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Motivačný názov: Tradiční v hodnotách, moderní vo vzdelávaní. 

Druh školy: GYMNÁZIUM, cirkevná škola 
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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1.1 Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania 

výchovy a vzdelávania 

Hodnotovou stratégiou školy je odkaz patrónky nášho gymnázia - sv. Angely: 

 Začni. 

 Dôveruj si. 

 Sprav niečo. 

 Riskuj nové veci. 

 Vydrž pri nich a potom buď pripravený na veľké prekvapenia.  

Gymnázium Angely Merici patrí do systému uršulínskych škôl, ktorých 

cieľom  je vytvárať na škole ovzdušie slobody, priateľstva a otvorenosti. Chceme 

pomáhať mladým ľuďom hľadať pravdu  a vytvárať priestor pre rozvoj ich osobnosti. 

Zameriavame sa na kvalitnú edukačnú činnosť, ale aj na mimoškolské aktivity, 

prostredníctvom ktorých môžu študenti rozvíjať svoje talenty, tvorivosť a získať 

potrebné zručnosti pre prax.  

Vzdelávacou stratégiou našej školy je: Neučme všetkých všetko. 

I keď je gymnázium všeobecno-vzdelávacou inštitúciou, našim cieľom je 

vytvoriť dostatočný priestor pre špecializáciu študentov podľa ich záujmu a ďalšieho 

profesijného zamerania. Realizujeme to tak, že v prvých dvoch ročníkoch 

ponechávame pre jednotlivé predmety základnú hodinovú dotáciu zo štátneho 

vzdelávacieho programu (ďalej len ŠVP). Disponibilné hodiny sme presunuli  

do 3. a 4. ročníka, kedy si študenti sami volia väčšinu predmetov  podľa ich záujmu. 

Na týchto voliteľných predmetoch sa rozširuje, prehlbuje a dopĺňa učivo z hodín 

základného typu. Medzi voliteľné predmety sú zaradené nové, moderné predmety, 

ktoré reagujú na potreby doby ako finančná gramotnosť, aplikačný softvér 

a multimédiá, bioetika, cestovný ruch, biológia človeka, svet médií a kultúry, dejiny 

umenia, tajomstvá histórie, chémia v praxi, medicínska chémia a podobne.  

Naša škola sa zapája od šk. roku 2017/18 do Národného projektu IT 

Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Tento projekt reaguje na požiadavky IT 

sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu 
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práce. Vďaka zriadeniu IT ScienceLab – vedeckého IT laboratória bude možné 

vyučovanie prírodovedných predmetov pomocou najnovších technológií. 

Od šk. roku 2017/18 naša škola zmenila spôsob vyučovania prírodných vied 

v nižších ročníkoch osemročného gymnázia. Vďaka projektu Expedícia skús, 

skúmaj, spoznaj sa škola mení na miesto, kde majú žiaci radosť z vlastného 

objavovania a experimentovania. 

1.2 Charakteristika školy  

Gymnázium Angely Merici je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá má 

dve formy vzdelávania: štvorročnú a osemročnú. Jeho maximálna kapacita je 500 

žiakov  a 16 tried. Škola je výhodne umiestnená v centre mesta s dobrým prístupom 

aj pre dochádzajúcich žiakov. Pre žiakov z väčších vzdialeností trvalého bydliska je 

k dispozícii internát.  Na škole študujú absolventi trnavských základných škôl, 

základných škôl z okolitých i vzdialenejších obcí. Sme otvorení aj žiakom  

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 2 zákona č. 245/2008 Z.z., 

konkrétne pre ľahšie telesne postihnutých (nemáme bezbariérový prístup), 

s čiastočným sluchovým a zrakovým postihom, pre žiakov s vývinovými poruchami 

učenia, pre žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov s nadaním. 

1.3 Personálne zabezpečenie 

       Pedagogický zbor gymnázia je stabilný, čo zvyšuje kontinuálnosť a koncepčnosť 

vyučovania. Na škole vyučuje priemerne 35 - 38 pedagógov, pričom sú všetci plne 

kvalifikovaní. Učitelia si svoju kvalifikáciu pravidelne dopĺňajú rôznymi formami 

kontinuálneho vzdelávania (adaptačné, aktualizačné, špecializačné, inovačné, 

kvalifikačné,  funkčné), a to prezenčnou aj e-learningovou formou. V oblasti 

využívania IKT sú pedagógovia na vysokej úrovni vďaka absolvovaným kurzom, 

ktoré boli zamerané na počítačovú gramotnosť, tvorbu prezentácií a používania 

interaktívnych tabúľ, mnohí z nich majú prvú a druhú atestáciu.  

   Na škole pôsobí školský psychológ, výchovný poradca, koordinátor pre 

enviromentálnu výchovu, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov a 

koordinátor práce so žiackou školskou radou.  Pre integrovaných žiakov je 

k dispozícii koordinátor pre prácu so žiakmi so ŠVVP. 
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1.4 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Každá trieda má svoju kmeňovú učebňu. Popri tom sú zriadené odborné 

učebne, v ktorých prebieha výučba príslušných predmetov a tým sa výrazne zvyšuje 

kvalita edukačného procesu. Medzi odborné učebne patria dve počítačové učebne, 

učebňa matematiky, ktorá okrem výučby matematiky a informatiky slúži aj na IKT 

kurzy pre učiteľov i širšiu verejnosť. Ďalej sú to štyri odborné učebne anglického 

jazyka, dve učebne nemeckého jazyka,  jedna učebňa francúzskeho jazyka, učebňa 

náboženstva, učebňa pre predmety s umeleckým zameraním ako umenie a kultúra, 

výchova umením a výtvarná výchova, učebňa matematiky a tiež učebňa geografie. 

Učebne umenia a kultúry a geografie sú vybavené interaktívnymi tabuľami 

a v učebni geografie majú študenti možnosť pracovať s tabletmi. Prírodovedné 

predmety, hlavne laboratórne cvičenia, sa učia v špecializovaných laboratóriách 

fyziky, biológie a chémie, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Žiaci i učitelia 

môžu využívať školskú knižnicu v ktorej sa nachádza množstvo titulov krásnej 

i odbornej literatúry.   

Každá odborná učebňa je vybavená dataprojektorom a notebookom  

pre učiteľa. Zabudované dataprojektory a notebooky sú tiež vo všetkých kmeňových 

učebniach. V priestoroch školy je free wifi pripojenie.  Na spoločenské akcie menších 

rozmerov ako sú besedy, posedenia a pod. slúži spoločenská miestnosť, v ktorej sa 

tiež nachádza interaktívna tabuľa.  Škola vlastní posilňovňu, v ktorej prebiehajú 

niektoré hodiny telesnej výchovy. Väčšina hodín telesnej výchovy prebieha mimo 

budovy školy (športový areál Slávia, basketbalová športová hala). 

Pedagogický zbor má k dispozícii v zborovni a v kabinetoch notebooky, 

počítače, tlačiarne a kopírku. Škola sa snaží priebežne dopĺňať a inovovať moderné 

učebné pomôcky. 

Stravovanie žiakov i učiteľov je zabezpečené v školskej jedálni. Na škole 

máme bufet a automat na teplé bezkofeínové nápoje. 

Škola nemá bezbariérový prístup ani bezbariérové vnútorné priestory. 

1.5 Škola ako životný priestor  

Budova školy je historickou budovou, ktorej priestory sú veľké, s jednoduchou 

alebo klenbovou architektúrou.  Snažíme sa klásť dôraz na estetické prostredie tried 

a školských chodieb, a to vhodným prepojením moderných prvkov s tradičnými. 

Priestory školy upravujeme nielen z prevádzkových prostriedkov, ale aj za pomoci 

sponzorov, rodičov i samotných žiakov. Tí si napríklad pomocou projektov 
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KOMPRAX vymaľovali a upravili niektoré triedy. Na škole sú vymenené okná, 

rekonštrukciou prešiel vstupný vestibul, vymenili sme všetky  lavice a stoličky 

v triedach a učebniach. 

V triedach i na chodbách sú nástenky a nástenné panely, ktoré slúžia ako 

informačný, náučný a umelecký priestor.   

Prioritne sa snažíme vytvárať ovzdušie vzájomnej úcty, slobody a pokoja, ale 

aj primeranej disciplíny.  K tomu nám pomáha nie len práca pedagógov vo 

vyučovacom procese, ale aj organizovanie duchovných obnov, víkendoviek pre 

prvákov,  školských výletov a množstvo mimoškolských aktivít pre študentov.  

Snažíme sa, aby bola naša škola priestorom, v ktorom každý jeden žiak zažije 

úspech, či už v študijných výsledkoch, tvorivých aktivitách, krúžkovej činnosti, 

olympiádach a iných súťažiach, či  v osobnom duchovnom raste. 

  Akékoľvek náznaky a prejavy šikanovania, ponižovania a porušovania 

základných ľudských práv sú riešené okamžite zo strany vedenia školy, za pomoci 

rodičov a školského psychológa.  Našim cieľom je, aby bola škola bezpečným 

a príjemným  prostredím pre žiakov i zamestnancov školy. 

1.6 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní 

 Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Žiaci sú pravidelne na 

začiatku školského roka  poučení o zásadách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

všeobecne a tiež v každej odbornej učebni. V priebehu školského roka sú poučení 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pred každou exkurziou, školským výletom, 

lyžiarskym výcvikom alebo školou v prírode. Zodpovední sú triedni učitelia a tí 

vyučujúci, ktorí danú školskú akciu organizujú. 

V auguste prebiehajú pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a pri prípadnom vzniknutom požiari. Pri kontrolách 

neboli doteraz zistené závažnejšie nedostatky.     

1.7 Duchovný rozmer školy 

    Gymnázium Angely Merici patrí do systému uršulínskych škôl, ktorých 

cieľom je vytvárať na škole ovzdušie slobody, lásky a pravdy, čo sú hlavné hodnoty 

kresťanskej výchovy  a tiež pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosť. 

Na cirkevných školách sa vyučuje náboženstvo 2 hodiny týždenne. Študenti sa 

zúčastňujú duchovných obnov v adventnom a pôstnom období. Žiaci prvého ročníka 
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majú možnosť absolvovať teambuildingový víkendový pobyt s duchovným 

zameraním, počas ktorého sa môžu žiaci lepšie spoznať a vytvoriť si správne sociálne 

väzby v kolektíve.   

Študenti sa spolu so svojimi pedagógmi zúčastňujú sv. omší počas 

prikázaných sviatkov, na sviatok sv. Angely Merici, na začiatku a konci školského 

roka. Počas celého školského roka je študentom k dispozícii školská kaplnka, kde sa 

konajú každú stredu študentské sv. omše a modlitbové stretnutia.  

Na škole je študentom k dispozícii kňaz - duchovný správca, ktorý riadi duchovný 

život na škole a celebruje sv. omše. Žiaci môžu v určený čas pristúpiť k sviatosti 

zmierenia. 

Na škole pracuje krúžok Spoločenstvo GAM@, ktorý umožňuje študentom 

prehlbovať svoju spiritualitu a vieru, vytvárať hlboké väzby stredoškolského 

spoločenstva.  

Medzi tradičné školské akcie s duchovným zameraním patrí Farebný týždeň. 

Každý deň tohto týždňa je venovaný jednej hodnote a s ňou spojenej farbe. Ďalšou 

tradičnou akciou je Noc čítania Biblie.  

Pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy je vytvorený priestor            

pre duchovný rast cez duchovné obnovy zamestnancov školy.  

1.8 Dlhodobé projekty, mimoškolská činnosť, propagácia 

školy 

    Gymnázium sa snaží zapájať do dlhodobých medzinárodných projektov, 

ktoré sú ideálnou formou pre overenie si získaných vedomostí a zručností v praxi.   

Medzi dlhodobé projekty patril projekt Comenius, ktorý prebiehal v šk. rokoch 

2011/2012 a 2012/2013, pri ktorom sa vytvorili družobné partnerstvá  s uršulínskymi 

školami v Rakúsku, Veľkej Británii a Francúzsku. Projekt mal názov – Spoločné 

korene, rovnaké vetvy. 

 V školskom roku 2014/2015 sme získali ďalšiu medzinárodnú spoluprácu 

prostredníctvom projektu Erasmus+, ktorá trvala 3 roky. Študenti mali možnosť 

navštíviť školy a študentov v 7 krajinách, s ktorými sme spolupracovali v projekte. 

Od školského roku 2016/17 beží na škole projekt Medzinárodná cena vojvodu 

z Edinburgu (DofE). Je to vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej 

rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý 

ich pripravuje na život a zamestnanie. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji 

študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na 

rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a 
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prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti 

oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má 

potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa 

zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje 

zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

Od školského roka 2017/18 sme zapojený po projektu IT Akadémia. V rámci 

tohto projektu sme získali science laboratórium s mnohými meracími prístrojmi, 

ktoré sa používajú na prírodovedných predmetoch. Naše gymnázium overuje nové 

a moderné metodiky. Rozšírili sme ponuku predmetov so zameraním na informatiku 

a využitie informatiky v prírodných vedách. Viac o týchto predmetoch nájdete 

v prílohe č. 1.  

Naša škola dlhodobo spolupracuje s Indíciou n.o., prostredníctvom ktorej sme 

zapojený do dvoch veľkých projektov ExpEdícia (zameraný na prírodovedné 

predmety) a Civilizácia (zameraný na spoločenskovedné predmety). V oboch 

projektoch ide o tvorbu a overovanie metodík konštruktivistického vzdelávania. 

Žiaci sa učia prostredníctvom experimentov, prípadových štúdií, príbehov 

a podobne, čím sami spoznávajú svet a prichádzajú k novým poznatkom. Učiteľ tu 

zohráva rolu mentora. 

Od školského roka 2019/20 sme získali európsky projekt Zvýšenie kvality 

gymnázia. V rámci neho sme zvýšili počet delených hodín niektorých predmetov, 

zaviedli povinný predmet finančná gramotnosť v 3. ročníku, zafinancovali 

vzdelávanie učiteľov, modernizáciu chemického a  biologického laboratória.  

 Medzi pravidelné projekty regionálneho rozmeru patrí Etické sympózium, 

prostredníctvom ktorého sa snažíme podporiť talentovaných žiakov v rôznych 

oblastiach.  Projekt sa každý rok venuje inej téme. Je to forma globálneho 

vzdelávania, pri využití medzipredmetových vzťahov. Prípravy sympózia vyústia 

v mesiaci apríl akciou, na ktorej študenti prezentujú svoje práce.  Na sympózium sú 

vždy pozvaní aj študenti z iných stredných škôl trnavského regiónu.  

V rámci mimoškolskej činnosti sa na škole organizujú zahraničné exkurzie  

do Rakúska, Poľska, Anglicka a Francúzska a tiež do iných štátov, podľa aktuálnej 

ponuky.  

Krátkodobé projekty sú zamerané na ochranu životného prostredia – zber 

papiera, a projekt Recyklohry, na podporu chudobných ľudí a ľudí v núdzi – misijné 

akcie a iné. Medzi kultúrne podujatia patria návštevy divadelných predstavení 

v Trnave, Nitre a Bratislave, tiež besedy s významnými osobnosťami kultúrneho 
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života. Na sviatok sv. Angely Merici sa už tradične usporadúva Angelínsky ples a na 

sviatok sv. Uršule imatrikulácie, na ktorých straší študenti prijímajú prvákov 

a prímanov do „cechu študentského“. Vianočné obdobie je spojené s tiež už 

tradičnou akciou pod názvom GAMácka vianočka, na ktorej si študenti pripravujú 

vianočný program.  

Prehľad všetkých akcií nájdete na stránke školy: http://gamtt.edupage.org/text6/?  

1.9 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi  

    Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje cez zasadnutia rady rodičov a cez 

zasadnutia rady školy. Na zasadnutiach rady rodičov sa rozhoduje o návrhu 

rodičovského príspevku a tiež o tom, akým spôsobom sa s uvedenými finančnými 

prostriedkami hospodári. Zoznam členov rady rodičov, ako aj priebežné čerpanie 

príspevkov je uverejnené na stránke školy: https://gamtt.edupage.org/text55/? 

Spolupráca s rodičmi prebieha aj na úrovni konkrétnej pomoci, napríklad pri úprave 

tried.   

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných 

zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej 

kontroly práce zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.  Bližšie 

informácie, ako prehľad členov, výročné správy a plán zasadnutí nájdete na webovej 

stránke školy: https://gamtt.edupage.org/text53/?  

Naša škola je otvorená dialógu s rodičmi, či už vo forme pravidelných 

rodičovských združení alebo osobných konzultácií. 

Vyučujúci majú na stránkach zverejnené svoje e-mailové kontakty, čiže 

rodičia môžu komunikovať s vyučujúcimi aj touto formou. Cez stránku školy sa 

môžu informovať o všetkých akciách a súťažiach. Študijné výsledky a dochádzka 

žiakov je im k dispozícii cez internetovú žiacku knižku.  

V prípade integrovaných žiakov spolupracuje škola cez svojho koordinátora pre 

prácu so žiakmi s ŠVVP s  CPPPaP v Trnave.  

Naša škola spolupracuje aj s Národným ústavom certifikovaných meraní, 

prostredníctvom ktorého realizujeme kontrolu kvality klímy školy a vzdelávacích 

výsledkov žiakov cez e-testovanie a tiež sa zapájame do štúdie PISA.  

http://gamtt.edupage.org/text6/
https://gamtt.edupage.org/text55/
https://gamtt.edupage.org/text53/
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2. PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent nášho uršulínskeho gymnázia by mal byť zrelou a odborne dobre 

pripravenou osobnosťou.  V kognitívnej oblasti je absolvent plnohodnotne 

pripravený na vysokoškolské štúdium. Mal by disponovať všeobecným rozhľadom 

a aktuálnymi poznatkami, ktoré v relevantných vedeckých disciplínach plne 

zodpovedajú súčasnému stupňu vedeckého poznania. Má byť schopný tímovej 

spolupráce, kritického myslenia a tvorivosti. Svoje poznatky by mal vedieť 

adekvátne aplikovať do praxe a tým sa úspešne zaradiť do pracovných a 

mimopracovných spoločenských štruktúr.  

V súlade s charakterom školy by mala byť jeho hodnotová orientácia 

formovaná smerom ku kresťanskému  humanizmu. Mal by vedieť kriticky hodnotiť 

realitu a spoločnosť v ktorej žije.  Absolvent nášho gymnázia by mal mať vytvorený 

pomerne vysoký stupeň empatie, spolupatričnosti a ochoty pomáhať. 

 

Kľúčové kompetencie absolventa je možné špecifikovať nasledovne: 

 

1. Kompetencia k celoživotnému učeniu sa: 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku 

sebarealizácie a osobného rozvoja, 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a 

spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie 

učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a 

prakticky využívať, 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti.  

 

2. Sociálne komunikačné kompetencie:  

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a 

vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 

situácii a účelu uplatnenia, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa 

odborný jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 
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- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré 

sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní 

práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.  

 

3. Kompetencie uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy  

a techniky: 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách, 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia  

a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 

podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné 

riešenie problémov. 

 

4. Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- efektívne vyžíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, 

tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a 

postojov a riešení problémov reálneho života, 

- nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať 

informácie v textovej aj grafickej podobe, 

- vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním 

internetu a informačno-komunikačných technológií. 

 

5.  Kompetencia riešiť problémy: 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-

kritickom a tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych,  

aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich 

výsledkov, 

- poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj 

potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

- dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty. 
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6. Kompetencie (spôsobilosti) občianske: 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho  

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, 

resp. spoločnosti, 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

- zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma 

k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného 

prostredia. 

 

7. Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 

- reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako 

člen celku, 

- na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi 

reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami, 

- efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, 

kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a 

uplatňovať sociálne prospešné zmeny v interpersonálnych vzťahoch. 

 

8. Kompetencie (spôsobilosti) pracovné: 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky 

hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní  

a uplatnení, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach.  

 

9. Kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

- dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 

projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj  

v každodennom živote. 
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10. Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry:  

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti 

prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného 

umenia, 

- dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 

vyjadrovacie prostriedky, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote  

a v živote celej spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
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3. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

A ORGANIZÁCIA JEHO UKONČENIA 

3.1  Organizácia prijímacieho konania 

 Prijímacie konanie na našu školu je v súlade s piatou časťou Zákona o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, § 62-71. Podmienky na prijatie uchádzačov na 

štvorročnú aj osemročnú formu štúdia sú každoročne schvaľované na zasadaní 

pedagogickej rady. Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 

stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní č.394/2004 Z.z., článok I., bod 3  tieto 

kritériá schvaľuje aj zriaďovateľ školy.  Ku kritériám sa môže vyjadriť aj rada školy. 

 Kritériá prijímacieho konania pre nasledujúci školský rok sa uverejňujú 

na stránke našej školy vždy do  31. marca:  https://gamtt.edupage.org/text1/?  

3.2 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

 Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje 

výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, 

a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích 

predmetoch. 

 Žiak hodnotený slovne prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ 

a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. Žiak prospel s vyznamenaním, ak 

ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako 

chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov 

nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. Žiak hodnotený 

slovne prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je 

hodnotené ako „veľmi dobré“.  Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň 

prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie 

je hodnotené ako „veľmi dobré“. Žiak hodnotený slovne prospel, ak ani v jednom 

povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé 

výsledky“. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom 

https://gamtt.edupage.org/text1/
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povinnom vyučovacom predmete. Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého 

povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako 

„dosiahol neuspokojivé výsledky“. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného 

vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný. 

 Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; 

v strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom 

školy. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom 

termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého 

pobytu v zahraničí. 

 Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. 6, je 

hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov. 

 Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom 

polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a 

klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla 

uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak nemožno 

žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný 

aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch 

určených riaditeľom školy. 

 Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z 

dvoch povinných vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v 

slovnom hodnotení, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto 

predmetov opravnú skúšku. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého 

prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. Termín opravných 

skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do 31. 

augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú 

skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 

15. septembra. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa 

klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, 

stupňom prospechu nedostatočný. 

 Na konci 1.polroku sa žiakom vydáva výpis klasifikácie za 1. polrok a na 

konci školského roka sa žiakom vydáva vysvedčenie za oba polroky príslušného 

školského roka.  
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3.3 Organizácia maturitnej skúšky 

 Maturitná skúška prebieha v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) č.245/2008 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, šiesta 

časť, §72-93 a Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní 

štúdia na stredných školách č. 318/2008 v znení neskorších predpisov.  

 Žiak posledného ročníka musí do  30. septembra písomne oznámiť triednemu 

učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na maturitnú skúšku. Žiak so zdravotným 

znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.  Na základe § 14 

Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na 

stredných školách č. 318/2008, podá takýto žiak žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, 

ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku riaditeľovi školy.   

 Maturitná skúška sa koná v riadnom a mimoriadnom skúšobnom období. 

Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky určí minister školstva. Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný orgán miestnej štátnej správy 

v školstve. 
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4. ZAČLENENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

 Naša škola je otvorená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami podľa § 2 zákona č. 245/2008 Z.z., konkrétne pre ľahšie telesne 

postihnutých (nemáme bezbariérový prístup), len s čiastočným sluchovým 

a zrakovým postihom, pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, pre žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov s nadaním. 

 Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je k dispozícii 

koordinátor pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

tiež školský psychológ a výchovný poradca.  

 Podrobnosti vzdelávania týchto žiakov sú rozpracované v internom predpise 

IP – Š – 3/2016 Školská integrácia.  

4.1  Vymedzenie základných pojmov 

1) Kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): 

a) žiak so zdravotným znevýhodnením 

 žiak so zdravotným postihnutím (mentálne, zrakové, sluchové, telesné, 

narušená komunikácia, autizmus) 

 žiak chorý alebo zdravotne oslabený (ochorenie dlhodobého charakteru),  

 žiak s vývinovými poruchami (porucha aktivity, pozornosti, vývinové 

poruchy učenia) 

 žiak s poruchou správania (narušené funkcie v oblasti emocionálnej 

a sociálnej), 

b) žiak so sociálne znevýhodneného prostredia, 

c) žiak s nadaním (má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, oblasti umenia 

alebo športu) – pozri oddiel 4. 

2) Oprávnená osoba – každá fyzická osoba, ktorá osobné údaje spracúva na základe 

pokynu prevádzkovateľa.  

3) Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje. 

4) Žiak so ŠVVP – žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Musí byť na 

škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za 

podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu. Žiak so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, 

priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho 

individuálnym potrebám. 
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5) Integrovaný (začlenený) žiak – žiak so ŠVVP, ktorý je v triede vzdelávaný podľa 

individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu (IVVP). Žiak môže byť 

vzdelávaný formou školskej integrácie len ak mu príslušné poradenské zariadenie 

(Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie) na diagnostických vyšetreniach vydalo 

písomné vyjadrenie k školskému začleneniu. Počet integrovaných žiakov v triede nie 

je obmedzený.  

4.2 Individuálne začlenenie žiaka so ŠVVP 

1. O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy podľa § 5 zákona 596/2003 Z.z. na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia 

východného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického 

vyšetrenia žiaka. 

2. Rozhodnutie o prijatí žiaka so ŠVVP sa vzťahuje len na novoprijatého žiaka. 

3. Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka prejavia po jeho prijatí do školy, 

jeho vzdelávanie sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy 

vzdelávania riaditeľovi školy zákonným zástupcom žiaka (ak je žiak neplnoletý).  

4. Je potrebné vyplniť Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo doplniť už platný Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami zo ZŠ. 

5. Rozhodnutiu o prijatí žiaka so ŠVVP predchádza aj dôkladné oboznámenie 

zamestnancov s diagnózou a prognózou žiaka, prerokovanie s pedagógmi, ktorí 

budú žiaka vzdelávať, prerokovanie v pedagogickej rade školy a zabezpečenie 

nevyhnutných materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok. 

6. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie je 

potrebné prispôsobiť individuálnym osobitostiam žiakov so ŠVVP. 

7. Žiaci so ŠVVP, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a 

štandardov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov.  

8. Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho 

cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov 

odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

9. Riaditeľ školy je povinný pri výchove žiaka so ŠVVP zabezpečiť systematickú 

spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 
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4.3 Individuálny výchovno-vzdelávací program 

Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) je súčasťou povinnej 

dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne 

integrovaného v bežnej triede gymnázia. Je to dokument, ktorého účelom je 

plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva koordinátor pre 

prácu so žiakmi so ŠVVP v spolupráci s  triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom, 

psychológom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa 

potreby. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka 

môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb žiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných 

konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj 

zákonný zástupca žiaka. 

Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné 

prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích 

predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci s koordinátorom 

pre prácu so žiakmi so ŠVVP ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu 

plán konkrétneho predmetu (úprava osnov). Ide o úpravu obsahu vzdelávania žiaka, 

nie o redukciu obsahu učiva. 

Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých 

žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny 

učiteľ, koordinátor pre prácu so žiakmi so ŠVVP, zákonný zástupca žiaka, poprípade 

učitelia, ktorí v triede vyučujú. 

4.4 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich 

nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem 

rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin 

nadaných žiakov, ich emocionálnej charakteristiky i sociálne vzťahy. 

Žiaci stredných škôl, ktorých nadanie je natoľko výnimočné, že ho nemožno 

optimálne rozvíjať bežným vzdelávacím programom školy, postupujú podľa individuálneho 
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vzdelávacieho programu. Žiaci, ktorých športová, umelecká alebo profesijná príprava 

vyžaduje osobitné usporiadanie povinností, môžu postupovať podľa individuálneho 

učebného plánu. 

Podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu postupujú tiež všetci 

nadaní žiaci, ktorí majú okrem nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce  

zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia. V ich 

individuálnom výchovno-vzdelávacom programe treba zohľadniť všetky druhy ich 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom s 

nadaním špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu 

ich osobnosti.  
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5. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY 

A HODNOTENIA DETÍ A ŽIAKOV 

5.1 Hodnotenie žiakov 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov Gymnázia Angely Merici 

v Trnave vychádza  zo zákona NR SR  č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež z metodického 

pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Je v súlade s Vnútorným poriadkom Gymnázia 

Angely Merici v Trnave, článok II. 

Špecifiká hodnotenia jednotlivých predmetov (sú uvedené nižšie) boli odsúhlasené 

na zasadnutiach predmetových komisií a sú zaznamenané formou zápisníc. 

 

5.1.1  Všeobecné zásady hodnotenia 

Riaditeľ gymnázia na začiatku školského roka oznámi, ktoré predmety sa 

klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú v súlade so školským vzdelávacím programom. 

Pri predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa na vysvedčení uvádza 

„absolvoval/absolvovala“. Každý vyučujúci informuje na začiatku školského roka 

žiakov o špecifických kritériách hodnotenia a klasifikácie  v jednotlivých 

predmetoch, ktoré sú v súlade s rozhodnutím predmetovej komisie. Žiak má právo 

vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok hodnotenia. 

Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť vzhľadom na stupeň vzdelávania a 

výkony žiaka sa hodnotia komplexne. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná 

klasifikácia. Medzi prostriedky, formy a metódy získavania priebežného hodnotenia 

a klasifikácie patrí: 

 sledovanie individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 

 sústavné sledovanie výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 vynaložené úsilie a snaha, 

 rôzne druhy skúšok – písomné, ústne, praktické, pohybové a pod., 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami, 

 rozhovory so žiakom a jeho zákonným zástupcom, 

 portfólio žiaka.  

Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka, a to prostredníctvom internetovej 

žiackej knižky a  učiteľského zápisníka. Žiak má právo: 

http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/
http://www.minedu.sk/rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2011/
http://gamtt.edupage.org/files/vnutorny_skolsky_poriadok_GAM_2013_14.pdf
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 na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických 

prácach, 

 vedieť termín plánovanej písomnej práce, ktorá trvá dlhšie ako 25 minút, 

  vedieť z ktorého učiva bude plánovaná písomná práca,  

 má právo poznať známku z písomnej práce najneskôr do 14 dní (s výnimkou 

slohových prác zo slovenského jazyka a literatúry, kde má právo dozvedieť sa 

známku najneskôr do 4 týždňov). 

V jednom dni môže písať najviac jednu písomnú prácu dlhšiu ako 25 minút.  Žiak 

by mal byť v priebehu polroka z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou 

jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s 

hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu 

polroka skúšaný minimálne trikrát. 

 Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka. Podkladom pre 

súhrnnú klasifikáciu sú známky ústnych odpovedí, písomných prác, referátov, 

prezentácií, projektov a iných kreatívnych aktivít. Pri určovaní stupňa prospechu 

v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce 

a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom 

sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne 

kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa 

neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, 

prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.  Do súhrnnej klasifikácie sa 

zahŕňa aj hodnotenie školských a mimoškolských činností (olympiády, súťaže, 

školské projekty a podobne).  

 

5.1.2  Hodnotenie  a klasifikácia správania 

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi 

a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení a klasifikácii 

správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších 

vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel 

správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa 

v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. 

Správanie žiaka sa klasifikuje podľa týchto kritérií: 

 Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia 

školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. 

Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu 

k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.  

 Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade 

s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných 

predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom 
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k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa 

opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu 

školského poriadku. 

 Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného 

priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom 

školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa 

závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám 

spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických 

zamestnancov alebo ďalších osôb. 

 Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore 

s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných 

predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne 

porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo 

ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje 

výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 

Ďalšie výchovné opatrenia sú uvedené vo Vnútornom poriadku Gymnázia Angely 

Merici v Trnave, článok VI.  

 

5.1.3  Komisionálne skúšky 

Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak 

1) vykonáva rozdielovú skúšku, 

2) je skúšaný v náhradnom termíne, 

3) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie 

v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní 

odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok 

alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa 

školy o preskúšanie,  

4) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

5) vykonáva opravné skúšky, 

6) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

7) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

8) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne 

preskúšanie. 

O povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. V prípade, 

že o komisionálnu skúšku požiada zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak podľa 

bodu 3), v záujme objektívneho posúdenia situácie riaditeľ rozhodne o povolení 

vykonať komisionálnu skúšku po osobnej konzultácii vyučujúceho daného predmetu 

so zákonným zástupcom a vyučujúceho s riaditeľom školy.   

Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje 

riaditeľ školy.  

http://gamtt.edupage.org/files/vnutorny_skolsky_poriadok_GAM_2013_14.pdf
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Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň 

konania skúšky, je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku 

a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr 

v deň konania skúšky sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal 

vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný. 

 

5.1.4  Zásady hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov 

5.1.4.1 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu slovenský jazyk, literárny 

seminár, seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

V týchto predmetoch je žiak hodnotený podľa metodického pokynu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, 

článok 6 a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Pri hodnotení sa zohľadňujú všetky tri zložky predmetu: jazyk, sloh 

a literatúra. 

Podmienky klasifikácie pre nižšie gymnázium (príma, sekunda, tercia, kvarta) 

v jednom klasifikačnom období sú nasledovné: 

 2 testy z tematických celkov 

 1slohová práca 

 1 ústna odpoveď 

 3 diktáty 

Podmienky klasifikácie pre vyššie gymnázium (kvinta, sexta, septima a oktáva),  

pre ročníky 1.-3.: 

 2 testy z tematických celkov 

 1 slohová práca 

 1 ústna odpoveď 

 1 diktát 

Pre 4. ročník: 

 3 testy z tematických celkov 

 1 ústna odpoveď  

 1 prednes rečníckeho prejavu 

 1 diktát 

Žiak musí byť klasifikovaný z každého tematického celku písomne alebo ústne. 

Ak žiak nemôže absolvovať všetky predpísané požiadavky, učiteľ mu stanoví 

náhradný termín. 

Hodnotenie diktátu podľa počtu chýb: 

 0-1   výborný 

 2-3   chválitebný 

 4-6   dobrý 

http://www.minedu.sk/rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2011/
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 7-9    dostatočný 

 10- viac nedostatočný 

Hodnotenie písomných slohových prác: dodržujeme bodovací systém platný pre 

hodnotenie písomných maturitných prác. 

Percentuálna klasifikačná stupnica platná pri hodnotení testov z tematických celkov: 

 100 – 90%- - výborný 

 89 -75% - chválitebný 

 74 – 55% - dobrý 

 54 -34% - dostatočný 

 33- 0% - nedostatočný 

Pri príprave klasifikačnej stupnice sa vychádzalo z 33%, ktoré sú podmienkou pre 

zloženie písomnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka. Pri jednoslovných 

odpovediach v písomke si učiteľ môže zvoliť náročnejšiu stupnicu. 

Kritéria hodnotenia predmetu literárny seminár 

Žiak musí  byť klasifikovaný z každého tematického celku písomne alebo ústne.  

Ak sa  žiak ohlásenej tematickej písomnej práce nemôže z vážnych dôvodov 

zúčastniť, absolvuje ju v náhradnom termíne, inak nemôže byť klasifikovaný. 

5.1.4.2 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu anglický jazyk a konverzácie 

v anglickom jazyku 

V predmete anglický jazyk a konverzácie v anglickom jazyku  je žiak hodnotený podľa 

metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011  

na hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, článok 7 a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk je cieľová 

komunikačná úroveň študenta v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými 

učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi. Sleduje kompetencie, ktoré sa 

prejavujú pri používaní základných komunikačných zručností: rozprávanie, 

počúvanie, čítanie a písanie. Vyučujúci po prebratí každého tematického celku 

administrujú test obsahujúci gramatické cvičenia, lexikálne cvičenia, čítanie  

s porozumením a počúvanie s porozumením. Každý študent musí byť testovaný 

z každého tematického celku. V prípade neprítomnosti na vyučovaní v deň 

testovania je študent povinný absolvovať test v náhradnom termíne po dohode 

s vyučujúcim. Vyučujúci tiež osobitne testujú písomný prejav študentov najmä vo 

vyšších ročníkoch formou slohových prác, pričom sa zameriavajú najmä na 

testovanie slohových útvarov uvedených v dokumente Cieľové požiadavky na 

vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka. V prípade absencie má 

študent povinnosť dodatočne vypracovať a odovzdať danú slohovú prácu. 

 

http://www.minedu.sk/rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2011/
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 Pri hodnotení testov sa riadime nasledovnými stupnicami: 

Nižšie ročníky 8-ročného gymnázia (príma – kvarta): 

výborný (1):   100-90% 

chválitebný (2):  89-75% 

dobrý (3):   74-50% 

dostatočný (4):  49-30% 

nedostatočný (5):  29-0% 

Vyššie ročníky 8-ročného gymnázia (kvinta – oktáva) a ročníky 4-ročného gymnázia: 

výborný (1):   100-90% 

chválitebný (2):  89-80% 

dobrý (3):   79-60% 

dostatočný (4):    60-40% 

nedostatočný (5):  39-0% 

Pri hodnotení písomného prejavu postupujeme podľa pokynov na hodnotenie 

písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, čiže hodnotíme nasledovné oblasti: 

 obsah a dĺžka textu – 5 bodov 

 členenie a stavba textu – 5 bodov 

 gramatika – 5 bodov 

 slovná zásoba – 5 bodov 

Výsledná známka je daná na základe rovnakej percentuálnej stupnice ako pri testoch. 

Pri ústnom skúšaní (samostatný ústny prejav, rozhovor s vyučujúcim) hodnotíme 

študentov podľa kritérií uvedených v dokumente Metodický pokyn č. 8/2009-R na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Pri hodnotení ústnej odpovede 

berieme do úvahy obsah a rozsah prejavu, plynulosť prejavu, rozsah a správnosť 

použitej slovnej zásoby, rozsah a správnosť použitých gramatických štruktúr. 

Konverzácia v anglickom jazyku  

Konverzácia v anglickom jazyku je v 3. ročníku nepovinný predmet. Vo 4. ročníku, 

resp. v oktáve je predmet konverzácia v anglickom jazyku povinne voliteľný, 

klasifikovaný predmet. Vzhľadom k skutočnosti, že predmet je zameraný na rozvoj 

ústneho prejavu, skúšanie sa uskutočňuje spravidla formou ústnej skúšky 

(samostatný ústny prejav, rozhovor s vyučujúcim) v rámci tematických okruhov 

vymedzených dokumentom Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti 

maturantov z anglického jazyka – úroveň B2. Pri hodnotení ústnej odpovede berieme 

do úvahy identické kritériá uvedené vyššie, t. j. obsah a rozsah prejavu, plynulosť 

prejavu, rozsah a správnosť použitej slovnej zásoby, rozsah a správnosť použitých 

gramatických štruktúr. 
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Cieľové požiadavky pre úroveň B2 pre interakciu a produkciu v rámci ústneho 

prejavu sú nasledovné: 

Študent: 

 reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane danej 

situácii; 

 sa vyjadruje plynulo a správne k rôznym témam s ohľadom na stupeň 

formálnosti prejavu; 

 vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor; 

 vie prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď; 

 vie správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených i simulovaných 

situáciách a v situačných dialógoch; 

 vie spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách; 

 vie predniesť kratší monológ na danú tému; 

 vie predniesť dlhší prejav na danú tému aj s odborným zameraním; 

 vie opísať obrázky, mapy, grafy, diagramy, porovnať ich, vysvetliť súvislosti; 

 vie vyjadriť vlastné pocity, názory a postoje. 

5.1.4. 3 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu francúzsky  jazyk a konverzácie 

vo francúzskom jazyku 

V predmete francúzsky jazyk a konverzácie v anglickom jazyku  je žiak hodnotený 

podľa metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, článok 7 a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Cieľom vyučovania francúzskeho jazyka je naučiť žiakov komunikovať. 

K tomuto vyučujúce využívajú 4 jazykové prostriedky: čítanie, písanie, počúvanie, 

hovorenie. Pri 2 hodinovej dotácii musí mať žiak minimálne jednu známku z ústnej 

odpovede, pri 3 hodinovej dve známky z ústnych odpovedí za klasifikačné obdobie. 

Zvlášť sa hodnotia slohové práce, projekty, prípadne iné písomné formy práce, 

hlavne vo vyšších ročníkoch. Štvrťročné  písomné práce sú fakultatívne, polročné  

a koncoročné sú povinné. V prípade neprítomnosti študenta na vyučovanie v deň 

testovania sa musí žiak dohodnúť s vyučujúcim o absolvovaní náhradného termínu. 

Obsahom písomných prác sú gramatické javy, lexikálne(preklady), písanie 

s porozumením a počúvanie s porozumením. 

Metodický pokyn č.8/2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ uvádza kritériá 

skúšania ústneho prejavu, kde vyučujúci hodnotí: 

 obsah a rozsah pojmu 

 plynulosť prejavu 

http://www.minedu.sk/rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2011/
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 rozsah a správnosť používania slov. zásoby 

 správnosť gramatických javov 

Stupnica hodnotenia testov  z FRJ  na osemročnom aj štvorročnom gymnáziu: 

 

 Stupnica FRJ 

100%-90% 1 

89%-77% 2 

76%-56% 3 

55%-35% 4 

34%-0% 5 

 

Hodnotenie ústneho prejavu IČ MS: 

- obsah a dĺžka textu :          5 b 

- členenie a stavba textu :    5 b 

- gramatika:                        5 b 

- slovná  zásoba:            5 b 

 

Konverzácia vo francúzskom jazyku 

Ústne odpovede vo francúzskom jazyku prebiehajú formou situačných dialógov, 

opisov obrázkov, súvislých monologických  prejavov podľa tematických okruhov 

určených cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov 

z francúzskeho jazyka. Vyučujúci hodnotia výslovnosť - fonetiku, suprasegmentálne 

javy – melódiu, rytmus, intonáciu, slovnú zásobu z hľadiska obsahu a rozsahu, 

správnosť gramatických väzieb, súvislosť prejavu, vyjadrovanie sa k danej téme, 

ktoré má byť zrozumiteľné, ak  ide o odborné témy (ekológia, literatúra, veda 

a technika) aj odborne zamerané.  

5.1.4.4  Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu nemecký jazyk a konverzácie 

v nemeckom jazyku 

V predmete nemecký  jazyk a konverzácie v nemeckom jazyku je žiak hodnotený podľa 

metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011.na 

hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, článok 7 a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Žiak je na predmete NEJ hodnotený známkami 1 až 5 a môže ich získať za 

ústne odpovede, za písomné odpovede,  za tematické testy, za prácu na hodine a za 

prezentáciu domácej úlohy. Minimálny počet známok musí najmenej o jednu viac, 

ako má žiak počet hodín NEJ týždenne. 
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Kritériá na hodnotenie ústnych odpovedí: 

• Pohotovosť odpovede     max. 5 bodov 

• Rozsah a obsahová primeranosť odpovede  max. 5 bodov 

• Lexikálna primeranosť a sémantika   max. 5 bodov 

• Fonológia a fonetika (melódia, prízvuk, výslovnosť) max. 5 bodov 

• Gramatická správnosť (morfológia, syntax)   max. 5 bodov 

Pozn: Rozdiel medzi jednotlivými bodmi nemôže byť väčší ako 1.  

Ak je počet bodov za rozsah 0, získava žiak automaticky aj za ostatné sledované kritéria 

0 bodov. 

Kritériá na hodnotenie písomných odpovedí: 

• rozsah odpovede      max. 5 bodov 

• obsahová primeranosť odpovede   max. 5 bodov 

• lexikálna primeranosť a vnútorná koherencia textu max. 5 bodov 

• gramatika (morfológia, syntax, pravopis)  max. 5 bodov 

Pozn: Rozdiel medzi jednotlivými bodmi nemôže byť väčší ako 1.  

Ak je počet bodov za rozsah 0, získava žiak automaticky aj za ostatné sledované kritéria 

0 bodov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne a písomné skúšanie, hodnotenie kvality práce na hodine a kontrola 

domácich úloh sa vykonáva priebežne. Tematické testy sa píšu na konci tematického 

celku a žiakom je v dostatočnom predstihu oznámené, kedy testy píšu a z čoho. Žiak 

musí mať v danom klasifikačnom období napísané všetky tematické testy. V 

opačnom prípade mu nebude uzatvorená klasifikácia za dané klasifikačné obdobie.  

Tí žiaci, ktorí nepísali tematický test v riadnom termíne, dostanú jeden 

spoločný náhradný termín, určený vyučujúcou/vyučujúcim danej skupiny a to pred 

koncom daného klasifikačného obdobia. 

Výsledná známka za dané klasifikačné obdobie zodpovedá známkam 

priebežnej a súhrnnej klasifikácie  a v zmysle vyššie uvedeného metodického pokynu 

MŠ SR zohľadňuje aj hodnotenie systematickosti prípravy žiaka na predmet a 

Stupnica hodnotenia na predmete 

NEJ 

100% - 90% výborný (1) 

89% - 80% chválitebný (2) 

79% - 60% dobrý (3) 

59% - 40% dostatočný (4) 

39% - 0% nedostatočný (5) 
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hodnotenia ním vynakladaného úsilia, s prihliadnutím na jeho individuálne 

schopnosti, resp. zdravotné obmedzenia.  

Na predmete KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU  (KNJ) je žiak 

hodnotený známkami 1 až 5 a môže ich získať za ústne a písomné odpovede. Ústne 

odpovede na KNJ prebiehajú napríklad formou opisov obrázkov,  situačných 

dialógov a súvislých monologických prejavov podľa tematických okruhov určených 

cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z nemeckého jazyka 

zodpovedajúc úrovni, na ktorej jazyk študujú (B1 = nižšia úroveň; B2 = vyššia 

úroveň). Písomné odpovede prebiehajú formou súvislých písomných prejavov v 

zadanom žánri na zadanú tému (rovnako ako pri písomnej forme internej časti ústnej 

maturitnej skúšky, na ktorú žiaka pripravujú), alebo ako test zameraný napríklad na 

kontrolu slovnej zásoby či niektorého z gramatických javov. 

Kritériá na hodnotenie ústnych a písomných odpovedí a stupnica hodnotenia 

testov sú zhodné s kritériami na hodnotenie na predmete NEJ.  

5.1.4.5 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu matematika a seminár z 

matematiky 

V predmete matematika a seminár z matematiky  je žiak hodnotený podľa metodického 

pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl, článok 10  a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Počas školského roka žiaci napíšu 4  štvrťročné kontrolné práce. Kontrolnú 

prácu musí písať každý žiak. V prípade odôvodnenej neprítomnosti napíše písomnú 

prácu v náhradnom termíne, ktorý určí vyučujúci. 

Pri klasickom hodnotení má známka zo štvrťročnej práce váhu 2. Krátke 

kontrolné práce v trvaní menej ako 25 min , podobne ako ústne odpovede,  majú 

váhu 1.  

Hodnotenie z písomných prác, testov aj odpovedí môže byť realizované aj 

bodovacím systémom. Vyhodnotenie bodovania sa bude riadiť podľa nasledovných 

kritérií:  

 90 %  vrátane   a viac  ...................... známka 1  

 75 %  vrátane  a menej ako  90 % ... známka 2 

 50 %  vrátane a menej ako 75 %  .... známka 3 

 30 % vrátane a menej ako   50 %  ... známka 4  

 menej ako 30 % ................................ známka 5  

Seminár z matematiky 

Žiaci seminára z matematiky sú skúšaní priebežne ústne aj písomne. Ak sa 

ohlásenej tematickej písomnej práce nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť, musí ju 

absolvovať  v náhradnom termíne. O náhradnom termíne rozhodne vyučujúci. 
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Pri klasickom hodnotení má známka z písomnej  práce dlhšej ako 25 minút váhu 2. 

Krátke kontrolné práce v trvaní menej ako 25 min , podobne ako ústne odpovede,  

majú váhu 1. Pri bodovacom systéme sa hodnotenie riadi vyššie uvedenými 

kritériami. 

5.1.4.6 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu informatika, seminár  

z informatiky a iných príbuzných predmetoch  

V predmete informatika, seminár z informatiky a príbuzných predmetoch  je žiak 

hodnotený podľa metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, článok 11  a vyššie uvedených 

všeobecných zásad. 

    V predmete informatika známka z ústnej odpovede má váhu 1, tak ako 

hodnotenie samostatnej práce. Známka z  písomnej práce v trvaní viac ako 25 min, 

má váhu 2. Pri bodovacom systéme sa hodnotenie riadi kritériami uvedenými v 

pravidlách klasifikácie z matematiky. 

Seminár z informatiky a iné príbuzné predmety 

Žiaci seminára z informatiky sú skúšaní priebežne ústne aj písomne. Ak sa 

ohlásenej tematickej písomnej práce nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť, musí ju 

absolvovať  v náhradnom termíne. O náhradnom termíne rozhodne vyučujúci. 

Pri klasickom hodnotení má známka z písomnej  práce dlhšej ako 25 minút váhu 2. 

Krátke kontrolné práce v trvaní menej ako 25 min., podobne ako ústne odpovede,  

majú váhu 1. Pri bodovacom systéme sa hodnotenie riadi kritériami uvedenými  

v pravidlách klasifikácie z matematiky. 

5.1.4.7 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu fyzika, chémia, biológia 

a semináre z týchto predmetov a príbuzných predmetov (biológia človeka, systém 

živej prírody, chémia pre maturantov, chémia v praxi a medicínska chémia) 

V predmete fyzika, chémia, biológia, seminároch z týchto predmetov a príbuzných 

predmetov  je žiak hodnotený podľa metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR č.21/2011  na hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, článok 9  

a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Žiak je skúšaný písomne aj ústne. Žiak musí napísať písomnú prácu, resp. test 

z každého tematického celku. 
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Biológia, chémia- písomné práce z celkov, písomné práce z príkladov: 

 

 Stupnica  

100%-90% 1 

89%-75% 2 

74%-50% 3 

49%-30% 4 

29%-0% 5 

 

Chémia- chémia písomky zo vzorcov, biológia, chémia- testy s možnosťou výberu 

odpovede: 

 Stupnica  

100%-95% 1 

94%-80% 2 

79%-65% 3 

64%-55% 4 

54%-0% 5 

 

Seminár z chémie 3.ročník 

Žiak musí absolvovať každé laboratórne cvičenie a vypracovať z neho 

protokol. Ak nie je prítomný, podklady na samostatné vypracovanie protokolu získa 

od spolužiakov, ktorí sa na laboratórnom cvičení zúčastnili.  Ostatné hodnotenie 

platí  tak ako na hodinách chémie. 

 

Seminár z biológie  4.ročník 

Žiaci sú skúšaní hlavne ústne a priebežne. Každá odpoveď pozostáva z dvoch 

alebo troch čiastkových známok za jednotlivé oblasti.  Je to príprava na maturitnú 

skúšku, kde sú otázky polytematické a každá  úloha maturitného zadania je tiež 

hodnotená samostatne. Na váhu jednotlivých čiastkových odpovedí sa prihliada až 

na maturitnej skúške, čiže na seminároch sa pokladajú za rovnocenné.  

5.1.4.8 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu dejepis, seminár z dejepisu 

a tajomstvá histórie 

V predmete dejepis a seminár z dejepisu  je žiak hodnotený podľa metodického pokynu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

stredných škôl, článok 8 a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Žiak musí byť klasifikovaný z každého tematického celku priebežne (písomne 

alebo ústne). Ak sa ohlásenej tematickej písomnej práce nemôže z vážnych dôvodov 

zúčastniť, musí ju absolvovať  v náhradnom termíne. Inak nemôže byť klasifikovaný.  
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O náhradnom termíne rozhodne vyučujúci. Väčšiu váhu majú známky z ústnych 

odpovedí, testov a písomných prác, než prezentácie, referáty a známky za aktivitu.  

Stupnica hodnotenia testov a písomných prác vychádza zo systému 

bodovania. Súhrnný počet bodov odráža percentuálne zvládnutie vedomostí a jemu 

zodpovedá príslušná známka.  

Stupnica DEJ, SED 

100%-90% 1 

89%-75% 2 

74%-50% 3 

49%-30% 4 

29%-0% 5 

 

 Písomné práce s otvorenými otázkami, ktoré sú zamerané napr. na analýzu, 

porovnanie, vysvetlenie príčin a pod., môžu byť hodnotené známkou, ktorá je 

výslednicou klasifikácie každej jednotlivej odpovede a zohľadnenia jej náročnosti. 

Žiaci dejepisného seminára 3. ročníka môžu byť skúšaní ústne aj písomne. 

Podmienkou polročnej klasifikácie je napísanie seminárnej práce na určitú tému, 

ktorá je tiež hodnotená známkou. Jej bližšiu formu určuje konkrétny vyučujúci.  

Žiaci dejepisného seminára maturitného ročníka sú skúšaní hlavne ústne 

a priebežne z jednotlivých tém. Je to príprava na maturitnú skúšku z DEJ, kde sú 

otázky monotematické. Odpoveď je hodnotená komplexne, t.j. klasifikovaná jednou 

známkou. 

Z predmetu tajomstvá histórie sú žiaci hodnotení z prezentácie na vybrané 

témy z histórie podľa ich záujmu. 

5.1.4.9 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu geografia, seminár z geografie 

a cestovný ruch 

V predmete geografia a seminár z geografie  je žiak hodnotený podľa metodického 

pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl, článok 8 a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Žiak musí byť žiak klasifikovaný z každého tematického celku priebežne 

(písomne alebo ústne). Ak sa ohlásenej tematickej písomnej práce nemôže z vážnych 

dôvodov zúčastniť, musí ju absolvovať  v náhradnom termíne. Inak nemôže byť 

klasifikovaný.  O náhradnom termíne rozhodne vyučujúci. Väčšiu váhu majú 

známky z ústnych odpovedí, testov a písomných prác.  
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Stupnica hodnotenia testov a písomných prác:  

 

Stupnica GEO 

100%-90% 1 

89%-75% 2 

74%-50% 3 

49%-30% 4 

29%-0% 5 

  

Žiaci seminára z geografie maturitného ročníka sú skúšaní ústne aj písomne. 

Ústna odpoveď môže byť hodnotená jednou súhrnnou známkou alebo dvoma až 

troma čiastkovými známkami.  Napr. hodnotenie odpovede: 2,1,3 môže znamenať : 2 

z regionálnej geografie, 1 z geografie SR,  3 z praktickej úlohy.  Je to príprava na 

maturitnú skúšku, kde sú otázky polytematické a  jednotlivé úlohy maturitného 

zadania sú tiež hodnotené samostatne. Na váhu jednotlivých čiastkových odpovedí 

sa prihliada až na maturitnej skúške, čiže na seminároch sa pokladajú za rovnocenné. 

Žiaci z predmetu cestovný ruch sú skúšaní ústne i písomne. Tiež je hodnotená 

ich aktivita a kreativita. 

5.1.4.10 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu občianska náuka, 

spoločenskovedný seminár a finančná gramotnosť 

V predmete náuka o spoločnosti a občianska náuka je žiak hodnotený podľa 

metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, článok 8 a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

 Žiak musí byť klasifikovaný z každého tematického celku priebežne ( písomne 

alebo ústne). Ak sa ohlásenej tematickej písomnej práce nemôže z vážnych dôvodov 

zúčastniť, musí ju absolvovať  v náhradnom termíne. Inak nemôže byť klasifikovaný.  

O náhradnom termíne rozhodne vyučujúci. Väčšiu váhu majú známky z ústnych 

odpovedí, testov a písomných prác, než prezentácie, referáty a známky za aktivitu.  

Stupnica hodnotenia testov a písomných prác vychádza zo systému 

bodovania. Súhrnný počet bodov odráža percentuálne zvládnutie vedomostí a jemu 

zodpovedá príslušná známka.  
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Stupnica OBN, NAS, SPS, FIG 

100%-90% 1 

89%-75% 2 

74%-50% 3 

49%-30% 4 

29%-0% 5 

  

Písomné práce s otvorenými otázkami, ktoré sú zamerané napr. na analýzu, 

porovnanie, vysvetlenie príčin a pod., môžu byť hodnotené známkou, ktorá je 

výslednicou klasifikácie každej jednotlivej odpovede a zohľadnenia jej náročnosti. 

Žiaci spoločenskovedného seminára 3. ročníka môžu byť skúšaní ústne aj 

písomne. Podmienkou polročnej klasifikácie je napísanie seminárnej práce na určitú 

tému, ktorá je tiež hodnotená známkou. Jej bližšiu formu určuje konkrétny vyučujúci. 

Žiaci spoločenskovedného seminára maturitného ročníka sú skúšaní hlavne 

ústne a priebežne. Každá odpoveď pozostáva z dvoch alebo troch čiastkových 

známok za jednotlivé oblasti spoločenských vied. Napr. hodnotenie odpovede: 1,3,2 

môže znamenať : 1 z práva, 3 z ekonómie, 2 z filozofie.  Je to príprava na maturitnú 

skúšku, kde sú otázky polytematické a  jednotlivé úlohy maturitného zadania sú tiež 

hodnotené samostatne. Na váhu jednotlivých čiastkových odpovedí sa prihliada až 

na maturitnej skúške, čiže na seminároch sa pokladajú za rovnocenné.  

Žiaci finančnej gramotnosti sú skúšaní ústne aj písomne. Hodnotí sa u nich aj 

kreativita a aktivita na hodinách.  

5.1.4.11 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu umenie a kultúra, výchova 

umením, výtvarná výchova, seminár z umenia kultúry, dejiny umenia a svet médií a 

kultúry 

V týchto predmetoch je  žiak hodnotený podľa metodického pokynu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, 

článok 12, 13  a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

Žiak musí byť klasifikovaný priebežne ( písomne alebo ústne). Ak sa ohlásenej 

tematickej písomnej práce nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť, musí ju absolvovať  

v náhradnom termíne. Inak nemôže byť klasifikovaný.  O náhradnom termíne 

rozhodne vyučujúci. Špecifikom predmetu umenie a kultúra je tvorba. Ak sa 

z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť vyučovania, musí tieto projektov, prezentácií, 

videí. Žiak je povinný odovzdať všetky projekty v dohodnutom termíne zaslať 

vyučujúcemu mailom do stanoveného termínu. Pri hodnotení prezentácií sa 
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zohľadňuje nielen obsahová stránka, ale aj kreatívny prístup k téme a samotná 

prezentácia témy v triede.  

Stupnica hodnotenia testov a písomných prác:  

 

Stupnica UKL, SUK 

100%-90% 1 

89%-75% 2 

74%-50% 3 

49%-30% 4 

29%-0% 5 

 

Žiaci seminára z umenia a kultúry sú skúšaní ústnou i  písomnou formou. 

Ústna odpoveď môže pozostávať z dvoch alebo troch čiastkových otázok 

hodnotených samostatnými, rovnocennými známkami.  Je to príprava na maturitnú 

skúšku, kde sú otázky polytematické a  jednotlivé úlohy maturitného zadania sú tiež 

hodnotené samostatne. Na váhu jednotlivých čiastkových odpovedí sa prihliada až 

na maturitnej skúške, čiže na seminároch sa pokladajú za rovnocenné. Žiak je 

povinný absolvovať všetky tematické testy, ak sa ich z vážnych dôvodov nemôže 

zúčastniť, musí tieto napísať v náhradnom termíne, ktorý určí vyučujúci. Bez 

absolvovania všetkých tematických testov nemôže byť žiak klasifikovaný. 

Žiaci predmetov dejiny umenia a svet médií a kultúry sú skúšaní ústne, 

písomne a na základe prezentácií vlastných prác.  

5.1.4.12 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu hudobná výchova 

V predmete matematika a seminár z matematiky  je žiak hodnotený podľa metodického 

pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl, článok 14  a vyššie uvedených všeobecných zásad. 

5.1.4.13 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu katolícke náboženstvo, seminár 

z náboženstva, cirkevných dejín  a bioetiky  

V týchto predmetoch je  žiak hodnotený podľa metodického pokynu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, 

článok 15 a vyššie uvedených všeobecných zásad. 
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Stupnica hodnotenia testov a písomných prác:  

Stupnica KNB 

100%-90% 1 

89%-75% 2 

74%-50% 3 

49%-30% 4 

29%-0% 5 

Žiaci z predmetov seminár z náboženstva, bioetiky a cirkevných dejín sú 

skúšaní písomnou a ústnou formou. Pri písomnom skúšaní platí stupnica ako pri 

KNB. 

5.1.4.14 Zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu telesná a športová výchova, 

telesná výchova 

V predmete matematika a seminár z matematiky  je žiak hodnotený podľa metodického 

pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl, článok 16  a vyššie uvedených všeobecných zásad. 
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6. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY 

A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 Zamestnávateľ vykonáva v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.  

hodnotenie pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) 

jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roku, t. j. do 31.8. kalendárneho roka. 

Hodnotí sa len PZ, s výnimkou začínajúceho PZ,  ktorý u zamestnávateľa odpracoval 

celý školský rok, resp. bol v pracovnom pomere počas školského roka minimálne 

v čase  vyučovania, t. j. od 1. 9. do 30. 6. kalendárneho roka.  Hodnotí sa len OZ, s 

výnimkou začínajúceho OZ, ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý predchádzajúci 

kalendárny rok. Odseky 2 a 3 sa vzťahujú aj na ženy na materskej dovolenke a ženy, 

príp. mužov na   rodičovskej dovolenke.   

Hodnotiacim obdobím je obdobie od  1.9. do 31.8. kalendárneho roka. 

PZ a OZ hodnotí 

a) uvádzajúci PZ a uvádzajúci OZ začínajúceho PZ a začínajúceho OZ, 

b) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vedúcich zamestnancov 

a zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, 

c) vedúci PZ a vedúci OZ pedagogických a odborných zamestnancov, ktorých 

priamo riadi,  

d) riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia orgán, ktorý ho do funkcie 

vymenoval  - zriaďovateľ. 

Zamestnávateľ hodnotí u zamestnanca 4 hlavné oblasti: 

1. plnenie pracovných povinností, 

2. pedagogickú činnosť, 

3. mimoškolské aktivity, 

4. odborný rast. 

U vedúcich PZ a OZ je možné hodnotiť aj 

- kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce, 

- ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi 

s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva, 

- využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov 

získaných z iných zdrojov,  

- dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného 

programu, 

- manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie 

podmienok pre zamestnancov). 
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   Podkladom k hodnoteniu je Samohodnotiaci dotazník (príloha č. 7 Pracovného 

poriadku), Hospitačný záznam (príloha č. 8 Pracovného poriadku) a osobný pohovor 

so zamestnancom. Na základe týchto zdrojov sa vyplní Hodnotenie pedagogického 

/odborného zamestnanca (príloha č. 9 Pracovného poriadku). 

Jednotlivé kritériá zamestnávateľ hodnotí počtom bodov v rozpätí od 1 do 5 

s pridelením nasledujúceho slovného hodnotenia k jednotlivému počtu bodov  

a) 1 bod  – nevyhovujúco 

b) 2 bod  – čiastočne vyhovujúco 

c) 3 body  – štandardne 

d) 4 body – veľmi dobre 

e) 5 body– mimoriadne dobre 

Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov 

zamestnancom v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, 

pričom záver hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom 

a) 0%-10% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - nevyhovujúce 

výsledky 

b) 11%-30% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia - čiastočne 

vyhovujúce   výsledky 

c) 31%-60% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - štandardné 

výsledky 

d) 61%-90%  - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - veľmi dobré 

výsledky 

e) 91%-100% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - mimoriadne 

dobré      výsledky. 

Záznam Hodnotenie pedagogického /odborného zamestnanca sa vyhotovuje v troch 

exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa 

založí do osobného spisu zamestnanca. 
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7. HODNOTENIE ŠKOLY 

 V roku 2015 sa realizovalo v rámci projektu NÚCEM Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 

hodnotenie klímy školy. Klíma školy bola ohodnotená učiteľmi, rovnako aj žiakmi 

ako pozitívna. Celý report z merania je k dispozícii  u riaditeľky školy.  

 V roku 2014 prebehol dotazníkový prieskum prostredníctvom firmy 

KOMPARO a prostredníctvom školského psychológa. Výsledky boli opäť priaznivé. 

Grafy, tabuľky a štatistické vyhodnotenia sú k dispozícii u riaditeľky školy.  

 

SWOT analýza školy 

Silné stránky 

 výhodná poloha školy v centre mesta 

 jasne deklarovaná hodnotová orientácia školy 

 plná kvalifikovanosť a stabilita pedagogického zboru 

 ochota pedagógov ďalej sa vzdelávať formou adaptačného, aktualizačného, 

špecializačného, inovačného, kvalifikačného,  funkčného vzdelávania 

 dobrá počítačová gramotnosť pedagogického zboru (99%) a používanie IKT 

vo vyučovacom procese, kreativita vo vyučovacích metódach 

 wifi pripojenie na internet v celej škole 

 dobre prepracovaný informačný systém na škole 

 vysoká spokojnosť s kolegiálnymi vzťahmi (84,2% pedagógov) 

 aktívne zapájanie študentov do súťaží a olympiád 

 dobrá pripravenosť študentov na ďalšie štúdium 

 starostlivosť o integrovaných žiakov 

 zapájanie sa do dlhodobých aj krátkodobých projektov 

 priateľská a pokojná atmosféra na škole 

Slabé stránky 

- nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov pre nedostatok finančných 

zdrojov 

- absencia školského dvora a telocvične 

- malé priestory školskej jedálne 

 

Príležitosti 

 lepšia spolupráca s mestom a samosprávnym krajom 

 získavanie grantov zo zahraničia 

 hľadanie iných finančných zdrojov na zmodernizovanie interiéru školy 

 lepšia propagácia školy a jej výsledkov v regióne 
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Riziká 

 slabá motivácia žiakov k dobrým študijným výsledkom vzhľadom na veľký 

počet vysokých škôl a pomerne jednoduchá cesta k štúdiu na VŠ 

 hrozba vyhorenia pedagógov z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia 

 prílišná byrokratizácia školstva a zaťažovanie vedenia aj triednych učiteľov 

s neefektívne nastavenou písomnou agendou 

 rýchle tempo rozvoja techniky a s tým spojené rýchle tempo starnutia 

technického vybavenia školy 

 

 Riaditeľka školy získava na konci, či počas  každého školského roka spätnú 

väzbu od rodičov i žiakov prostredníctvom dotazníkov, ktoré sa týkajú hodnotenia 

kvality poskytnutého vzdelávania, klímy školy a medziľudských vzťahov.  

 

8. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE 

VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH  

A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 Pedagógovia gymnázia majú vytvorené všetky podmienky pre kontinuálne 

vzdelávanie. Prostredníctvom Plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý sa vytvára 

každoročne, realizujú  vzdelávanie v oblastiach, ktoré sú momentálne pre ich 

odborný a pedagogický rast potrebné a vhodné. 

 Na základe skúseností z externého vzdelávania realizujú pedagógovia interné 

vzdelávanie zamestnancov buď na spoločných poradách alebo na zasadaniach 

predmetových komisií.  

 Vzdelávanie je usmernené Zákonom č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  
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9. UČEBNÉ PLÁNY 

Učebné plány školy sú zverejnené na stránke školy www.gamtt.sk v sekcii O škole.  

 

Učebný plán pre 4 ročné gymnázium platný od šk. roku 2019/20 

           

  

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. spolu 

štátny 
RUP 

disp. 
hodiny 

štátny 
RUP 

disp. 
hodiny 

štátny 
RUP 

disp. 
hodiny 

štátny 
RUP 

disp. 
hodiny 

štátny 
RUP 

disp. 
hodiny 

SJL 312)   3   3   3 112) 12 1 

1.CJ 4   4   3 1 3 1 14 2 

2.CJ 3   3   3   3   12 0 

FYZ 2 4)   2 4)   1       5 0 

CHE 2 5)   2 5)   1       5 0 

BIO 2 6)   3 6)   1       6 0 

DEJ 2   2   2       6 0 

GEG 2   2           4 0 

OBN     2   1       3 0 

KNB 7) 1 1 1 1   2   2 2 6 

MAT 4 8)  1 4   4       12 1 

INF 2   1           3 0 

APS    1     0 1 

UKL 1   1           2 0 

FIG      111)   0 1 

TSV 2   2   2   2   8 0 

ESI 9)               3 0 3 

KAJ 9)               4 0 4 

voliteľné 
predmety10)   

 
  0-2    5   8 0 13 

spolu 30 2 32 2 21 9 11 19 94 32 

SPOLU 32 34 30 30 126 

 

Vysvetlivky: 

RUP - rámcový učebný plán 

disp. hodiny - disponibilné hodiny školy 

Poznámky: 

1)  Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni je 36. Vyučovacia hodina má 45 minút. 

2)  Trieda sa delí na skupiny v prípade, že je počet žiakov v triede väčší ako 23. 
V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. V predmete 1. a 2. cudzí 
jazyk môže byť v jednej skupine najviac 18 žiakov. 

3)  Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý a druhý cudzí jazyk, informatika a 
telesná a športová výchova. 

4)  Fyzika v 1. a 2. ročníku je 1 hodina s celou triedou a druhá hodina je delená. 

5)  V predmete chémia  v  1. a 2. ročníku je 1 hodina s celou triedou a druhá hodina je 
delená. 

6)  V predmete biológia  v 1. ročníku je 1 hodina s celou triedou a druhá hodina je 

http://www.gamtt.sk/
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delená, v 2. ročníku sú 2 hodiny s celou triedou a 1 hodina je delená. 

7)  Katolícke náboženstvo sa delí  na jednej hodine v týždni v každom ročníku (ak je 
splnený bod 2). 

8)  Matematika v 1. ročníku  - 4 hodiny  s celou triedou, jedna delená. 

9)  V 4. ročníku má žiak povinné predmety seminár zo slovenského jazyka a 
literatúry a konverzácie z prvého cudzieho jazyka.  
 
10) Jedným z hlavných cieľov nášho gymnázia je NEUČIŤ VŠETKÝCH ŽIAKOV 
VŠETKO. Preto sme presunuli  väčšinu disponibilných hodín do 3. a 4. ročníka, aby sme 
vytvorili študentom priestor pre individuálnu voľbu predmetov podľa ich 
záujmu.  Povinne voliteľné predmety si žiaci vyberajú z ponuky nasledovne: v 3. 
ročníku min. 5 hodín a v 4. ročníku min. 8 hodín.  
      V 2. ročníku si môžu žiaci vybrať nepovinne voliteľný predmet programovanie 
v rozsahu 2 hodiny. 

11) Hodina finančnej gramotnosti je delená. 

12) V 1. ročníku je 1 hodina delená a 2 sú s celou triedou. V 4. ročníku je 1hodina delená 
a 3 sú s celou triedou. 

Ponuka nepovinne voliteľných predmetov v 2. ročníku: 

 Programovanie – 2 hod. 

Ponuka povinne voliteľných predmetov v 3. ročníku: 

 Konverzácie z FRJ – 3 hod. 

 Konverzácie z NEJ – 3 hod. 

 Seminár z matematiky – 3 hod. 

 Riešenie problémov a programovanie – 2 hod. 

 Informačná bezpečnosť – 1 hod. 

 Informatika v prírodných vedách – 2 hod. 

 Seminár z fyziky - 3 hod. 

 Biológia človeka – 1 hod. 

 Systém živej prírody - 2 hod. 

 Chémia v praxi a medicínska chémia – 2 hod. 

 Chémia pre maturantov – 1 hod. 

 Informatika v prírodných vedách a matematike – 2 hod. 

 Cestovný ruch – 2 hod. 

 Seminár z geografie – 1 hod. 

 Tajomstvá histórie – 2 hod. 

 Seminár z dejepisu – 1 hod. 

 Finančná gramotnosť – 1 hod. 

 Spoločenskovedný seminár – 2 hod. 

 Seminár z náboženstva – 2 hod. 
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 Bioetika – 1 hod. 

 Dejiny umenia – 2 hod. 

 Svet médií a kultúry – 1 hod. 

Ponuka povinne voliteľných predmetov v 4. ročníku: 

 Konverzácie z FRJ – 4 hod. 

 Konverzácie z NEJ – 4 hod. 

 Seminár z matematiky – 4 hod. 

 Riešenie problémov a programovanie – 1 hod. 

 Programovanie mobilných zariadení – 1 hod. 

 Počítačové siete a systémy – 2 hod. 

 Seminár z fyziky - 4 hod. 

 Seminár z biológie - 4 hod. 

 Seminár z chémie – 4 hod. 

 Seminár z geografie – 4 hod. 

 Seminár z dejepisu – 4 hod. 

 Spoločenskovedný seminár – 4 hod. 

 Seminár z náboženstva – 2 hod. 

 Cirkevné dejiny – 2 hod. 

 Seminár z umenia a kultúry – 4 hod. 
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Učebný plán pre 8 ročné gymnázium platný od šk. roku 2019/20 
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Vysvetlivky: 

!  - v septime a oktáve sú počty hodín z 2CJ menšie o jednu hodinu v porovnaní s 3. a 4. ročníkom  

RUP - rámcový učebný plán 

disp. hodiny - disponibilné hodiny školy 

Poznámky: 

1)  Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni je 36. Vyučovacia hodina má 45 minút. 

2)  Trieda sa delí na skupiny v prípade, že je počet žiakov v triede väčší ako 23. V predmete 

informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. V predmete  

1. a 2. cudzí jazyk môže byť v jednej skupine najviac 18 žiakov. 

3)  Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý a druhý cudzí jazyk, informatika a telesná a 

športová výchova. 

4)  Fyzika je v sekunde, kvinte a sexte delená  na jednej hodine v týždni  (jedna hodina s celou triedou, 

jedna delená). 

5)  V predmete chémia  v kvarte sú 2 hodiny celé a jedna hodina je delená formou laboratórnych 

cvičení (2 hodiny každý druhý týždeň pre  polovicu triedy). 

6)  V predmete chémia  v kvinte a sexte je 1 hodina s celou triedou a druhá hodina je delená.   

7)  V predmete biológia  v kvinte  je 1 hodina s celou triedou a 1 je delená, v sexte  sú 2 hodiny 

s celou triedou a 1 hodina je delená.  

8)  Katolícke náboženstvo sa delí  na jednej hodine v týždni v každom ročníku (ak je splnený bod 2).  

9)  Predmet matematika sa delí na jednej hodine v týždni v kvinte (4 hodiny  s celou triedou, jedna 

delená).  

10)  V oktáve  má žiak povinné predmety seminár zo slovenského jazyka a literatúry a konverzácie 

z prvého cudzieho jazyka. 

11) Jedným z hlavných cieľov nášho gymnázia je NEUČIŤ VŠETKÝCH ŽIAKOV VŠETKO. Preto 
sme presunuli  väčšinu disponibilných hodín do septimy a oktávy, aby sme vytvorili 
študentom priestor pre individuálnu voľbu predmetov podľa ich záujmu.  Povinne voliteľné 
predmety si žiaci vyberajú z ponuky nasledovne: v septime minimálne 5 hodín a v oktáve 
minimálne 8 hodín. V sexte si môžu žiaci vybrať nepovinne voliteľný predmet programovanie 
v rozsahu 2 hodiny. 
12) V príme je 1 hodina delená a 4 sú s celou triedou, v kvinte je 1 hodina delená a 2 sú s celou 
triedou a v oktáve je 1 hodina delená a 3 sú s celou triedou. 
 

Ponuka nepovinne voliteľných predmetov v sexte: 

 Programovanie – 2 hod. 

Ponuka povinne voliteľných predmetov v septime: 

 Konverzácie z FRJ – 3 hod. 

 Konverzácie z NEJ – 3 hod. 

 Seminár z matematiky – 3 hod. 

 Riešenie problémov a programovanie – 2 hod. 

 Informačná bezpečnosť – 1 hod. 

 Informatika v prírodných vedách – 2 hod. 

 Seminár z fyziky - 3 hod. 
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 Biológia človeka – 1 hod. 

 Systém živej prírody - 2 hod. 

 Chémia v praxi a medicínska chémia – 2 hod. 

 Chémia pre maturantov – 1 hod. 

 Informatika v prírodných vedách a matematike – 2 hod. 

 Cestovný ruch – 2 hod. 

 Seminár z geografie – 1 hod. 

 Tajomstvá histórie – 2 hod. 

 Seminár z dejepisu – 1 hod. 

 Finančná gramotnosť – 1 hod. 

 Spoločenskovedný seminár – 2 hod. 

 Seminár z náboženstva – 2 hod. 

 Bioetika – 1 hod. 

 Dejiny umenia – 2 hod. 

 Svet médií a kultúry – 1 hod. 

Ponuka povinne voliteľných predmetov v oktáve: 

 Konverzácie z FRJ – 4 hod. 

 Konverzácie z NEJ – 4 hod. 

 Seminár z matematiky – 4 hod. 

 Riešenie problémov a programovanie – 1 hod. 

 Programovanie mobilných zariadení – 1 hod. 

 Počítačové siete a systémy – 2 hod. 

 Seminár z fyziky - 4 hod. 

 Seminár z biológie - 4 hod. 

 Seminár z chémie – 4 hod. 

 Seminár z geografie – 4 hod. 

 Seminár z dejepisu – 4 hod. 

 Spoločenskovedný seminár – 4 hod. 

 Seminár z náboženstva – 2 hod. 

 Cirkevné dejiny – 2 hod. 

 Seminár z umenia a kultúry – 4 hod. 
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10. UČEBNÉ OSNOVY 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú prílohou č. 1. V printovej podobe je 

príloha dostupná v riaditeľni. V elektronickej forme je dostupná po prihlásení  

na webovej stránke školy v sekcii Predmety a úspechy. Všeobecná charakteristika 

predmetov je dostupná verejnosti aj bez prihlásenia. 

11. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM  

DO UČEBNÝCH OSNOV 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania 

funkčných kompetencií žiakov. Prierezové témy sa na našej škole realizujú 

prostredníctvom učebného obsahu vyučovacích predmetov a prostredníctvom 

samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod. Účinnosť 

pôsobenia prierezových tém sa snažíme zvyšovať relevantnými mimovyučovacími a 

mimoškolskými aktivitami.  

 

11.1 Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prostredníctvom tejto medzipredmetovej témy sa cielene rozvíjajú osobnostné 

a sociálne kompetencie u žiakov, ktoré významne podmieňujú ich akademický 

rozvoj, napomáhajú úspechu vo svete práce a podporujú žiakovu osobnú 

emocionálnu pohodu a integritu. Táto téma prispieva k pozitívnej sociálnej klíme 

školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi a tiež medzi samotnými žiakmi.  

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné 

partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

je zameraná na osvojovanie relevantných vedomostí a rozvíjanie zodpovedných 

postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými 

poznatkami a etickými normami v duchu kresťanskej morálky. Škola využíva aj 

pomoc a služby relevantných odborníkov.  

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

 porozumel sebe a iným;  

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

možnosti;  

 ovládal zručnosť kultivovanej komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

 akceptoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov a 

rešpektoval práva každého človeka;  
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 osvojil poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

 získal predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských 

vzťahov, manželstva a rodičovstva;  

 spoznal a uplatňoval podmienky pre životný štýl, ktorý podporuje a 

neohrozuje zdravie.  

 

Konkretizácia aktivít: 

 Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj je včlenená do všetkých 

predmetov. Mimo vyučovacích hodín sa tieto kompetencie realizujú cez: 

 aktívnu činnosť žiackej školskej rady, 

 organizovanie študentských akcií,  

 záujmovú krúžkovú činnosť, 

 tematicky zamerané triednické hodiny,  

 besedy s odborníkmi.  

11.2 Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, 

postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo 

udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty 

ekologické, ekonomické a sociálne. Podporuje myslenie a zodpovedné konanie v 

súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a s úctou k životu vo všetkých jeho 

formách.  

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

 dokázal vnímať negatívne zásahy človeka vo svojom širšom životnom 

prostredí;  

 navrhol možnosti, riešenia smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného 

prostredia na lokálnej/regionálnej úrovni a aktívne sa na nich podieľal;  

 skúmal vplyv faktorov prostredia na organizmy v širších súvislostiach;  

 spoznal globálne ekologické problémy, kriticky hodnotil ich vplyv a navrhol 

možnosti riešenia;  

 porozumel princípom trvalo udržateľného rozvoja;  

 porovnal technológie a materiály, ktoré sú šetrné a ktoré poškodzujú životné 

prostredie, akceptoval potrebu uprednostnenia tzv. zelených technológií  

a materiálov;  

 poznal spoločenské nástroje starostlivosti o životné prostredie;  

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, vedel prispôsobiť svoje návyky  

v prospech zachovania životných podmienok.  
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Konkretizácia aktivít: 

 Prierezová téma environmentálna výchova je včlenená do všetkých 

predmetov prírodovedných predmetov, ale aj do občianskej náuky, umenia 

a kultúry, telesnej a športovej výchovy. Mimo vyučovacích hodín sa tieto 

kompetencie realizujú cez: 

 cielené šetrenie elektrickej a tepelnej energie, šetrenie s vodou, školskými 

potrebami a školským majetkom, 

 triednické hodiny so zameraním na ochranu prostredia a nástroje šetrenia, 

 výstavy, besedy a návštevy predstavení, ktoré sú zamerané  

na environmentálnu problematiku, 

 separáciu odpadu, 

 organizovanie akcií školského alebo regionálneho charakteru ako napr. 

propagácia pitnej vody z vodovodu,  

 tvorbu násteniek, ktoré upozorňujú na dni ako napríklad 22.3. – Svetový deň 

vody, 1.4. – Svetový deň vtáctva, 7.4. – Svetový deň zdravia, 22.4. – Deň Zeme, 

5.6. – Svetový deň životného prostredia, 3.10. – Svetový deň zvierat, 29.12. – 

Svetový deň biodiverzity. 

 

11.3 Mediálna výchova  

Hlavným cieľom mediálnej výchovy je zvýšiť úroveň mediálnej gramotnosti 

žiakov. Prostredníctvom zamerania sa na široký kontext – teda na sociálne, etické, 

kultúrne a tiež hospodárske aspekty súčasného mediálneho sveta – sa rozvíjajú 

informačné a digitálne kompetencie žiakov. Snažíme sa nadväzovať na každodennú 

skúsenosť žiakov, ich rôznorodé skúsenosti s médiami.  

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

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

 využíval médiá zmysluplne;  

 získal kritický odstup od mediálnych produktov/obsahov, rozpoznal 

mediálne spracovanú realitu;  

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

 osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a pri 

vytváraní vlastných mediálnych produktov;  

 prehĺbil technické zručnosti potrebné pre používanie médií.  

 

Konkretizácia aktivít: 

 Prierezová téma mediálna výchova je včlenená do všetkých predmetov. 

Špeciálny dôraz na túto tému sa kladie cez voliteľný predmet svet médií a kultúry. 

Mimo vyučovacích hodín sa tieto kompetencie realizujú cez: 
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 organizáciu akcií so zameraním na mediálnu výchovu ako napr. Etické 

sympózium, 

 besedy s odborníkmi na túto problematiku, 

 spoluprácu s Fakultou masmediálnej komunikácie UCM Trnava, 

 videokrúžok a iné záujmové aktivity. 

11.4 Multikultúrna výchova  

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym 

charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré 

sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci sú 

každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s 

príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných 

kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako 

rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a 

spolupracovať.  

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

 rozvíjal svoju kultúrnu identitu a interkultúrne kompetencie;  

 spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

 akceptoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti, rešpektoval kultúrne, 

náboženské a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí.  

 

Konkretizácia aktivít: 

 Prierezová téma multikultúrna výchova je včlenená do všetkých predmetov. 

Mimo vyučovacích hodín sa tieto kompetencie realizujú cez: 

 besedy s odborníkmi na danú problematiku, 

 olympiádu ľudských práv. 

 

11.5 Ochrana života a zdravia  

Prierezová téma ochrana života a zdravia sa realizuje v rámci účelových 

cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia. Integruje spôsobilosti žiakov zamerané 

na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v 

prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich 

človeka a jeho okolie. Počas kurzu na ochranu života a zdravia sa odporúča podľa 

možnosti školy realizovať i netradičné pohybové aktivity zamerané na osvojenie si 

nových pohybových zručností, ktoré podporujú rozvoj telesnej zdatnosti.  
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Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 identifikoval a charakterizoval nebezpečné situácie ohrozujúce život a 

zdravie;  

 rozvinul si praktické zručnosti v sebaochrane;  

 aktívne poskytol pomoc iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

 vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

 cieľavedome zvyšoval svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu voči 

fyzickej a psychickej záťaži v náročných životných situáciách.  

 

Konkretizácia aktivít: 

 Prierezová téma ochrana života a zdravia je včlenená do všetkých predmetov 

prírodovedných predmetov, ale aj do občianskej náuky a telesnej a športovej 

výchovy. Mimo vyučovacích hodín sa tieto kompetencie realizujú cez: 

 kurz ochrany života a zdravia, 

 lyžiarsky výcvik, 

 účelové cvičenia. 

 

12. ZAČLENENIE AKTUÁLNYCH TÉM  

DO PROCESU VZDELÁVANIA 

12.1. Finančná  gramotnosť 

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, platný od 1.9.2017 (ďalej 

len „NŠFG“) vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného 

vzdelávania a manažmentu osobných financií, z ktorého vyplýva, že absolvent 

strednej školy (vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť schopný:  

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

 poznať základné pravidlá riadenia financií,  

 rozoznávať riziká v riadení financií, stanoviť si finančné ciele a 

naplánovať si ich dosiahnutie,  

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, 

 efektívne používať finančné služby, plniť svoje finančné záväzky, 

 zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok, 

 porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských  

a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny, podniku, 
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 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi 

úspešných osobností, 

 porozumieť základným pojmom v jednotlivých témach, 

 orientovať sa v oblasti finančného trhu (Národná banka Slovenska, 

komerčné banky, poisťovne, finanční sprostredkovatelia a ostatné 

finančné inštitúcie), 

 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný 

tieto práva uplatňovať, 

 ovládať práva, povinnosti, klady a riziká osoby fungujúcej ako 

podnikateľ, 

 zostaviť a prezentovať vlastný podnikateľský zámer, myslieť 

strategicky, analyzovať a riešiť problémy. 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti  

na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné 

finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

12.1.1 Koordinátor pre finančné vzdelávanie (koordinátor finančnej 

gramotnosti) 

Na našom gymnáziu má implementáciu finančnej gramotnosti na starosti 

koordinátor finančnej gramotnosti, čo je pedagóg poverený riaditeľom školy. 

Náplňou jeho činnosti je: 

 zosynchronizovať učebné osnovy jednotlivých predmetov tak, aby sa 

zabezpečilo naplnenie všetkých tém Národného štandardu finančnej 

gramotnosti, 

 mať ukončené vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a priebežne 

si ho dopĺňať a aktualizovať, 

 zabezpečiť interné alebo externé vzdelávanie kolegov v oblasti 

finančnej gramotnosti, 

 podnecovať kooperáciu všetkých učiteľov na napĺňaní cieľov projektu. 

12.1.2 Spôsoby implementácie problematiky finančnej gramotnosti  

do vyučovacieho procesu 

Podľa metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti  

do školských a vzdelávacích programov základných a stredných škôl je niekoľko 
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možností začleňovania problematiky finančnej gramotnosti do vyučovacieho 

procesu.  

Na základe momentálnych možností školy sme sa rozhodli pre kombinovaný 

model, ktorý pozostáva z troch modulov. 

Modul 1 – implementácia tém do učebných osnov 

Kompetencie jednotlivých tém Národného štandardu finančnej gramotnosti sú 

zapracované do učebných osnov a tematických plánov jednotlivých predmetov tak, 

aby sa zachovala kontinuita učiva a podporili sa medzipredmetové vzťahy.  

Modul 2 – blokové vyučovanie „Deň finančnej gramotnosti na GAMe“ 

Blokové vyučovanie sa realizuje prostredníctvom spolupráce s bankovými 

subjektami, ktoré ponúkajú komplexné vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti.  

Jeden deň je celý venovaný tejto problematike. V posledných rokoch sa Deň finančnej 

gramotnosti na GAMe realizuje v spolupráci s OTP bankou. Počas blokového 

vyučovania žiaci získavajú tie kompetencie, ktoré neboli obsiahnuté v učebných 

osnovách.  

Modul 3 – povinný predmet FIG v 3. ročníku a predmet OBN v kvarte 

Predmet finančná gramotnosť (FIG) je obsahovo naplnený vzdelávaním Viac 

ako peniaze, ktoré je poskytované spoločnosťou JA Slovensko. Študenti ho majú 

v treťom ročníku. Má jednohodinovú dotáciu. Úspešné zvládnutie tohto vzdelávania 

môže byť u študentov odmenené získaním certifikátu.  

 Spoločnosť JA Slovensko poskytuje celoročné odborné konzultácie pre 

pedagógov-absolventov ich vzdelávania. Obsah a zameranie ich programu je 

v úplnom súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. 

12.2 Čitateľská gramotnosť 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumení sa rozvíja na našej škole 

v rámci každého predmetu. Na našom gymnáziu sa zameriavame na rozvoj 

čitateľských kompetencií prostredníctvom nasledujúcich aktivít. 

12.2.1 Dôraz na prácu s textom na hodinách 

  Na všetkých predmetoch sa kladie väčší dôraz na prácu s textom, či už ako 

primárnym alebo sekundárnym prameňom. Učitelia sa zameriavajú na kontrolu 

čítania s porozumením prostredníctvom spätnej väzby. 
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 12.2.2 Školská knižnica 

Na škole aktívne funguje školská knižnica v učebni slovenského jazyk 

a literatúry. Žiaci môžu v knižnici nájsť nie len publikácie z povinnej literatúry, ale aj 

inej krásnej literatúry. Knižničný fond je priebežne dopĺňaný o nové tituly.  

Školský knihovník priebežne informuje kolegov i vedenie školy o rozsahu 

svojej práce, o úspešných krokoch vo svojej práci i o aktivitách, na ktorých potrebuje 

spolupracovať s vedúcimi pedagogickými zamestnancami školy. 

12.2.3 Recitačné a literárne súťaže 

 Organizovanie recitačných a literárnych súťaží má na našej škole dlhodobú 

tradíciu. Naši študenti sa úspešne a pravidelne zúčastňujú najmä týchto súťaží: 

 Hollého pamätník 

 ...a Slovo bolo u Boha 

 Šaliansky Maťko 

 Rozprávkové vretienko 

 Buzalkova Trnava 

Tieto aktivity posilňujú pozitívny vzťah žiakov k literatúre, k čítaniu a poznaniu 

bohatstva ukrytého v literárnych dielach.  

 

12.2.4 Iné aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť 

 Medzi tradičné aktivity na škole patrí Noc čítania Biblie, na ktorej žiaci 

pracujú so Sv. Písmom a analyzujú jeho text. Posilňujú si aj rétorické schopnosti, 

schopnosti diskutovať a analyzovať text.  

Školský časopis Gamburger má tiež na našej škole dlhoročnú tradíciu.  

Do časopisu prispievajú hlavne členovia redakčnej rady, ale i ostatní žiaci, ktorí radi 

píšu a tvoria. 

Deň knižníc je názov akcie, ktorá býva už tradične spojená  s Medzinárodným 

dňom knižníc. Táto akcia je zameraná na študentov nižších ročníkov gymnázia  a 

výrazne posilňuje vzťah k čítaniu a rozboru textu. 
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12.3 Problematika ľudských práv 

Ľudské práva sú neodmysliteľnou súčasťou podstaty človeka. Ich poznanie 

a ochrana patrí medzi primárne oblasti vzdelávania v rodinnom prostredí ako aj 

v škole. Gymnázium Angely Merici sa snaží byť bezpečným prostredím pre žiakov 

i zamestnancov školy. Výučba sa realizuje v duchu tolerancie, akceptovania práv,  

ale aj povinností oboch strán, ktoré sa zúčastňujú vzdelávacieho procesu.  

Vzdelávanie a rozvíjanie žiakov v tejto oblasti sa na našom gymnáziu realizuje 

cez viaceré nástroje.  

12.3.1 Implementácia tematiky ľudských práv do učebných osnov 

Témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a 

so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným 

postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti 

problematiky migrácie sú zapracované do všetkých predmetov podľa ich zamerania 

a tém. Nosnými predmetmi sú občianska náuka, katolícke náboženstvo, dejepis, 

biológia, umenie a kultúra, slovenský jazyk a literatúra. Pri výuke učiva so 

zameraním na ľudské práva sa okrem iného využíva aj materiál Kompas. 

12.3.2 Žiacka školská rada 

 Žiacka školská rada pri Gymnáziu Angely Merici v Trnave je ustanovená 

podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným školským samosprávnym 

orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. Žiacka školská rada 

(ďalej len ŽŠR) reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu  

k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje 

študentov aj navonok. ŽŠR podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, 

ktoré zároveň organizuje, predkladá návrhy k zmenám školského poriadku, prijíma, 

konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy, iniciuje školskú 

záujmovú činnosť a volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.  

ŽŠR je neodmysliteľnou súčasťou neformálneho vzdelávania v oblasti 

ľudských práv, pripravuje žiakov na reálny život, učí ich vhodnou formou 

presadzovať svoje záujmy a ciele. 
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12.3.3 Besedy, súťaže a iné aktivity 

Podľa aktuálnej ponuky sa škola zapája do súťaží, ktoré chránia a podporujú 

ľudské práva. Na škole je už dlhoročnou tradíciou účasť žiakov na Olympiáde 

ľudských práv, kde dosahujeme veľmi dobré výsledky. Ďalšou olympiádou, ktorá sa 

na škole organizuje každoročne, je Biblická olympiáda, prostredníctvom ktorej sa 

uplatňuje jedno zo základných ľudských práv - právo na slobodu vierovyznania.  

Žiakov motivujeme k účasti aj na súťažiach menších formátov, ako sú literárne 

a výtvarné súťaže, ktoré organizuje Kalokagatia Trnava.  

Na škole je vydávaný školský časopis Gamburger, ktorý vytvára priestor  

na vyjadrenie názorov a postojov študentov.  

Medzi prejavy podpory ľudských práv patrí aj otvorenosť školy voči integrácii 

a inklúzii, ktorá je opísaná v kapitole 4. ŠkVP. 

Medzi preventívne aktivity patrí skríning patologických javov na škole 

formou dotazníkov, tematicky zameraných triednických hodín, neformálnych 

diskusií a rozhovorov. 

12.4 Globálne vzdelávanie 

  Gymnázium A. Merici sa snaží rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú 

činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, 

vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

Realizuje to prostredníctvom spoločenskovedných aj prírodovedných predmetov. 

Cieľom je zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických 

procesov vo svete. Na to sa využívajú materiály zo stránok 

www.globalnevzdelavanie.sk, www.zivica.sk, www.iuventa.sk  a podobne. 

Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného 

dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu  

ku kultúrnym hodnotám, sa organizujú exkurzie na historické miesta, miesta 

s kultúrnou a národnou hodnotou. Vzhľadom na hodnotovú orientáciu našej školy, 

podporujeme zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracujeme v oblasti 

organizovania dobrovoľníctva s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v trnavskom kraji.  

Od roku 2016 sa škola aktívne zapája do celosvetového vzdelávacieho 

programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Tento projekt posilňuje nie len 

rozmer dobrovoľníckych aktivít, ale aj vlastného osobnostného rastu a sebarozvoja. 

http://www.globalnevzdelavanie.sk/
http://www.zivica.sk/
http://www.iuventa.sk/
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12.5 Zdravý životný štýl 

V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 venujeme pozornosť 

výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému 

štýlu. Zdravý životný štýl posilňujeme hlavne prostredníctvom lyžiarskych výcvikov 

v prvom ročníku štvorročného gymnázia a treťom ročníku osemročného gymnázia. 

Ďalej je to Kurz na ochranu života a zdravia, ktorý realizujeme v treťom ročníku 

štvorročného gymnázia a siedmom ročníku osemročného gymnázia. 

Škola podporuje športové súťaže, umožňuje aktívnym športovcom zvoliť si 

individuálny učebný plán s flexibilným plánovaním ich hodnotenia. 

Na škole pracuje koordinátor pre prevenciu, ktorý riadi preventívne programy 

zamerané na prevenciu užívania alkoholu a tabaku, informuje osobne alebo 

prostredníctvom externých prednášok o škodlivých a vedľajších účinkoch 

omamných látok, nelegálnych a dopingových látok a podobne.  

Na škole sa realizuje monitoring negatívnych javov formou dotazníkov, 

štruktúrovaných aj neštruktúrovaných rozhovorov so žiakmi. O týchto aktivitách 

ako aj o ich výsledkoch sú informovaní aj rodičia. 

V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS sa zapájame  

do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky. 

V školskom poriadku Oddiel 5 sú taxatívne vymedzené opatrenia pre 

zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách.  
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Príloha č. 1 – Učebné osnovy 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii v riaditeľni školy a pre 

študentov gymnázia a ich rodičov sú prístupné po prihlásení na stránke školy 

v sekcii predmety.   

 


