

o kontrolu správania sa žiakov počas prestávok a počas školských akcií,  

o kontrolu dodržiavania školského poriadku žiakmi, s dôrazom na dodržiavanie zákazu 

fajčenia a požívania alkoholu v budove a areáli školy a školských akciách, zvlášť na 

lyžiarskych kurzoch a výletoch.   

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov 
 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov sa vykonáva v zmysle zákona 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov raz ročne.  

 

Metódy hodnotenia pedagogických zamestnancov :  

o hospitačné pozorovanie, 

o štrukturovaný rozhovor s riaditeľkou školy, 

o dotazníky pre žiakov, rodičov, 

o  sebahodnotenie zamestnanca, 

o zhodnotenie štatistických ukazovateľov (klasifikácia žiakov, úspešnosť v súťažiach, 

externé testovanie), 

o analýza pedagogických dokumentov. 
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Pedagogickí zamestnanci školy sú hodnotení podľa nasledovných kritérií: 

o kvalita vyučovacieho procesu, vrátane schopnosti používať inovačné metódy a prispôsobiť 

sa novým požiadavkám,  

o schopnosť uplatňovať profesijné kompetencie vo výučbe, 

o plnenie si pracovných povinností a dodržiavania školskej legislatívy,  

o výsledky, ktoré dosahujú v prospechu jednotlivých predmetov žiaci, ktorých učiteľ 

vyučuje,  

o výsledky ktoré dosahujú žiaci v súťažiach daného predmetu, t.j. ako vie učiteľov žiakov 

získať a motivovať pre svoj predmet,  

o výsledky, ktoré dosahujú jeho žiaci na maturitnej skúške a v úspešnosti prijatia na VŠ,  

o hodnotenie učiteľa žiakmi a podľa záujmu žiakov o vyučovanie práve týmto učiteľom,  

o ochota plniť úlohy nad rámec pracovných povinností a venovať sa žiakom vo voľnom 

čase,  

o výsledky v oblasti činnosti súvisiacej s kariérovou pozíciou pedagogického zamestnanca, 

o výsledky pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania. 

 

3. Hodnotenie školy 
 

 Kvalitu školy zisťujeme prostredníctvom sebahodnotenia školy, ktoré je zamerané na 

ciele stanovené v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe. 

Snažíme sa o kritickú sebareflexiu zameranú na rozvoj a zlepšovať kvality a úrovne práce 

školy. Na sebahodnotení participujú učitelia, žiaci aj rodičia.  

 Hodnotenie realizujeme priebežne, polročne a na konci roka vyhodnocujeme plnenie 

plánu práce školy. Priebežné hodnotenie nám slúži ako podklad pre vypracovanie správy o 

výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorej súčasťou je SWOT 

analýza školy.  

Monitorujeme a hodnotíme: 

o plnenie hlavných cieľov školy na daný školský rok, 

o  plnenie učebných plánov a učebných osnov,  

o úroveň a výsledky riadiacej a kontrolnej činnosti vedenia školy,  

o plnenie úloh a prácu predmetových komisií,  

o plnenie úloh a práce triednych učiteľov, koordinátorov jednotlivých činností,  

o výsledky vyučovacieho procesu v štruktúre : prospech, dochádzka, správanie,  

o plnenie opatrení prijatých na zlepšenie výsledkov vo výchovno-vyučovacom procese,  
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o úroveň a výsledky výchovného poradenstva,  

o  výsledky žiakov v súťažiach, olympiádach, projektoch a v mimovyučovacej práci so 

žiakmi,  

o úroveň spolupráce s rodičmi a s inými inštitúciami,  

o  materiálno-technické zabezpečenie vyučovania, stav a vybavenosť budovy školy,  

o výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

o spokojnosť učiteľov, žiakov, rodičov s prácou školy,  

o záujem žiakov o štúdium na našej škole,  

o umiestnenie našich absolventov na vysokých školách - percentuálnu úspešnosť v 

prijímacom konaní na vysokých školách 

o  názory verejnosti na kvalitu školy, aké má meno a imidž,  

o názory Rady školy a rodičov na výchovno-vzdelávací proces a výsledky školy.  

 

Metódy hodnotenia kvality školy: 

o dotazníky pre žiakov a rodičov,  

o dotazníky pre absolventov školy,  

o hodnotenie štatistických ukazovateľov, 

o rozbor dokumentov, 

o národný projekt ŠŠI: „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace 

procesy a rozvoj školy“ .  

 

IV. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov  
 

 Profesijný rast a rozvoj ďalšieho vzdelávania učiteľov je nevyhnutným predpokladom 

k dosiahnutiu autonómie školy a k jej zdokonaľovaniu sa. Pedagógovia našej školy majú 

vytvorené optimálne podmienky na to, aby mohli zvyšovať svoju odbornú úroveň 

sebavzdelávaním, prostredníctvom odborných seminárov a prednášok či tvorivých aktivít, 

súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti.    

 Koncepcia ďalšieho vzdelávania učiteľov na našej škole rešpektuje potreby učiteľa v 

súlade so zámermi a potrebami školy. Ďalšie vzdelávanie pedagógov je plánované tak, aby 

neohrozovalo realizáciu vyučovacieho procesu. Učitelia sú si vedomí spoluzodpovednosti pri 

zvyšovaní úrovne výstupov, zlepšovaní kvality školy a udržiavaní dobrej sociálnej klímy, 
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preto sú ochotní vzdelávať sa podľa potrieb, ktoré vzniknú pri realizácií školského 

vzdelávacieho programu.  

 Plán kontinuálneho vzdelávania každoročne vychádza z aktuálnych požiadaviek a 

potrieb školy.  

 Aktuálne požiadavky na vzdelávanie učiteľov sa vzťahujú na:  

o rozvíjanie jazykových kompetencií (anglický jazyk), 

o oblasť špeciálnej pedagogiky,  

o oblasti využívania inovatívnych metód učenia vrátane využitia IKT vo vyučovacom 

procese,  

o oblasti výkonu špecializovaných funkcií a činností (výkon funkcie triedneho učiteľa, 

vedúceho PK, výchovného poradcu, koordinátora ŽŠR, koordinátora environmentálnej 

výchovy, koordinátora prevencie sociálno-patologických javov ).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



44 

V. Učebný plán  
 

 
Vzdelávacia oblasť 

 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

 
Spolu 

 
Pozn. 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 3 12+3 a) 

Druhý vyučovací jazyk - 
ANJ 

8+10 4+2 4+2 4+2 2+4 22+20  

Cudzí jazyk  2+1 2+1 2+1 2+1   2 10+4  
Konverzácia v anglickom 
jazyku 

2 - - - - 2 a) 

Voliteľný predmet - - - 2 2 2  
Seminár zo slovenského 
jazyka a literatúry 

- - - - 2 2  

Matematika a práca s informatizáciami  
Matematika 1+2 3 3 3 1+2 11+4 a) 
Informatika 1 1 1 - - 3  
Voliteľný predmet - - - 2 2 4  
Človek a príroda        
Fyzika - 2+1 2 1+1 2 5+4  
Chémia - 2+1 2 1+1 - 5+2  
Biológia - 2 2 2 1 6+1  
Voliteľný predmet - - - 2 2 2  

Voliteľný predmet - - - 2 2 2  

Človek a spoločnosť 
Dejepis - 1+1 2 2 2 5+3  
Geografia - 1 2 1 - 4  
Občianska náuka - - 2 1+1 2 3+3  
Voliteľný predmet - - - 2 2 2  

Obchodná angličtina - - 2 - - 2  

Voliteľný predmet - - - 2 2 4  

Človek a hodnoty 
Etická 
výchova/Náboženská 
výchova 

1 1 - - - 2 b) 

Umenie a kultúra 
Umenie a kultúra 1 1 1 1 - 4  
Kultúrne štúdie - 2 2 2 2 8  
Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10  
Povinné hodiny spolu      102  

Disponibilné hodiny       66  

Počet hodín spolu      168  
 

Platnosť do 31. 8. 2019 
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Poznámky k učebnému plánu: 

1. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút.  

2. Druhý vyučovací jazyk je anglický jazyk.  

3. Predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sú: biológia, občianska náuka,  

obchodná angličtina, etická výchova, umenie a kultúra, kultúrne štúdie.  

4. Trieda sa delí na skupiny počas štúdia v predmetoch: druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk, 

informatika, telesná a športová výchova.  

5. Trieda sa delí na skupiny na jednej hodine týždenne 2. ročníku v predmetoch fyzika 

a chémia. Delená hodina má najmä charakter cvičení.  

6. Trieda sa delí na skupiny na jednej hodine týždenne v 3. ročníku v predmetoch chémia, 

biológia. Delená hodina má najmä charakter cvičení. 

7. Cudzí jazyk sa vyučuje jeden z uvedených jazykov podľa výberu žiaka: nemecký jazyk, 

ruský jazyk.  

8. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety sa 

neklasifikujú. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“.  

9. Hodiny vyznačené ako + sú hodiny, ktorými sú posilnené predmety a boli použité 

z disponibilných hodín.  

10. Ďalšie disponibilné hodiny boli použité na voliteľné a školou vytvorené predmety 

a v učebnom pláne sú farebne odlíšené.  

11. V 4. a v 5. ročníku si žiak povinne volí dva semináre (viď. Zoznam povinne voliteľných 

predmetov). Semináre sa v každom školskom roku otvárajú podľa záujmu žiakov.  

12. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia ochrany života a zdravia, ktoré sa realizujú 

v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodín v každom polroku a v 3. ročníku v 18 

hodinovej dotácii tri po sebe nasledujúce dni v rámci jedného polroku.  

13. Podľa záujmu žiakov škola organizuje v 1. ročníku jazykový kurz vo Veľkej Británii 

v rozsahu 25 vyučovacích hodín.  

14. Podľa záujmu žiakov škola organizuje v druhom ročníku 5 dňový lyžiarsky kurz 

v rozsahu 25 vyučovacích hodín.  

15. V stĺpci pozn. je uvedené delenie žiakov na skupiny:  

a) Trieda sa delí na skupiny v 1. ročníku.  

b) Vyučuje sa jeden z predmetov etická výchova alebo náboženská výchova, podľa záujmu 

žiakov a ich rodičov, resp. zákonných zástupcov.  
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Zoznam povinne voliteľných predmetov: 

o Seminár z nemeckého jazyka 

o Seminár z matematiky 

o Seminár z biológie 

o Seminár z chémie 

o Seminár z fyziky 

o Seminár z dejepisu 

o Seminár z geografie 

o Seminár z občianskej náuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

VI. Inovovaný  učebný plán  
 

Vzdelávacia oblasť 
 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

 
Spolu 

 
Pozn. 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 1+2 3 3 3 2+3 12+5 c) 

Druhý vyučovací jazyk - 
ANJ 

8+10 4+2 4+2 4+2 2+4 22+20  

Cudzí jazyk  4 2+1 2+1 2+1   - 10+3  
Konverzácia v anglickom 
jazyku 

3 - - - - 3 c) 

Seminár z cudzieho jazyka  - - - - 3 3 e) 

Matematika a práca s informatizáciami  
Matematika 1+2 3 3 3 2+1 12+3 c) 
Informatika 1 1 1 - - 3  
Cvičenia z matematiky - - - - 3 3 e) 
Človek a príroda        
Fyzika - 2+1 1+1 2 - 5+2  
Chémia - 2+1 1+1 2 - 5+2  
Biológia - 2 1+1 3 - 6+1  
Cvičenia z fyziky - - - - 2 2 b) 

Cvičenia z chémie - - - - 2 2 b) 

Cvičenia z biológie - - - - 2 2 b) 

Ekológia - - - - 2 2 b) 

Systém rastlín a živočíchov  - - - - 2 2 b) 

Človek a spoločnosť 
Dejepis - 2 2 2 - 6  
Geografia - 2 2 - - 4  
Občianska náuka - 1 2 1+2 - 3+3  
Moderné dejiny - - - - 2 2 a) 

Medzinárodné vzťahy - - - - 2 2 a) 

Seminár z geografie - - - - 2 2 a) 

Obchodná angličtina - - - 2 - 2  

Seminár z občianskej 
náuky 

- - - - 2 2 a) 

Systémová filozofia - - - - 2 2 a) 

Človek a hodnoty 
Etická 
výchova/Náboženská 
výchova 

1 1 - - - 2 d) 

Umenie a kultúra 
Anglická a americká 
literatúra 

- 1 2 2 3 8  

Umenie a kultúra - 1 1+1 1 - 2+2  
Kultúrne štúdie - 2 2 2 2 8  
Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10  
Povinné hodiny spolu      102  

Disponibilné hodiny       73  
Počet hodín spolu      175  

Platnosť od 01. 09. 2015 
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Poznámky k učebnému plánu: 

1. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút.  

2. Druhý vyučovací jazyk je anglický jazyk.  

3. Predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sú: biológia, cvičenia z biológie, 

systém rastlín a živočíchov, občianska náuka, seminár z občianskej náuky, obchodná 

angličtina, etická výchova, anglická a americká literatúra, umenie a kultúra, kultúrne štúdie.  

4. Trieda sa delí na skupiny počas štúdia v predmetoch: druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk, 

informatika, telesná a športová výchova.  

5. Trieda sa delí na skupiny na jednej hodine týždenne 2. ročníku v predmetoch fyzika 

a chémia. Delená hodina má najmä charakter cvičení.  

6. Trieda sa delí na skupiny na jednej hodine týždenne v 3. ročníku v predmetoch chémia, 

biológia. Delená hodina má najmä charakter cvičení. 

7. Cudzí jazyk sa vyučuje jeden z uvedených jazykov podľa výberu žiaka: nemecký jazyk, 

ruský jazyk.  

8. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety sa 

neklasifikujú. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“.  

9. Hodiny vyznačené ako + sú hodiny, ktorými sú posilnené predmety a boli použité 

z disponibilných hodín.  

10. Ďalšie disponibilné hodiny boli použité na novovytvorené (resp. školou vytvorené) 

predmety a v učebnom pláne sú farebne odlíšené.  

11. V 5. ročníku má žiak 5 povinne voliteľných predmetov, ktoré tvoria jeden modul: 

 a) spoločensko-vedný  a b) prírodovedný. Žiak si nemôže kombinovať predmety z dvoch 

modulov. Predmety e) cvičenia z matematika a seminár z cudzieho jazyka majú charakter 

voliteľných predmetov, ale neviažu sa na moduly. Žiak si nimi môže nahradiť jeden alebo dva 

predmety zo zvoleného modulu.   

12. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia ochrany života a zdravia, ktoré sa realizujú 

v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodín v každom polroku a v 3. ročníku v 18 

hodinovej dotácii tri po sebe nasledujúce dni v rámci jedného polroku.  

13. Podľa záujmu žiakov škola organizuje v 1. ročníku jazykový kurz vo Veľkej Británii 

v rozsahu 25 vyučovacích hodín.  

14. Podľa záujmu žiakov škola organizuje v druhom ročníku 5 dňový lyžiarsky kurz 

v rozsahu 25 vyučovacích hodín.  

15. V stĺpci pozn. je uvedené delenie žiakov na skupiny:  
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c) Trieda sa delí na skupiny v 1. ročníku.  

d) Vyučuje sa jeden z predmetov etická výchova alebo náboženská výchova, podľa záujmu 

žiakov a ich rodičov, resp. zákonných zástupcov.  


