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Príloha 1 

 
Učebné osnovy pre 7902 J 77 gymnázium – šport 4-ročné štúdium 

 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

  Slovenský jazyk a literatúra  

  Anglický jazyk (1. cudzí jazyk) 

  Nemecký jazyk ( 2. cudzí jazyk ) 

  Ruský jazyk (2. cudzí jazyk)  

  Francúzsky jazyk  (2.cudzí jazyk) 

 

 Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda  

  Fyzika  

  Chémia 

  Biológia 

 

 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

  Dejepis  

  Geografia  

  Občianska náuka 

 

 Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

  Etická výchova  

  Náboženská výchova 

 

 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

  Matematika 

  Informatika  

 

 Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

  Umenie a kultúra 

 Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

  Športová príprava 

 

Učebné osnovy pre 7902 J 77 gymnázium – šport  8-ročné štúdium 

 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

  Slovenský jazyk a literatúra  

  Anglický jazyk (1. cudzí jazyk) 

  Nemecký jazyk (2. cudzí jazyk) 

  Ruský jazyk (2. cudzí jazyk) 

  Francúzsky jazyk  (2.cudzí jazyk) 

 

 Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda 

  Fyzika  

  Chémia 

  Biológia 

 

 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

  Dejepis  

  Geografia 

  Občianska náuka  

 

 . Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
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  Etická výchova  

  Náboženská výchova 

 

   Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciam 

  Matematika  

  Informatika 

 

 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

  Technika 

 Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

  Výtvarná výchova   

  Hudobná výchova  

   Výchova umením 

  Umenie a kultúra 

 

 Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

  Športová príprava 

Voliteľné predmety 

 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

  Konverzácia  v anglickom jazyku 

  Konverzácia v nemeckom jzyku 

  Konverzácia v ruskom jazyku 

 

 Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda 

  Seminár z chémie 

 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

  Seminár z dejepisu 

  Spoločenskovedný seminár 

 

 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

  Seminár z matematiky 

 Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

  Základy športovej prípravy 

  Seminár zo základov  športovej prípravy 

   

Učebné osnovy pre 7902 J gymnázium – 4-ročné štúdium 

 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

  Slovenský jazyk a literatúra  

  Anglický jazyk (1. cudzí jazyk) 

  Nemecký jazyk ( 2. cudzí jazyk ) 

  Ruský jazyk (2. cudzí jazyk)  

  Francúzsky jazyk  (2.cudzí jazyk) 

  

Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda  

  Fyzika  

  Chémia 

  Biológia 

 

 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

  Dejepis  

  Geografia  
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  Občianska náuka 

 

 Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

  Etická výchova  

  Náboženská výchova 

 

 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

  Matematika 

  Informatika  

 

 Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

  Umenie a kultúra 

 Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

  Telesná a športová výchova/Športová príprava 

Voliteľné predmety 

 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

  Konverzácia  v anglickom jazyku 

  Konverzácia v nemeckom jzyku 

  Konverzácia v ruskom jazyku 

 

 Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda 

  Seminár z chémie 

 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

  Seminár z dejepisu 

  Spoločenskovedný seminár 

 

 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

  Seminár z matematiky 

 Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

  Športová príprava 

  Seminár zo Základov športovej prípravy 

   

Učebné osnovy kmeňových športov (k dispozícii na riaditeľstve školy) 

2  ÚVOD 

 

V tomto Školskom vzdelávacom programe sú stanovené hlavné ciele v oblasti vzdelávania 

a výchovy a vlastné zameranie Športového gymnázia na Triede SNP 104 v Košiciach.  

Školský vzdelávací program bol vypracovaný na základe širokej vnútroškolskej diskusie i 

učiteľov, žiakov a ich rodičov, ako aj rešpektovania požiadaviek zamestnávateľov 

v Košickom samosprávnom kraji. Je výsledkom procesu zjednocovania rôznych hľadísk, 

záujmov a požiadaviek zúčastnených subjektov pri hľadaní odpovedí na základnú otázku:  

 

Akými kompetenciami majú žiaci disponovať po absolvovaní našej školy v oblasti 

všeobecných vedomostí, športových zručností, sociálnych kompetencií a osobnostných 

vlastností ?   

 

Odpovede na uvedenú otázku sú obsiahnuté v cieľoch vzdelávania a výchovy na našej škole. 

Ich opodstatnenosť a dosiahnuté výsledky preverí v budúcnosti až neustále sa meniaca prax.  
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Z toho dôvodu je Školský vzdelávací program na Športovom gymnáziu, Trieda SNP 104 

v Košiciach otvorený dokument, ktorý bude opätovne inovovaný a doplňovaný podľa 

požiadaviek praxe. Jeho ústrednými pojmami sú a aj v budúcnosti budú: 

 

- fundované vzdelanie 

- športové výkony 

- sociálne kompetencie 

- kvalita 

 

3 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v tomto Školskom vzdelávacom programe pre 

študijné odbory 7902 J gymnázium a 7902 J 77 gymnázium-šport vychádzajú z cieľov 

stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá. Interným podkladom  

pre stanovenie cieľov a poslania školy je jej komplexná SWOT analýza.  

 

Poslaním našej školy je nielen odovzdávať žiakom teoretické vedomosti z predmetov, 

určených v Školskom učebnom pláne a pripravovať ich na aktívnu športovú činnosť, ale  

vzhľadom na spoločenské požiadavky  aj formovať u nich kľúčové kompetencie – ich 

samostatnosť, schopnosť sociálne a odborne komunikovať, kritičnosť, kreativitu, 

flexibilitu, adaptabilitu, iniciatívnosť a aktivitu, schopnosť a ochotu neustále sa 

vzdelávať, emocionálnu zrelosť, schopnosť sebaregulácie, aktívne ovládanie dvoch 

cudzích jazykov, ovládanie informačno-komunikačných technológií, schopnosť 

pracovať v tíme a v strese, schopnosť samostatne riešiť problémy, prijímať rozhodnutia 

a niesť za ne zodpovednosť, spoľahlivosť, úctu k všeľudským hodnotám a ľudským 

právam, úctu ku kultúrnym a národným tradíciám štátu, úctu k životnému prostrediu a 

vlastnému zdraviu a schopnosť dosahovať vrcholové športové výkony. 

 

Hlavnými cieľmi našej školy v oblasti vzdelávania sú také poznatky a praktické 

zručnosti žiakov, ktoré predstavujú solídnu základňu pre ich ďalšie vzdelávanie vo 

vysokoškolskom štúdiu a zamestnaní a pre hodnotné tvárnenie ich osobného života v rodine 

a spoločnosti. V oblasti vzdelávania sa zameriame na dosiahnutie nasledovných konkrétnych 

cieľov: 

 

 uplatňovanie moderných metód a foriem vyučovania vedúcich k aktivizovaniu 

učenia (interaktívne zážitkové učenie (sa), projektové a programové vyučovanie) 

 dôslednejšie presadzovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní 

(kooperatívne vyučovanie) 

 skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov intenzívnym využívaním jazykového 

laboratória a používaním  moderných učebníc a doplnkových výukových 

prostriedkov k nim, aplikovaním činnostne zameraného prístupu k vyučovaniu a 

učeniu sa cudzích jazykov a venovaním pozornosti inovatívnym metódam a 

formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.  

 na hodinách cudzieho jazyka používať jazykové portfólio ako nástroj 

sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov. Informácie a podporné materiály k 

Európskemu jazykovému portfóliu sú zverejnené na elp.ecml.at. 

 skvalitnenie vyučovania informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT) 

 dbať na kultúru jazykového prejavu žiakov a ich všeobecnú spoločenskovednú     

rozhľadenosť  
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 nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej, finančnej a informačnej 

gramotnosti, umožniť žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom. 

 postupné rozvíjanie schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení 

rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia, samostatnej 

práce s informáciami a prezentovania informácií 

 vo formách a metódach vyučovania všetkých predmetov podporovať tie, ktoré 

vytvárajú u žiakov schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať nové poznatky 

z existujúcich zdrojov, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a následne 

ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní. Proklamovať koncept individuálnej 

slobody a prístupu k informáciám ako základ pre efektívne a zodpovedné 

občianstvo a účasť na demokracii. 

 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a umožňovať rešpektovanie 

názorov žiakov, sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu. 

Informovať žiakov o Opčnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti 

detí v ozbrojených konfliktoch (oznámenie č. 256/2009) Z. z.) Opčnom protokole 

k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej 

pornografii (oznámenie č. 424/2004 Z. z.). Zapojiť sa do Olympiády ľudských 

práv ako celoštátnej súťaže žiakov SŠ.    

 v zmysle zákona NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR venovať osobitnú 

pozornosť kvalite vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra 

 v študijnom odbore gymnázium venovať primeranú pozornosť rozvoju telesnej 

zdatnosti žiakov a upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia v súlade 

s Národným programom rozvoja športu v SR 

 implementovať branno-bezpečnostnú problematiku do jednotlivých predmetov 

 mimoriadnu pozornosť venovať talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich 

do predmetových olympiád, vedomostných súťaží, do SOČ, športových súťaží 

a pod. Uvedené súťaže sa považujú za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

 v zmysle článku 24 Dohovoru o právach dieťaťa pravidelne zabezpečovať 

vzdelávanie v oblasti detského zdravia a výživy. Podieľať sa na plnení úloh 

vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia v podmienkach rezortu 

školstva č. 214/2000-42 z 8.1.2001, Národného programu prevencie obezity 

z januára 2008 a v súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 o prevencii 

pred toxikomániou prispievať k zlepšeniu zdravia žiakov, k prevencii pred 

civilizačnými chorobami a pred nebezpečenstvami pre verejné zdravie, 

posilňovať zdravý štýl žiakov a realizovať programy podpory zdravia. V tejto 

súvislosti realizovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, 

Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu 

nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie 

HIV/AIDS, Európskemu týždňu BOZP a iné. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a 

výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú 

bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín 

 zvýšiť právne vedomie žiakov, realizovať prevenciu trestnej činnosti a rizikového 

správania ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Klásť dôraz 

na mravné hodnoty a prosociálne cítenie. Monitorovať zmeny v správaní žiakov 

a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či 

ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v súčinnosti 

s príslušnými orgánmi alebo organizáciami. 

 V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 

o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
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detskej pornografii sa odporúča primeraným spôsobom zabezpečiť 

informovanosť o rizikách, že sa deti môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, 

vykorisťovania a detskej pornografie.  Realizovať úlohy v oblasti prevencie 

a vzdelávať žiakov v súlade  

s učebnými osnovami, schválenými 29. júna 1998, č. 2493/1998-41 o sexuálnej 

výchove, manželstve a rodičovstve. 

 v zmysle Národného akčného plánu pre deti (uznesenie vlády SR č. 837/2002) 

venovať intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie najmä v predmetoch  občianska 

náuka, etická výchova, náboženská výchova, dejepis.  Súčasne venovať pozornosť 

spolupráci s európskymi národmi a zvyšovaniu národného povedomia. Využívať pri 

tom metodické materiály Tolerancia – základný kameň mieru, publikácie Ľudské 

práva, Tolerancia a zážitkové vyučovanie, zákon NR SR č. 365/2004 Z.z. o rovnakom 

zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon), Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou SR uznesením číslo 

71/2015. 

 

V oblasti výchovy je našou prioritou zodpovedná a rozhľadená osobnosť 

s dostatočnou  sebadôverou . Chceme posilniť sociálne kompetencie našich žiakov, ich 

angažovanosť, samostatnosť a pocit spolupatričnosti. V tomto smere sa zameriame na 

dosiahnutie nasledovných cieľov: 

 

 venovať intenzívnu pozornosť výchove žiakov v duchu humanizmu a tolerancie, 

potláčať všetky formy diskriminácie, xenofóbie, rasizmu, antisemitizmu a ostatných 

prejavov intolerancie medzi žiakmi v súlade s Chartou základných ľudských práv 

a slobôd z roku 1990 a Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej 

diskriminácie. Tieto úlohy realizovať vo všetkých predmetoch v súlade s medzinárodnými 

záväzkami SR a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v 

Slovenskej republike, schválenej vládou SR uznesením číslo 71/2015. 

 Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala 

integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby 

podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov 

v demokratickej spoločnosti. 

 Rozvinúť osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu uplatňovaniu 

ľudských práv podľa „Osnov základných poznatkov, zručností a želateľných postojov 

a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre základné a stredné 

školy“ a to najmä také kompetencie, akými sú úcta k základným ľudským hodnotám, 

dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca, komunikácia. 

 Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na školách. Prostredníctvom 

chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom 

porozumieť iným kultúram. 

 Na základe prijatej Deklarácie európskych ministrov školstva zo dňa 18.10.2002 

o vyhlásení 9.septembra za Pamätný deň holokaustu pripomínať na vyučovacích 

hodinách túto problematiku a organizovať akcie zamerané na 

holokaust.(www.holokaust.sk). 

 V nadväznosti na vývoj a formovanie občianskej spoločnosti na Slovensku sústrediť 

pozornosť na prípravu žiakov na zodpovedný život v demokratickej spoločnosti 

v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi 

národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.  

 Posilniť rozvíjanie estetického cítenia žiakov. 

http://www.holokaust.sk/
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 V rámci environmentálnej výchovy pokračovať v aktivitách zameraných na 

ochranu životného prostredia, rozvíjania vzťahu k prírode, jej ochrane, ku zdraviu 

a ku všetkým žijúcim organizmom. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie 

ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej 

spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych 

postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Spolupracovať v tejto oblasti 

s občianskymi združeniami zameranými na environmentálnu výchovu.  

 Tvorivo uplatňovať prierezové učebné osnovy sexuálnej výchovy schválené pod 

číslom 4028/1994-212, najmä z aspektu šírenia zdravotníckej osvety s dôrazom na 

prevenciu pohlavných ochorení včítane AIDS a nežiadúcej gravidity, ako aj 

formovania zodpovedných postojov k materstvu a rodičovstvu. 

 V rámci prevencie obchodovania s dievčatami uskutočňovať besedy dievčat 

s vyškoleným psychológom PPP v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre 

migráciu. 

 Využívať tradície a úspechy školy na výchovné pôsobenie k posilňovaniu pocitu 

spolupatričnosti – logo školy, imatrikulácia, Vianočná akadémia, úspešní športovci-

reprezentanti SR a pod.  

 Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať služby školskej knižnice. Túto 

chápať ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy. 

 V školskom internáte uplatňovať humanistický model výchovy. 
 

V záujmovom vzdelávaní sledujeme plnenie nasledovných  cieľov: 

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu nad rámec 
povinného vyučovania s ohľadom na ich špecifické požiadavky, záujmy, schopnosti 

a potreby 

 zaujať v tomto smere žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a chápať 

záujmovú činnosť v tomto ohľade ako formu prevencie sociálno-patologických 

javov 

 u žiakov nadaných a talentovaných rozvíjať touto formou ich danosti 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu záujmového vzdelávania 

 poskytovať podľa možností školy čo možno najviac príležitostí a podnetov 

v záujmovom vzdelávaní. 

 

V športovej príprave sledujeme nasledovné ciele: 

 zvyšovať osobné rekordy žiakov 

 efektívnym využívaním hodín športovej prípravy systematicky zvyšovať ich 

výkonnosť 

 mimoriadne talentovaných žiakov- športovcov pripravovať na reprezentáciu SR 

 organizovaním sústredení prispievať k výkonostému rastu žiakov-športovcov 
 

 

K dosiahnutiu   stanovených cieľov v uvedených oblastiach je potrebné realizovať 

v inštitucionálnej oblasti nasledovné strategické ciele školy: 

 

 posilniť úlohu a motiváciu učiteľov 

 skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov 

 podporovať profesijný a odborný rast pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy formou kontinuálneho a celoživotného vzdelávania 
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 rozvíjať u všetkých zamestnancov školy schopnosť objektívne hodnotiť tak 

vlastnú prácu a dosiahnuté výsledky, ako aj prácu a dosiahnuté výsledky iných 

zamestnancov 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom 

a praktickom vyučovaní a na každom pracovisku školy 

 posilniť u všetkých zamestnancov školy schopnosť sebareflexie 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania interaktívnych vzťahov učiteľ-

žiak, učiteľ-rodič 

 v súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa a s Lisabonskou výzvou ES prijať 

účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky 

 realizovať rôzne formy voľnočasových aktivít zameraných na podporu rozvoja 

čitateľskej, finančnej a informačnej gramotnosti žiakov, pedagógov a ostatnej 

užívateľskej verejnosti 

 rozvíjať tímovú spoluprácu žiakov 

 podporovať u žiakov schopnosť vyjadriť svoj vlastný názor a v polemike iných 

názorov ho argumentačne obhajovať 

 vytvárať pozitívnu klímu školy založenú na humánnom a  tvorivom prístupe 

k vzdelaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka 

 uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania, zvýšenie 
pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia konzultovať 

a riešiť s príslušnými orgánmi a organizáciami 

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní 

 zdokonaľovať vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v nadväznosti na podmienky školy a výkonové štandardy študijného 

odboru 

 v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať opatrenia 

na ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotropných látok, 

vytvárať podmienky pre prevenciu všetkých druhov toxikománie. Informovať žiakov 

o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok 

 prevenciu drogových závislostí realizovať aj ako integrálnu súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 vytvárať podmienky pre súťaže žiakov v súlade so smernicou MŠ SR č. 537/2000-7 

o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov, v rozsahu 

vyplývajúcom zo zákona č. 596/2003 Z.z.. 

 podporovať mimovyučovaciu záujmovú krúžkovú činnosť žiakov 

 v zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa eliminovať problémy 

segregácie rómskych žiakov a vytvárať vhodné podmienky pre ich integráciu 

v triedach s ostatnou populáciou 

 v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať ochranu detí pred 

všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo 

zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo 

vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania 

 rozširovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma  i v zahraničí 

 vytvárať a postupne do školskej praxe uvádzať fungujúci a motivačný systém 

merania výsledkov vzdelávania 

 skvalitniť spoluprácu s rodičmi, odbornou verejnosťou a mimovládnymi 

organizáciami 

 podporovať spoluprácu so žiakmi,  rodičmi a vysokými školami  pri tvorbe 

školského vzdelávacieho programu 
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 rozvíjať spoluprácu s nadáciami a inými inštitúciami zameranými na 

zabezpečenie potrieb žiakov 

 sústavne zdokonaľovať estetiku interiéru a exteriéru školy 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál školy na získavanie doplnkových 

finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty 

 podporovať vysielanie školského rozhlasu a vydávanie školského časopisu 

 podporovať fungovanie www.stránky školy 

 aktívne využívať všetky možnosti (Deň otvorených dverí, workshopy, 

publikovanie v dennej tlači a iné) na propagáciu školy na verejnosti 

 v komunikácii s rodičmi využívať možnosti elektronickej žiackej knižky 

 

 4 Všeobecná charakteristika školy – vlastné zameranie školy 

Športové gymnázium začalo svoju činnosť 1.9.1982. Dôvodom jeho zriadenia  bol 

všeobecný záujem o školu, ktorá by talentovaným športovcom poskytla kvalitné gymnaziálne 

vzdelanie a súčasne by vytvorila podmienky na zabezpečenie náročnej športovej prípravy 

svojich žiakov. Je niekoľkonásobným držiteľom titulu „Škola roka“ za dosahovanie 

športových výsledkov v školských súťažiach a organizovanie školských športových súťaží. 

Škola je kolektívnym členom Olympijského klubu Košice,  spoluorganizátoromi 

vedomostných a športových aktivít organizovaných SOV . 

Škola participuje na výchove k olympionizmu a šíreniu olympijských ideálov. 

Nachádza sa v mestskej časti Terasa, pri kruhovom objazde, asi 1 km od centra mesta. 

Je ľahko dostupná z ktorejkoľvek mestskej časti i z prímestských obcí. Spojenie zabezpečujú 

električky č. 3,,9, R a autobusy MHD č. 10, 11,20,23, 34 a 54. 

Našu školu navštevujú športovo nadaní žiaci  nielen z Košického kraja, ale aj ďalších  

regiónov Slovenska.  Prvoradým cieľom školy je vytvorenie optimálnych podmienok pre 

gymnaziálne štúdium športovo talentovaných žiakov. Škola zabezpečuje športovú prípravu 

a vzdelávanie v nasledovných športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, 

športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, 

ľadový hokej, karate,volejbal. Presadzujeme moderné formy tréningov a výučby, využívame 

skúsenosti medzinárodných kontaktov.  

Škola organizuje jazykové  a športové kurzy, brigády, regeneračné pobyty či 

sústredenia v zahraničí.  

 

4.1. Charakteristika študijných odborov 

 

Škola má akreditované 2 študijné odbory:  

1. Gymnázium  7902 J so zameraním 77 šport   

Forma štúdia: denná, štvorročná a osemročná 

2. Gymnázium  7902 J   

Forma štúdia: denná, štvorročná . 

Štúdium na našej škole zabezpečujeme  však iba v odbore gymnázium  7902 J so zameraním 

77 šport. 

 

Charakteristika študijného zamerania: 

 

Gymnázium so zameraním na šport: 

- rozvíjame mimoriadny športový talent žiakov s cieľom vychovať vrcholových 

športovcov, reprezentantov SR 

http://www.stránky/
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- žiakom- športovcom poskytujeme kvalitné všeobecné stredné vzdelanie, ktoré im 

umožní pokračovať v štúdiu na akejkoľvek vysokej škole doma i v zahraničí. Štúdium 

je ukončené maturitnou skúškou. 

- uplatňujeme vysoké nároky na žiakov v oblasti športu aj vzdelávania a vhodným 

denným režimom a optimálnymi podmienkami im umožňujeme ich plniť 

- športovú prípravu zabezpečujeme kvalifikovanými a skúsenými  trénermi 

- vzdelávanie zabezpečujeme kvalifikovanými pedagógmi   

- žiakom poskytujeme komplexnú starostlivosť vrátane ubytovania v školskom internáte 

priamo v budove školy, celodenného stravovania v školskej jedálni,pravidelnej 

regenerácie v školskom regeneračnom centre, lekárskej starostlivosti, výchovného 

a profesného poradenstva a služieb školského psychológa . 

 

4.2. Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický zbor je stabilizovaný a tvoria ho učitelia,vychovávatelia a športoví tréneri. 

Vyučovací proces zabezpečuje 30 interných učiteľov, športovú prípravu zabezpečuje 27 

trénerov, ktorí majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. Výchovnú činnosť v školskom 

internáte zabezpečuje 9 vychovávateľov. Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní. 

Riaditeľka školy a jej zástupcovia spĺňajú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj 

zákonom predpísané funkčné vzdelanie.  

4.3. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných  

zamestnancov 

 

Prioritou školy v oblasti ĎVPZ bude vytvorenie takých podmienok, aby každý 

pedagogický, ale aj odborný nepedagogický zamestnanec a tréner mal záujem neustále sa 

vzdelávať a zdokonaľovať svoje kompetencie, nakoľko ĎVPZ má veľký dopad na celkovú 

úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, tréningového procesu a úroveň práce školy 

vôbec.  

Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu práce školy. V školskom 

systéme ĎVPZ je dôraz kladený najmä na zvyšovanie odbornej a pedagogickej 

kompetencie učiteľov a trénerov, čo zahŕňa predovšetkým inovácie v odbore, inovácie 

v pedagogike a príbuzných vedách, didaktike jednotlivých vyučovacích predmetov, 

efektívne postupy výchovy, vzdelávania a športovej prípravy mládeže a zásadné 

programové a legislatívne zmeny v školstve. 

 

Cieľom školského manažmentu v oblasti ĎVPZ je podľa aktuálnych potrieb výučby a kvality 

pedagogického zboru zabezpečiť a hodnotiť a na základe toho optimalizovať:  

 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov a trénerov  do pedagogickej praxe - adaptačné 

vzdelávanie 

 zvyšovanie odborných kompetencií všetkých zamestnancov a pedagogických 

kompetencií učiteľov a trénerov 

 zvyšovanie jazykových spôsobilostí pedagogických i nepedagogických odborných 

zamestnancov 

 zvyšovanie kompetencií všetkých zamestnancov v oblasti práce s IKT 

 prípravu pedagogických zamestnancov na získanie 1. a 2. kvalifikačnej skúšky 

 rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov a trénerov  

 motiváciu pedagogických zamestnancov a trénerov pre neustále sebavzdelávanie, 

vzdelávanie a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti 
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 zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov a trénerov, ich 

spôsobilosti pre vytváranie efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu 

a pod. 

 prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií (triedny 

učiteľ, výchovný poradca, koordinátor prevencie vzniku drogových závislostí, 

koordinátor činnosti Školskej žiackej rady, predseda predmetovej a školskej maturitnej 

komisie, školský knihovník, tvorca www.stránky, koordinátor environmentálnej 

výchovy, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu) 

 prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému ( tvorba ŠkVP, tvorba štandardov a iné) 

 prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami (videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a iné) 

 

Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov sa v škole bude realizovať na nasledovných 

princípoch: 

 

 ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého zamestnanca školy 

 pre každého zamestnanca školy platia pri ďalšom vzdelávaní rovnaké podmienky 

s ohľadom na potreby školy 

 ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého zamestnanca (nielen 

pedagogického) sa odrazí v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej kariére 

 pri ďalšom vzdelávaní každého zamestnanca je rozhodujúca kvalita vzdelávania, nie 

formálne získavanie certifikátov bez reálneho uplatnenia získaných poznatkov 

v školskej praxi 

 pri ďalšom vzdelávaní spolupracuje škola so vzdelávacími inštitúciami, 

zabezpečujúcimi ďalšie vzdelávanie zamestnancov v školstve (MPC, ŠPÚ, ŠIOV, VŠ) 

 

4.4 Organizácia prijímacieho konania 

Predpokladom prijatia na náš študijný odbor 7902 J 77 gymnázium –šport je úspešné 

ukončenie 9. ročníka (ISCED 2) , resp. 5.ročníka (ISCED 1) základnej školy, zdravotná 

spôsobilosť uchádzača na odbor štúdia, prospech a správanie sa na základnej škole, výsledky 

celoplošného testovania žiakov 9. ročníka a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia 

kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa vykonáva každoročne 

s prihliadnutím na reálnu situáciu ( záujem žiakov o štúdium a kapacitné možnosti školy). 

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so školským zákonom a  koná sa v termíne stanovenom 

riaditeľkou školy. Jeho obsahom sú testy všeobecnej pohybovej výkonnosti, špeciálne testy zo 

zvoleného druhu športu, psychodiagnostické vyšetrenie, zdravotná spôsobilosť uchádzača, 

prospech a správanie sa na základnej škole, výsledky celoplošného testovania žiakov 9. 

ročníka 

 

Kritériá na prijatie, organizáciu a postup prijímacieho konania, plánované počty prijímaných 

žiakov  sa zverejňujú na www.sportgymke.sk do 1. februára príslušného kalendárneho roku. 

 

4.5 Organizácia maturitnej skúšky 

Štúdium na škole sa ukončuje maturitnou skúškou v súlade s platnou legislatívou. 

Maturitná skúška sa skladá z externej a internej časti. Externú časť predstavujú centrálne 

zadávané testy a témy na písomnú formu. Externú časť majú predmety: slovenský jazyk a 

literatúra, cudzí jazyk a matematika. Internú časť maturitnej skúšky tvorí ústna maturitná 

http://www.stránky/
http://www.sportgymke.sk/
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skúška zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a ďalších dvoch zvolených  

predmetov. Žiak gymnázia so zameraním na šport môže konať maturitnú skúšku aj 

z predmetu základy športovej prípravy. Podrobnosti konania maturitnej skúšky určuje 

príslušná školská legislatíva. Externú časť maturitnej skúšky konajú žiaci zvyčajne v marci 

a ústnu maturitnú skúšku koncom mája a začiatkom júna. Presné termíny externej časti 

a ústnej časti maturitnej skúšky stanoví MŠ SR aktuálne pre každý školský rok. 

MS sa koná v riadnom ( máj, jún príslušného šk. roka) a mimoriadnom termíne 

(september, február nasledujúceho šk. roka).  Mimoriadny termín slúži žiakom na vykonanie 

náhradnej alebo opravnej MS. Žiak môže vykonať MS a opravnú MS na jeho žiadosť 

najneskôr do troch rokov od úspešného ukončenia posledného ročníka. 

Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Jeho súčasťou je aj dodatok, 

v ktorom sú uvedené predmety, ktoré žiak absolvoval počas štúdia spolu s ich časovou 

dotáciou. Uvedené doklady vydá škola žiakovi proti podpisu do 5 dní od konania poslednej 

časti MS. 

Žiak sa na maturitnú skúšku prihlasuje triednemu učiteľovi na predpísanom tlačive do 

30. septembra.  

Pred konaním ústnej maturitnej skúšky sa žiakom poskytuje 5 dní študijné voľno – 

akademický týždeň – na prípravu. 

Žiak, ktorý úspečne zmaturuje z predmetu základy športovej prírody získa osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti trénera II. kvalifikačného stupňa. 

 

4.6 Dlhodobé projekty 

ŠG je súčasťou koncepcie  Rozvoja mládežníckeho športu mesta Košice. Zapájame sa do 

projektov mesta Košice a  do projektov vyhlásených MŠ SR. Plánujeme vypracovať projekty,  

ktoré budú zamerané na oblasť športu, rozvoj IKT. Budeme pracovať na protidrogových, 

ekologických a sociálnych programoch, budeme sledovať výzvy na projekty v rámci EÚ, 

naďalej budeme organizovať stretnutia s významnými osobnosťami športového, ale 

i nešportového sveta. Budeme pokračovať v tradícii organizácie Dňa Zeme, Dňa Holokaustu, 

budeme podporovať a propagovať celoštátne akcie.  

4.7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Škola aktívne a cieľavedome rozvíja všetky prístupné formy spolupráce so sociálnymi 

partnermi a širokou verejnosťou. Spolupráca je významná tak pre školu a šírenie jej dobrého 

mena a rovnako pre verejnosť,  ktorej môže   škola poskytnúť služby v jej aktivitách 

vzdelávacích, športových,  kultúrnych, charitatívnych, odborných a iných. 

Prioritnou je spolupráca s najdôležitejšími klientmi školy – s rodičmi. Spolupráca školy 

s rodičmi je v rovine inštitucionálnej na veľmi dobrej úrovni. Rodičia majú svojich zástupcov 

v samosprávnom školskom orgáne – v Rade školy a majú vlastný samosprávny školský orgán 

– Rodičovskú radu. Rodičovská rada participuje na riešení výchovno-vzdelávacích problémov 

žiakov a finančne podporuje školské aktivity, ktoré sa realizujú v záujme žiakov – 

odmeňovanie najlepších športovcov roka, nákup odmien pre žiakov za rôzne športové 

a vedomostné súťaže, sponzorovanie  školských kultúrnych akcií. Rezervy sú v v komunikácii 

s časťou rodičov, ktorí prejavuje veľmi slabý, resp. žiadny záujem o výsledky svojich detí. 

Cieľom školy je v budúcnosti túto apatiu zo strany rodičov odstrániť a komunikáciu s nimi 

zintenzívniť a zefektívniť.  Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na 

triednych aktívoch, konzultačných dňoch a v prípade záujmu aj na konzultáciách 

s vyučujúcimi a využívaním internetovej žiackej knižky. Rodičia majú možnosť získať 

aktuálne informácie o živote v škole prostredníctvom školskej www. stránky. Sme maximálne 

otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou 
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z hlavných úloh školy v budúcich dvoch rokoch bude otvorenie spolupráce s rodičmi na 

tvorbe školského vzdelávacieho programu. 

Rada školy je ustanovená podľa zákona Slovenskej republiky a je iniciatívnym 

a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy 

a vzdelávania.  Stretáva sa 4x ročne a  vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, 

ktoré sa vzťahujú k práci školy. Rada školy má 11 členov – 3 zvolení zástupcovia rodičov, 2 

zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený nepedagogický 

zamestnanec, 2 delegovaní zástupcovia – poslanci Košického samosprávneho kraja, 1 

delegovaný zástupca – poslanec Mestského zastupiteľstva Košice, 1 delegovaný zástupca za 

športový klub a 1 zástupca žiakov.   

Spolupráca školy s verejnými inštitúciami je na dobrej úrovni. Škola úzko spolupracuje 

s s orgánmi miestnej samosprávy, s vysokými školami v Košiciach a Prešove  pri 

zabezpečovaní súvislej pedagogickej praxe ich študentov, s Úradom práce sociálnych vecí 

a rodiny v Košiciach, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou, Krajským školským 

úradom a Úradom Košického samosprávneho kraja, ako zriaďovateľom, samozrejme s MŠ 

SR,  Štátnym pedagogickým ústavom aMC v Košiciach a Prešove..  

 

Dobrá spolupráca je aj s kultúrnymi inštitúciami mesta – Rádio Regina, Rádio Košice, 

TV NOVA, Košická filharmónia, Štátne divadlo, Technické múzeum, Botanická záhrada 

a Zologická záhrada, s ktorou škola organizuje každoročne tradičnú akciu pre verejnosť : „ 

Perfekt Day v ZOO“, spojenú s adopciou zvieraťa. 

 

Veľmi dobrá spolupráca  je už tradične s charitatívnymi a humanitárnymi inštitúciami 

a občianskymi združeniami – so Slovenskou Ligou boja proti rakovine, Úniou slabozrakých 

a nevidiacich, Slovenským Červeným krížom pri získavaní dobrovoľných darcov krvi, 

nadáciou Úsmev ako dar, detskými domovmi, domovmi sociálnych služieb a mestskou 

organizáciou UNICEFu 

 

Pre žiakov ZŠ a ich rodičov škola každoročne organizuje vo svojich priestoroch Deň 

otvorených dverí, kedy sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť o spôsobe štúdia na našej 

škole, s ukážkami jednotlivých športov a samozrejme s učebňami a materiálno-technickým 

vybavením. 

 

Partnermi školy sú aj športové kluby, ktoré zastrešujú športové činnosti na športových 

súťažiach žiakov školy. Spolupráca zahŕňa organizovanie športových súťaží na Slovensku, 

účasť na medzinárodných súťažiach zabezpečených partnerskými klubmi. Realizuje sa 

spolupráca so športovými federáciami pri zabezpečovaní slovenskej štátnej reprezentácie. 

Partnersky spolupracujeme so Slovenskou asociáciou športu ako spoluorganizátor 

regionálnych, krajských a celoslovenských  školských súťaží. Perspektívne plánujeme 

v budúcnosti sústreďovať športovcov v kluboch pri ŠG, pre zabezpečenie žiakov v športových 

súťažiach. Pre zabezpečenie štartu žiakov v slovenskej štátnej reprezentácie plánujeme 

centrálnu prípravu v úzkej spolupráci so športovými zväzmi a federáciami. 

 

4.8 Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 Škola je umiestnená v jednej dostatočne priestorovo veľkej trojposchodovej budove, 

v ktorej sa nachádza aj školský internát s kapacitou 270 ubytovaných, jedáleň a 2 telocvične. 

Škola zabezpečuje výučbu v 20 kmeňových triedach. Okrem kmeňových tried disponuje škola 
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14 odbornými učebňami, jazykovým laboratóriom a Sieňou olympizmu pre potreby 

olympijskej výchovy.  

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: fyziky,chémie, biológie, matematiky, 

geografie – všetky sú vybavené s interaktívnou tabuľou a učebňa geografie aj s 20 tabletmi 

pre žiakov, 3 učebne výpočtovej techniky s kvalitným softvérovým vybavením 

a interaktívnymi tabuľami, jazykovú učebňu s knižným fondom pre cudzie jazyky, jazykové 

laboratórium, 1 učebňu výchov, 3 telocvične a odbornú učebňu slovenského jazyka a 

literatúry.  

 Učitelia každej PK majú k dispozícii vlastné kabinety, ktoré slúžia na uloženie pomôcok 

a pre prípravu práce učiteľa. Sú vybavené zodpovedajúcim nábytkom a pomôckami. 

Vybavenie kabinetov je potrebné pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. 

Samostatný kabinet má aj výchovná poradkyňa. 

Škola má k dispozícii átrium, klubovňu, študovňu a knižnicu pre žiakov a pedagógov. Interiér 

a exteriér školy je upravený tak, aby spĺňal hygienické požiadavky. Rekonštrukciu si vyžaduje 

telocvičňa. 

Škola má zriadené a využíva veľkú a malú telocvičňu, telocvičňu na Bardejovskej ulici, 

atleticko – futbalové ihrisko školy. V spolupráci s partnerskými klubmi sú športové tréningy 

realizované v ich priestoroch, v priestoroch vysokých škôl,  v športových objektoch škôl , 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobností mesta Košice a KSK.Súčasťou školy je  regeneračné 

centrum, ktoré plne slúži našim študentom. Žiakom je k dispozícii školský bufet s dennou 

prevádzkou od 7.30 hod do 14.30 hod.  

V budove školy sa nachádza aj psychologická poradňa.  

Priestorová kapacita školy umožňuje výučbu v delených skupinách s maximálnym počtom 

žiakov 20. Delenie triedy na skupiny sa uplatňuje od 1. ročníka v súlade s plnením učebných 

plánov a učebných osnov. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese využíva škola moderné osobné počítače s prídavnými 

zariadeniami – tlačiarne, skenery, reproduktory, mikrofóny. Počítače sú pripojené na internet 

a pracujú v sieti. Okrem nich sa vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú  notebooky  

a dataprojektory, tablety  e a interaktívne tabule.  

Učebne cudzích jazykov a jazykové laboratórium sú vybavené potrebnou audiovizuálnou 

technikou – magnetofóny, video, DVD, notebook s PC projektorom. 

Manažment školy a hospodársky úsek má  svoje priestory na prízemí, učitelia a tréneri 

využívajú kabinety na poschodiach. Na prízemí sa nachádza informačná miestnosť.  

Výchovná poradkyňa má k dispozícii vlastný kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, 

učiteľmi, koordinátorom prevencie vzniku drogových závislostí a psychológom.  Na prízemí 

má svoje priestory školník, upratovačky, vrátnica, internátna vrátnica, školský bufet. Mliečny 

automat sa tiež nachádza na prízemí. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, 

telocvičňa má vlastné hygienické zariadenia a sprchy rovnako na poschodí. Jedáleň a kuchyňa 

sú na poschodí. Sklady sú v suteréne. Škola má na prízemí átrium, ktoré sa využíva na 

slávnostné akcie – začiatok školského roku, rozlúčka so žiakmi 4. ročníka, so školským 

rokom a pod.  

Škola je vybavená kamerovým systémom a čipovým dochádzkovým systémom. 

 

4.9  Škola ako životný priestor  

 

Zamestnanci školy kladú dôraz na čistotu a estetiku prostredia. 
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Aktuálne informácie pre žiakov a zamestnancov školy sa nachádzajú vo vstupnej hale, ktorá 

je priestranná a svetlá. Tu sa nachádza aj jedna informačná nástenka výchovnej poradkyne, 

druhá je na poschodí. Nad vstupom do priestorov školy je nástenka s menami a portrétmi 

najúspešnejších športovcov – absolventov školy. Žiaci spolu s rodičmi pod vedením triedneho 

učiteľa majú možnosť upraviť si triedu podľa vlastných estetických predstáv. Vyučujúce 

biológie vedú k láske k prírode, a tak v priestoroch školy nechýba kvetinová výzdoba. Na 

stenách chodieb sa nachádzajú práce žiakov, tablá absolventov a galéria vynikajúcich 

športovcov. 

 Vzťahy medzi žiakmi, pedagógmi, trénermi a nepedagogickými zamestnancami 

v škole korektné, otvorené až rodinné. Žiaci sa v škole cítia dobre, čo sa prejavuje na ich 

zdravom sebavedomí, dokážu sa pohotovo prispôsobiť aktuálnym zmenám, navzájom si 

pomáhajú, podporujú sa pri učení i v športe. 

Informácie sú im podávané zrozumiteľne a jasne, čo je zárukou dobre organizovaného, 

cieľavedomého zaujímavého procesu výučby. Naši pedagógovia preferujú prirodzenú 

autoritu, ktorú si študenti vážia a týmto spôsobom sú vedení k disciplíne a sebadisciplíne, čím 

sa prirodzene vytvárajú priaznivé partnerské vzťahy. 

 

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

 

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, hygienu pri práci a protipožiarnu 

ochranu sú podrobne vymedzené v Prevádzkovom poriadku školy, ktorého súčasťou sú aj  

prevádzkové poriadky odborných učební, laboratórií a telocvične.. Prevádzkový poriadok je 

schválený okresným hygienikom a je k dispozícii u riaditeľa školy. Prevádzkové poriadky 

učební sú vyvesené v konkrétnej učebni na viditeľnom mieste, zvyčajne sú to dvere 

z vnútornej strany a vyučujúci v danej učebni je povinný žiakov s týmto prevádzkovým 

poriadkom oboznámiť na prvej vyučovacej hodine. Oboznámenie žiakov s týmito predpismi 

je preukázateľne zadokumentované zápisom v triednej knihe a podpisom vyučujúceho, ktorý 

poučenie vykonal. Každý žiak svojím podpisom rovnako potvrdí, že bol poučený o pravidlách 

BOZP a PO. Rovnako sa postupuje aj pri organizovaní výletov, exkurzií, cesty vlakom, 

účelových cvičení, či iných školských akciách. Pred každou školskou akciou, pri ktorej hrozí 

nebezpečenstvo úrazu či iného poškodenia zdravia ( výlet, cesta dopravnými prostriedkami, 

plavecký výcvik, turistika, exkurzia a pod.) musia byť žiaci preukázateľne poučení o BOZP 

a PO. Zápis vykoná príslušný vyučujúci do triednej knihy s presným dátumom, kedy poučenie 

vykonal a zápis opatrí svojím podpisom.Túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom aj žiak. 

 

Z hľadiska ochrany zdravia pri práci sa v škole nepripúšťa nosenie piersingu, ťažkých 

kovových ozdobných reťazí a brucho odhaľujúceho ošatenia.  

 

Vedenie školy zabezpečuje pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a proti požiaru podľa § 7 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.  

 

Pravidelne raz za polrok sa vykonáva školenie protipožiarnych hliadok školy a ŠI. Škola má 

vypracované požiarno-poplachové smernice a požiarny štatút. Ďalšími predpismi v tejto 

oblasti sú: pravidlá BOZP a PO, vnútorný predpis na poskytovanie OOP, predpis na kontrolu 

požitia alkoholických nápojov na pracovisku. Vykonávajú sa  pravidelné kontroly bezpečnosti 

a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.  

V zmysle predpisov sa vykonávajú revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie 

elektrického ručného náradia, pravidelné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia. 

Ohlasovňna požiarov je zriadená na vrátnici školy a vrátnici ŠI.  

Jedenkrát ročne sa vykonáva cvičný požiarny poplach za účelom nacvičenia rýchleho 

a bezpečného opustenia budovy v prípade reálneho ohrozenia. 
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5. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

5.1  Popis školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program je najdôležitejším kurikulárnym dokumentom školy. Fixuje 

v písomnej podobe činnosť školy. Vychádza zo záväzných rámcových štátnych predpisov – 

školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu a na tomto základe popisuje a objasňuje 

celkové chápanie vzdelávania v danom študijnom odbore na našej škole a spôsob a kritériá 

hodnotenia žiakov. 

 

Ciele a zámer vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto školským vzdelávacím programom 

v kapitole 3 smerujú do štyroch základných oblastí:  

 

- rozvoj osobnosti žiaka 

- príprava pre život v občianskej spoločnosti 

- príprava na vysokoškolské štúdium 

- príprava na aktívnu športovú činnosť a výchova reprezentantov SR. 

 

Stratégia vzdelávania na našej škole umožňuje rozvoj nielen športových, ale aj všeobecných 

a kľúčových kompetencií. Prioritou humanistickej koncepcie rozvoja školy je rozvoj 

osobnosti žiaka. Našimi hlavnými úlohami v tomto smere je rozšíriť všeobecné vedomosti 

žiakov zo základnej školy, zdokonaliť ich osobnostné, fyzické a sociálne kvality a pripraviť 

ich tak, aby boli schopní samostatne rozhodovať o svojej profesijnej kariére , uplatniť sa 

v súkromnom a občianskom živote, dosahovať špičkové športové výkony, ďalej sa vzdelávať 

a sebarealizovať. Všeobecné vzdelávanie je dané skladbou všeobecno-vzdelávacích 

predmetov v učebnom pláne. Táto oblasť vzdelávania je zameraná  na správnu komunikáciu 

ústnu a písomnú v slovenskom aj cudzom jazyku, na samozrejmé používanie odbornej 

športovej terminológie tak v slovenskom ako aj v cudzom jazyku, na prezentáciu profesijnej 

športovej hrdosti, na správnu komunikáciu, na uplatňovanie ochrany životného prostredia, 

používanie postupov chrániacich zdravie človeka a životné prostredie , na používanie 

informačno-komunikačných technológií a matematických operácií, nevyhnutných pre život 

a následné vysokoškolské odborné vzdelávanie. Povinným cudzím jazykom pre všetkých 

žiakov školy je anglický jazyk. Druhý cudzí jazyk si volí žiak sám a k dispozícii má nemecký, 

ruský a francúzsky jazyk.V etickej  a náboženskej výchove posilňuje táto oblasť vzdelávania 

u žiakov základné mravné normy,  v dejepise im poskytuje základné vedomosti o vývoji 

ľudskej spoločnosti a v predmete biológia rozširuje ich poznatky o vlastnom tele, zásadách 

ochrany zdravia, zdravého sexuálneho života, poskytovania prvej pomoci pri úrazoch.  

 

Všeobecné vzdelávanie je v tomto školskom programe rozpracované podrobne 

v kompetenciách absolventa, v obsahových štandardoch a v očakávaných vzdelávacích 

výstupoch. Uvedené je obsiahnuté v profile absolventa a v učebných osnovách daného 

predmetu, ktoré sú súčasťou tohto vzdelávacieho programu. 

 

5.1.1. Študijný odbor:  Gymnázium  7902 J so zameraním 77 šport 

 

V tomto zameraní vytvárame také študijné prostredie, aby žiaci zvládli náročnú športovú 

prípravu s gymnaziálnym štúdiom. Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v priestoroch školy 

a športová príprava podľa druhu športu buď v priestoroch školy alebo v prenajatých 
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športových zariadeniach mimo školy (plaváreň, hádzanárska hala, zimný štadión, strelnica 

a pod.) Športová príprava prebieha v dvoch fázach – dopoludnia a popoludní. K športovej 

príprave patria aj športové sústredenia, účasť na športových súťažiach a regenerácia. 

 

Vo vzdelávaní a výchove uplatňujeme ideál kalokagatie, ktorý je aj v názve nášho 

vzdelávacieho programu, t.j. dosiahnuť u našich žiakov –športovcov harmóniu športom 

vypestovaného zdravého tela a vedomosťami naplneného ducha..Vštepujeme žiakom princípy 

olympizmu, vedieme ich k tímovej práci, k spolupráci, k zodpovednosti za seba a iných. 

Pedagógovia vedú svojich žiakov ku kreativite, učia ich vyhľadávať  informácie a zaradiť ich 

do systému. Žiakom ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu a mimovyučovacích  

športových a kultúrnych činností, čím podporujeme talenty, osobnosť a záujmy každého 

jednotlivca 

Vzdelávanie talentovaných žiakov budeme realizovať formou individuálnych študijných 

plánov a programov s ohľadom na reálnu situáciu.  

 

Školský vzdelávací program umožňuje aj vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami formou individuálnej integrácie do bežných tried.  Pri ich 

vzdelávaní sa rešpektujú odporúčania špeciálnych pedagógov a psychológov a možnosti 

školy. Študijný odbor gymnázium  7902 j so zameraním 77 šport  nie je vhodný pre žiakov 

s určitým druhom zdravotného znevýhodnenia v závislosti od charakteru športu , 

mentálnym postihnutím a poruchami správania (ADHD). Žiakov s uvedenými 

vývinovými poruchami nie je možné na našej škole vzdelávať. 

 

5.2  Základné údaje o štúdiu - zameranie školy a stupeň vzdelania 

Kód a názov študijného odboru:  Gymnázium  7902 J so zameraním 77 šport 

Dĺžka štúdia: 8 rokov, 4 roky,  

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov 5. alebo 9. ročníka základnej školy 

Nevyhnutné 

vstupné 

požiadavky 

na štúdium: 

úspešné ukončenie 5. alebo 9. ročníka základnej školy 

zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium 

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom 

konaní na stredné školy 

Spôsob ukončenia 

štúdia 

maturitná skúška   

Doklad 

o dosiahnutom 

vzdelaní 

 

vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň 

vzdelania 

úplné stredné všeobecné vzdelanie ISCED 3A 

nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2  

Možnosti 

pracovného 

uplatnenia 

absolventa 

kvalifikovaný tréner II.stupňa v danom športe, cestovný ruch a vlastná 

podnikateľská prax  

  

Nadväzná 

odborná príprava 

(ďalšie 

vzdelávanie) 

vzdelávacie programy vysokoškolského terciálneho vzdelávania na úrovni 

ISCED 5 alebo rôzne formy nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na 

úrovni ISCED 4 – postsekundárne neterciálne vzdelávanie alebo ďalšie 

vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo 

zmenu 
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Absolventi študijného zamerania „ šport „. ktorí vykonajú maturitnú skúšku z predmetu Základy 

športovej prípravy, absolvujú predpísaný počet hodín športovej prípravy, získavajú odbornú 

spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa v zvolenom druhu športu. 

 

SWOT analýza školy: 

 

S- silné stránky – strenghts: 

  stabilné postavnie v sieti gymnázií v Košiciach 

  stály záujem žiakov o štúdium na našej škole 

  výhodná poloha školy v blízkosti centra 

 viac ako 30-ročná tradícia gymnaziálneho vzdelávania športovo nadaných žiakov 

 100% kvalifikovanosťvšetkých pedagogických zamestnancov 

 odbornosť vyučovania všetkých predmetov 

 dobrá spolupráca učiteľ- tréner – žiak, učiteľ- tréner, rodič 

 šport -  najlepšia prevencia socialno- patologických javov 

 vysoká odbornosť športovej prípravy 

 šport učí žiakov sebadisciplíne, vytrvalosti, pravidelnosti a zvyšovaniu osobných 

ambícii,  

 školský internát a jedáleň priamo v budove školy 

 vysoká úspešnosť v dosahovaní športových výsledkov 

 spolupráca so športovými klubmi 

 vysoké percento prijatia našich absolventov na VŠ 

 výchova reprezentantov Slovenska 

 funkčné regeneračné stredisko pre žiakov – športovcov 

 možnosť žiakov absolvovať časť štúdia v zahraničí 

 vzdelávanie žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami – školská integrácia 

 stabilná štruktúra ľudských zdrojov s vekovou rôznorodosťou 

 bohatá ponuka mimoškolskej činnosti – záujmové vzdelávanie, SOČ, olympiády, 

súťaže, kultúrne podujatia 

 tradície školy, benefičné aktivity – imatrikulačný ples, stužkové slávnosti, Deň 

otvorených dverí, Perfekt Day v ZOO, Pribeník-mosty bez bariér, workshopy, TOP 

športovci roka, najlepší žiak školy, Deň narcisov, Valentínska kvapka krvi, Daruj krv 

s rádiom Regina, Deň nezábudiek a iné 

 úspešnosť v zahraničných a domácich projektoch 

 estetické prostredie školy 

 

W- slabé stránky – weaknesses: 

 nedostatok kvalitných športovísk 

slabé materiálno- technické zabezpečenie športovej základne 

neochota niektorých pedagogických zamestnancov používať moderné vyučovacie 

metódy 

 neschopnosť používať interaktívnu tabuľu vo vyučovacom procese u niektorých 

pedagogických zamestnancov 

 chýbajúce moderné učebné pomôcky v niektorých odborných učebniach 

 prefeminizovanosť učiteľov ( z 29 učiteľov iba 2 muži)  

 nevyhovujúci stav veľkej telocvične – nutná komplexná rekonštukcia 

 

O – príležitosti – opportunities: 

 príprava reprezentantov Slovenska 

  zvýšiť počet žiakov, skvalitniť výuku, zefektívniť športovú prípravu, zlepšiť 

psychohygienické podmienky žiakov v škole i v domove mládeže 
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 projektová činnosť – COMENIUS, Modernizácia vzdelávania na SŠ 

 spolupráca s VŠ a športovými klubmi 

 spolupráca so Slovenským olympijským a Slovenským paralympijským výborom 

 zriadenie centra športovej prípravy hendikepovaných športovcov 

 efektívne marketingové využívanie Siene olympizmu 

 efektívna prezentácia školy na verejnosti 

 využívanie fondov EÚ na modernizáciu priestorov školy 

 modernizácia školskej jedálne a školského internátu 

 spolupráca so Školským klubom Olympia, s rodičmi, absolventmi školy, verejnými 

a kultúrnymi organizáciami a médiami 

 ďalšie vzdelávanie pedagógov a zvyšovanie ich kompetencií pri modernizácii 

vyučovania a športovej prípravy 

 otvorené hodiny a odovzdávanie skúseností 

 vytváranie štandardných didaktických testov 

 sústredenie kontrolnej a hospitačnej činnosti na sledovanie rozvoja kľúčových žiackych 

kompetenií 

 

T – ohrozenia – threats: 

 nedostatočné finančné zabezpečenie – normatívne financovanie 

 zdravotné problémy žiakov-športovcov 

 nepriaznivý demografický vývoj žiactva – pokles počtu disponibilných žiakov 

 klesajúci záujem žiakov o šport a pohybové aktivity vôbec 

 veľký počet vznikajúcich škôl pri klesajúcich demografických trendoch 

 pomaly prebiehajúca reforma školstva a neustále sa meniaca školská legislatíva 

 predimenzovanosť vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek 

 zhoršujúca sa pripravenosť prijímaných žiakov na štúdium na SŠ 

 vysoká náročnosť maturitných skúšok 

 vysoké zaťaženie učiteľov a vedenia školy byrokraciou – štatistiky, tabuľky, prehľady 

 neatraktívnosť učiteľskej profesie a stým súvisiace slabé platové ohodnotenie 

 negatívny vplyv médií a spoločnosti na morálny profil žiakov 

 

Stratégia SO: 

- kvalitná spolupráca učiteľov, trénerov, vychovávateľov domova mládeže a rodičov  

- zabezpečiť moderné učebné pomôcky z mimorozpočtových zdrojov 

- využívať účinný marketing na zvýšenie záujmu žiakov o štúdium na škole 

- využívať tradície školy na posilnenie hrdosti u žiakov 

- prezentovať u verejnosti výborné športové výsledky žiakov 

- zvýšiť kompetencie učiteľov vo využívaní moderných vyučovacích metód a pomôcok, 

najmä prácu s interaktívnou tabuľou 

- spolupráca so športovými klubmi 

- v prípade dosiahnutia   lepších materiálno- technických podmienok školy prijať väčší 

počet žiakov            

-  zlepšovanie kvality, úrovne školy – využiť výsledky medzinárodných a národných 

meraní a testovaní žiakov 

- podporovať pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy v ďalšom 

vzdelávaní 

- odporovať tvorbu projektov 

     

Stratégia WO : 

- využívanie fondov EÚ na modernizáciu priestorov školy a športovísk 

- skvalitniť prípravu reprezentantov Slovenska 
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- efektívny marketing 

- ďalšie vzdelávanie pedagógov a zvyšovanie ich kompetencií pri modernizácii 

vyučovania a športovej prípravy 

- zvýšiť podiel mužov - učiteľov 

Stratégia  SW: 

- profesionálny prístup učiteľov, trénerov a vychovávateľov a zvyšovanie kvality 

i efektivity vyučovacieho a tréningového procesu. 

- efektívne využívanie finančné a materiálne zdroje na modernizáciu priestorov školy 

- pravidelná komunikácia s rodičmi žiakov  

- systematické vyhodnocovanie a analyzovanie vyučovacieho a tréningového procesu 

s cieľom zvýšiť ich kvalitu. 

 

Vysvetlivky: 

SO – využiť silné stránky na získanie konkurenčnej výhody 

WO – prekonať slabiny využitím príležitostí 

SW – využiť silné stránky na čelenie hrozbám 

WT – minimalizovať náklady a čeliť hrozbám 

 Analýza príležitostí a rizík -  O – T 

 

5.3. Organizácia vyučovania 

 

Školský rok začína 1. septembra a končí 31. augusta. Rozdeľuje sa na čas vyučovania  a čas 

prázdnin. Podrobnosti o začiatku a konci vyučovania a začiatku a konci jednotlivých druhov 

prázdnin stanovuje príslušná školská legislatíva  a pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR 

na príslušný školský rok.  

 

Rozvrhnutie jednotlivých týždňov a hodín, ako aj zaradenie iných foriem výučby – športová 

príprava, športové sústredia, účelové kurzy, Kurz ochrany života a zdravia, exkurzie, besedy 

a maturitné skúšky sú obsahom učebného plánu v tomto programe. Zaradenie exkurzií, 

záujmového vzdelávania, rekondično-poznávacieho pobytu, besied, prednášok, divadelných 

predstavení a výchovných koncertov do výučby sa koná s ohľadom na možnosti rozvrhu 

hodín tak, aby čo najmenej narúšali denné vyučovanie a boli v súlade s ročným plánom školy 

a obsahovým zameraním teoretického vzdelávania a športovej prípravy na škole.  

 

Z nevyhnutných organizačných dôvodov – časový rozvrh tréningového procesu - je možné 

presunúť žiakov v rámci jednotlivých tried toho istého ročníka. Z rovnakého dôvodu je možné 

na čas potreby spojiť žiakov jednotlivých tried toho istého ročníka na výučbu niektorých 

vybraných predmetov. Podmienkou pri takomto spojení je ten istý vyučujúci a príslušné 

predmety musia byť v rozvrhu zaradené v ten istý deň. Žiaci pritom organizačne aj z hľadiska 

vedenia pedagogickej dokumentácie zostávajú žiakmi pôvodných kmeňových tried, kde sa 

zúčastňujú vyučovania ostatných predmetov. . 

 

Vyučovanie sa organizuje podľa rozvrhu hodín od pondelku do piatku v čase od 7.00 hod. do 

16.00 hod., pričom organizácia výučby rešpektuje špecifiká, ktoré majú oba študijné 

zamerania. Zameraniu štúdia odpovedajú aj učebné osnovy a učebné plány. Vyučovanie 

v odboroch so zameraním na šport zahŕňa teoretické vyučovanie a športovú prípravu. 

Vyučovanie je upravené tak, aby sa tréningový proces mohol realizovať dvojfázovo. 

 

Základnou organizačnou jednotkou je vyučovacia hodina, ktorá trvá 45 minút. Vyučovacie 

hodiny sa môžu v niektorých predmetoch spájať do dvojhodinových celkov, ktoré trvajú 90 

minút. Týždňová hodinová dotácia predmetu sa môže kumulovať za dlhšie časové obdobie do 
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vyučovacích modulov. Tieto môžu mať formu cvičení, exkurzie alebo viacdňového kurzu. Pre 

žiakov so športovým zameraním sa organizujú tréningové sústredenia. Školský vzdelávací 

program umožňuje vo vybraných predmetoch deliť žiakov triedy na skupiny. Vyučovanie 

žiaka v jednom dni trvá najviac osem hodín vrátane voliteľných predmetov, okrem športovej 

prípravy. 

 

Časový rozpis  realizácie športovej prípravy: 

  

a) v dopoludňajších  hodinách – v čase podľa rozvrhu 

 

b) v popoludňajších hodinách v čase od 15,00 -19,00  

 

 Učivo na ochranu života a zdravia je súčasťou  všeobecnovzdelávacích premetov 

a samostatných organizačných foriem vyučovania ako sú účelové cvičenia a kurzy. Účasť 

žiakov na týchto formách vyučovania je povinná. 

 Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku v štvorročnom štúdiu a v 5. a 6. 

ročníku v 8- roč. štúdiu vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín, a to v každom polroku 

školského roka. V 1. – 4. ročníku osemročného štúdia v rozsahu  5 hodín dva krát ročne, 

pričom pred realizáciou ÚC  sa uskutočňuje teoretická príprava v rozsahu 3-5 hodín. 

 Kurz ochrany života a zdravia sa organizuje v treťom (4-ročné štúdium) a siedmom 

ročníku (8-ročné štúdium) v trvaní 3 dni po 7 (6) hodín výcviku, buď pobytovou formou, 

alebo s dennou dochádzkou na zamestnanie. Kurz s dennou dochádzkou sa realizuje v teréne 

mimo priestorov školy. 

Kurz pohybových aktivít v prírode sa môže organizovať formou lyžiarskeho kurzu, 

snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov 

v prírode. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 

vyučovacích hodín v treťom a šiestom ročníku 8-ročného štúdia a v druhom ročníku 4-

ročného štúdia. 

 Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva 

vyučovacie dni. 

 

So žiakmi pracuje pracuje výchovný poradca, koordinátor prevencie sociálno-patologických 

javov, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu a školský psychológ. Na výchove žiakov ubytovaných v školskom internáte sa 

zúčastňujú kvalifikovaní vychovávatelia a športovú prípravu zabezpečujú kvalifikovaní 

tréneri. Pod heslom „ Športom proti drogám“, „Zober loptu, nie drogu“ realizujeme 

preventívno-výchovné programy.  

 

V škole realizujeme každoročne nasledovné plánované aktivity: 

 

a) Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) 

b) olympiády a súťaže: 

- Olympiáda ľudských práv,  

- olympiáda v nemeckom jazyku,  

- olympiáda v anglickom jazyku,  

- Biblická olympiáda, dejepisná olympiáda 

- fyzikálna, chemická, matematická, geografická olympiáda 

 

- Hviezdoslavov Kubín – prednes prózy a poézie, 

- matematické vedomostné súťaže – KLOKAN, MAKS, GENIUS LOGIKUS 
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- Žiaci sa pravidelne zúčastňujú nasledovných humanitárnych akcií: 

a. Biela pastelka 

b. Študentská kvapka krvi 

c. Deň narcisov 

d. Modrý gombík 

e. Úsmev ako dar 

f. Dni nezábudiek  

g. Deň podpory náhradných rodín 

h. Predaj vianočných pohľadníc UNICEF 

- Pre uchádzačov o štúdium organizuje škola 1x ročne „Deň otvorených dverí“. Počas   

  tohto dňa je otvorená škola pre všetkých záujemcov – žiakov 5. a 9.ročníka a ich   

  rodičov, ktorým sú sprístupnené všetky priestory a sú im manažmentom školy ,trénermi    

  a pedagógmi poskytnuté informácie o učebných plánoch, osnovách, zameraní štúdia,   

  profile absolventa, voľnočasových aktivitách, možnostiach ďalšieho štúdia a uplatnenia    

 absolventov v praxi. 

- Na škole pravidelne vykonávajú súvislú pedagogickú prax študenti  PF UPJŠ a              

Fakulty humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity. 

 

Pre žiakov so športovým zameraním organizuje škola v spolupráci so športovými 

zväzmi športové sústredenia doma i v zahraničí. 

b) Exkurzie 

 Dvojdňová historická s antifašistickou tematikou do Oswienčimu 

 Historická do Nižnej Myšle a centra mesta Košice 

 Environmentálna spojená s turistikou - Vysoké Tatry, Pieniny, Zádielská tiesňava, 

Slovenský raj, Kojšova hoľa 

 Odborné tematické do výrobných podnikov,  na súdy, do knižníc, Technického múzea, 

Botanickej záhrady, ZOO 

 

d)  Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Otvorenie školského roka 

 Imatrikulácia žiakov 1. ročníka 

 Vianočná burza 

 Spoločná stužková slávnosť žiakov 4.  a  8.ročníka 

 Rozlúčka s maturantmi 

 Rozlúčka so školským rokom 

 Mikuláš v škole 

 Vianočný kapor – charitatívna akcia 

 Návšteva divadelného predstavenia 

 Výchovné koncerty 

 Filmové predstavenia 

 

e)  Mediálna propagácia 

 Prezentácia školy na www.sportgymke.sk 

 Aktualizovaný informačný bulletin 

 Aktívna prezentácia na workshopoch organizovaných Mestským magistrátom 

v Košiciach 

 Príspevky o živote školy do celoštátneho odborného dvojtýždenníka „Učiteľské 

noviny“ 

 Príspevky o živote školy do regionálneho denníka „Korzár“ 

http://www.sportgymke.sk/
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 Príspevky o živote školy do mestskej  televízie TV Naša a rozhlasového vysielania 

 Sieň olympizmu – ponuka exkurzií pre SŠ a ZŠ s cieľom propagácie športu 

 Perfekt day v ZOO spojená s adopciou zvieraťa a prezentáciou jednotlivch športov pre 

verejnosť 

f)  Besedy a pracovné stretnutia 

 Môj hodnotový rebríček (spisovateľ) 

 Ako na trh práce (zamestnanci úradu práce) 

 Tvorba školského vzdelávacieho programu (manažment školy) 

 Ako sa správne učiť (výchovný poradca) 

 Vydieranie a šikanovanie (výchovný poradca, psychológ, policajt) 

 Ako zvládam stres (výchovný poradca, psychológ) 

 Moje skúsenosti s drogou (koordinátor prevencie vzniku drogových závislostí, 

rovesnícke skupiny, psychológ) 

 Zdravý pohlavný život, antikoncepcia (gynekológ) 

 Ako na vysokú školu (výchovný poradca, zástupcovia vysokých škôl) 

 Komunikácia na pracovisku (manažment školy) 

 Môj športový vzor (najlepší športovci mesta Košíc, aktívni športovci-absolventi školy) 

 

      

5.4. Pedagogické stratégie 

 
Hlavnou stratégiou školy je rozvoj kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií našich 

žiakov. 

 

V stratégii vyučovania uprednostňuje škola také metodické prístupy a postupy, ktoré vedú 

k súladu teoretickej a športovej prípravy pre budúci profesijný a občiansky život nášho 

absolventa. Dôraz sa kladie na autodidaktické metódy (samostatné učenie a práca, pretože 

trvalé vedomosti sú tie, ktoré človek získal vlastným úsilím). Ich uplatnenie je nevyhnutné 

najmä pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Žiak má sám aktívne 

nachádzať riešenia, zvažovať možné postupy a vyberať z nich tie optimálne a samozrejme 

tým sa učí byť samostatný v rozhodovaní, kreatívny, flexibilný a zodpovedný. Ďalšími 

uplatňovanými metódami sú slovné dialogické formou účelovo zameraných diskusií alebo 

brainstormingu (búrenia mozgov), ktorými sa žiak naučí komunikovať s druhými ľuďmi na 

báze slušnosti a ohľaduplnosti, naučí sa obhajovať svoj názor v polemike pomocou 

argumentov a faktov, pričom sa naučí rešpektovať aj názor druhého, dokáže sa vzdať 

preukázateľne nesprávneho názoru či stanoviska, naučí sa opodstatnenú kritiku prijať 

a rovnako sa naučí opodstatnenú kritiku aj uplatňovať. Tieto metódy poskytujú žiakom 

priestor na vytvorenie vlastného názoru založeného na osobnom úsudku a učia žiakov chápať 

zložitosť medziľudských vzťahov  nevyhnutnosť tolerancie. V športovej 

príprave a praktickom vyučovaní (fyzikálne a chemické cvičenia a pod.) sa uprednostňujú 

metódy aplikačného a heuristického charakteru (vlastné pozorovanie, objavovanie, 

riešenie, aplikácia teoreticky naučeného do praktickej činnosti). Tieto metódy však bez 

aktívnej účasti žiaka na vyučovaní a bez jeho vnútornej vôli chcieť vedieť profesionálne 

konať a byť vzdelaný samé osebe žiadané výsledky neprinesú. Je preto nevyhnutné sústavne 

žiakov vo vyučovacom procese a športovej príprave pozitívne motivovať k výkonom . 

Motivačnými činiteľmi vo vyučovaní sú hry, súťaže, simulácie, modelové situácie, 

vrátanie riešenia konfliktných situácií, verejné prezentácie vlastných prác a projektov 

a ich obhajoba a pod. Uplatňované metódy a formy sú konkretizované v učebných osnovách 
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jednotlivých predmetov a sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na 

základe skúseností vyučujúcich učiteľov. 

 
V teoretickom i praktickom vzdelávaní sa uplatňujú rôzne formy vyučovania v závislosti od 

obsahu učiva  a výsledkov, ktoré majú byť vo vyučovaní dosiahnuté. Najčastejšie používané 

formy v našej škole sú: skupinové, individuálne, integrované, frontálne, diferencované,   

vyučovanie v rôznom prostredí, exkurzie. 

 

Najčastejšie používanými metódami v teoretickom a praktickom vyučovaní sú: slovné 

monologické (vysvetľovanie, popis, rozprávanie, prednáška),  slovné dialogické (rozhovor, 

beseda, práca s knihou), názorné (demonštrácia, pozorovanie, exkurzia), praktické (cvičenia, 

písomné práce, praktické práce, problémový výklad, didaktické hry, súťaže). Podrobne sú 

formy, prístupy  a metódy rozpracované v učebných osnovách každého premetu. 

 

Vyučovanie sa realizuje tak v delených, ako aj celých triedach. Priestorová kapacita školy 

umožňuje výučbu v delených skupinách s maximálnym počtom žiakov 24. Delenie triedy na 

skupiny sa uplatňuje od 1. ročníka v súlade s plnením učebných plánov a učebných osnov. 

Minimálny počet žiakov v skupine je 8. 

 

5.5. Začlenenie prierezových tém 

 
Prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Reflektujú aktuálne spoločenské 

témy a problémy. Spravidla sa prelínajú učivom všetkých vzdelávacích oblastí a ich ciele sa  

napĺňajú aj na triednických hodinách, účelových cvičeniach, kurzoch, exkurziách, výletoch, v  

z á u j m o v e j  č i n n o s t i  a  i n ý c h  t r i e d n y c h  i  c e l o š k o l s k ý c h  p o d u j a t i a c h .  

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené v  

u č e b n ý c h  o s n o v á c h  j e d n o t l i v ý c h  p r e d m e t o v .  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke (nižšie ročníky  

osemročného štúdia) 

 Ochrana života a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 Regionálna výchova 

 Olympijská výchova 

 

Stručná charakteristika prierezových tém a spôsob ich začlenenia do ŠkVP:  
a) Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Rozvoj schopností poznávania 

- Sebareflexia, sebapoznávanie, sebaúcta, sebadôvera – zodpovednosť za svoje  

konanie 

- Sebaregulácia a sebaorganizácia (rešpektovanie názorov, práv a potrieb ostatných) 

- Psychohygiena  

- Kreativita, sociálne zručnosti  

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje 

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen akademický rozvoj  

žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj  
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podporujú. 

Cieľom je: 

- rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe) sebapoznávanie, sebaúctu,  

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a  

sebavzdelávanie, 

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva  

ostatných, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie,  

agresivita, užívanie návykových látok), 

- pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 

- pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

- rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú  

do úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky,  

prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych 

metód. 

Téma je začlenená najmä v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, náuka 

o spoločnosti, etická výchova, náboženská výchova, základy športovej prípravy a v cudzích 

jazykoch v témach človek a spoločnosť a mladí a ich svet. Osobnostný a  sociálny rozvoj 

realizujeme aj formou besied so školskou psychologičkou. 

 

b) Prierezová téma: Environmentálna výchova 

- Ekosystémy  

- Základné podmienky života  

- Ľudské aktivity a problémy životného prostredia 

- Vzťah človeka k prostrediu  

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť: 

- chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na  

základe poznania zákonov , ktorými sa riadi život na Zemi, 

- poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v  

rôznych oblastiach sveta, 

- pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo  

vzťahu k prostrediu, 

- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a  

medzinárodnej úrovni, 

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie,  

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a  

výrobcu, 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a  

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní  

informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt žiak nadobudne schopnosť: 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej  

spoločnosti, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom  

praktickej výučby, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu  

estetických hodnôt prostredia, 

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 
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- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému  

prostrediu, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

 

Téma je začlenená najmä v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia vo všetkých  

vhodných tematických okruhoch iných predmetov. . Jej obsah sa prelína v konverzačných 

témach aj v cudzích jazykoch v téme človek a príroda, v slovenskom jazyku a literatúre, v 

slovných úlohách v matematike, v niektorých témach spoločenskovedných predmetov. K 

naplneniu jej cieľov prispievajú aj účelové cvičenia, kurzy ochrany života a zdravia, školské 

výlety, exkurzie. 

 

c) Prierezová téma: Mediálna výchova 

- Kritické čítanie a vnímanie mediálnych oznamov  

- Interpretácia vzťahu mediálnych oznamov a realita  

- Vnímanie autora mediálnych oznamov  

- Fungovanie a vplyv médií v spoločnosti 

- Tvorba mediálnych programov 

- Práca v realizačnom tíme 

Cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je: 

- umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi  

médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov spôsobilosť – mediálnu kompetenciu t.j.  

zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená viesť žiakov k  

tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v  

ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia  

svoje funkcie, najmä výchovnovzdelávaciu: 

- vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných  

informácií,  

- formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá,  

objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež 

ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich  

zodpovedným prístupom eliminovať. 

Téma je začlenená najmä v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky 

v rámci tém masovokomunikačné prostriedky a komunikácia a jej formy, občianska náuka,  

etická výchova, informatika, umenie a kultúra.  

 

d) Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

- Rozvoj poznávacích schopností 

- Akceptácie kultúrnej rozmanitosti 

- Rešpekt a prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

- Kreativita  

- Tradičné a nové kultúry a subkultúry 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 

prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 

náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti  

ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia.  

Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia  

príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť 

slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín 

obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci všetkých 

vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym 
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kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných 

kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, 

rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej 

témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj 

poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania 

a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a 

školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú 

príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, 

zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich 

príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Téma je začlenená najmä v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra,  

dejepis, občianska náuka, geografia, etická výchova, náboženská výchova, cudzie jazyky v 

rámci témy multikultúrna spoločnosť.  

Jej ciele sa napĺňajú výraznou mierou aj prácou na rôznych medzinárodných projektoch,  

organizovaním výmenných pobytov, poznávacích zájazdov, exkurzií. 

 

e) Prierezová téma: Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 

- Rozvoj poznávacích schopností  

- Bezpečnosť a ochrana zdravia a života  

- Úcta k životu  

- Rešpektovanie pravidiel cestnej premávky  

- Tolerancia, porozumenie, vzťah k iným ľuďom  

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, 

cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych  

stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných  

nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné  vedomosti, 

zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách 

získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou 

výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl (resp. nižších ročníkov osemročného štúdia). 

Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v 

cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt 

výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Ciele dopravnej výchovy sú zamerané na 

všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je 

potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými  

právnymi predpismi, 

- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti  

pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne  

záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),- naučiť deti 

pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a  

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej  

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich  

bezpečnosť cestnej premávky. 

Prierezová tematika sa realizuje najmä v rámci účelových cvičení. Téma je začlenená aj v 

predmetoch technika, fyzika a matematika (slovné úlohy o pohybe), biológia, cudzie jazyky  
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v téme dopravné prostriedky a telesná a športová výchova. 

 

f) Prierezová téma: Ochrana života a zdravia 

- Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana  

- Zdravotná príprava  

- Pobyt a pohyb v prírode  

- Záujmové technické činnosti a športy  

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov štátneho vzdelávacieho programu 

a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu 

Ochrana života a zdravia. Ten 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. Cieľom spoločnosti 

je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.  

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom 

pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií  

vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami,živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť 

nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči 

občanom nášho štátu.  

Cieľom oblasti je: 

- formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života  

iných ľudí, 

- poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 

- osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade  

  ohrozenia zdravia a života, 

- rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 

- formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti  

  organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Prierezová tematika Ochrana života a zdravia sa realizuje v samostatných tematických  

celkoch s týmto obsahom: 

- riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pobyt a pohyb v prírode, 

- záujmové technické činnosti a športy. 

Osobitnou formou vyučovania učiva ochrany života a zdravia sú účelové cvičenia. Integrujú 

spôsobilosti žiakov získané v povinných učebných predmetoch, rozširujú a upevňujú ich. 

Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania je kurz ochrany života a zdravia. Je 

vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, 

dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku 

zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.  

Téma je začlenená najmä v predmetoch telesná a športová výchova, biológia čiastočne v 

predmetoch chémia, fyzika, cudzie jazyky v téme zdravie a racionálna výživa. Najväčšou 

mierou k jej naplneniu prispievajú kurzy ochrany života a zdravia, účelové cvičenia. 

 

g) Prierezová téma: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať samých seba a svoje 

schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu v skupine. 

Hlavným cieľom je, aby žiaci sa prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť 

seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať 

ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu 
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overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti. Dokážu napríklad: 

- vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 

- zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu  

  a vedia ju aplikovať, 

- vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe, 

- pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT, 

- identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

- navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 

- získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 

- na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 

- na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 

- kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 

- prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 

- poznať základy jednoduchej argumentácie a vedieť ich použiť na obhájenie vlastného  

  postoja, 

- využívať rôzne typy prezentácií, aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu  

  výsledkov svojho výskumu, 

- proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie  

  a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti, 

- chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

Téma je začlenená najmä v predmete informatika ale aj vo všetkých ostatných predmetoch pri 

tvorbe a prezentácií rôznych projektov obsahovo zameraných na daný predmet.  

 

h) Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Téma úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte 

hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej 

republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov 

predpoklady na pestovanie a rozvíjanie lásky a úcty ku krásam svojho regiónu, prírody, 

staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Má tri 

tematické celky: Môj rodný kraj, Objavujeme Slovensko, Tradičná ľudová kultúra. 

Téma je začlenená najmä v predmetoch umenie a kultúra, dejepis, geografia, slovenský  

jazyk a literatúra, cudzie jazyky v téme Slovensko - mestá a miesta, hudobná výchova,  

výtvarná výchova, výchova umením. K naplneniu jej cieľov prispieva aj záujmová činnosť,  

organizovanie exkurzií, výletov. 

 

i) Vo výchove našich žiakov uplatňujeme olympijskú výchovu, ktorá je spojená s tromi 

piliermi olympizmu - zo starého Grécka zdedenej kalokagatie, rovnováhy telesnej a duševnej 

krásy, teda čestnosti a šľachetnosti, s ideálmi mieru, teda ekechérie a s novodobým ideálom 

fair play, teda čistej hry, ktorá rešpektuje písané i nepísané pravidlá.  

 

5.6 Zdravotné požiadavky na žiaka 

 
Zdravotné požiadavky na žiaka sú podmienené obsahom zamerania študijného odboru 

a športovým a intelektovým nadaním žiaka. 

Žiaci so zameraním na šport sú povinní pravidelne absolvovať lekárske prehliadky 

u telovýchovného lekára a psychologické vyšetrenie. 

 

Na štúdium so zameraním „ šport“ nie je možné prijať  uchádzačov s: 

- vývinovými poruchami správania (ADHD) 
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- psychickými chorobami (toxikománia, alkoholizmus, nervové poruchy) 

- mentálnym postihnutím (autizmus) 

- prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín  

(porucha hrubej a jemnej motoriky) alebo dolných končatín. 

 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade 

zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. 

 

5.7  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 

Škola vytvára podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami s výnimkou obmedzení uvedenými v bode 5.6. Na školu je možné prijať žiakov:   

- so zdravotným znevýhodnením, 

- zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- s nadaním. 

 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

-  Gymnázium - šport 7902 J 77 je zamerané na rozvoj športovo talentovaných detí, čo 

však nevylučuje otvorenosť pri niektorých zdravotných znevýhodneniach, 

- škola nerealizovala priestorové úpravy, nedisponuje bezbariérovými prístupmi, ale jej 

súčasťou je regeneračné centrum, ktoré je  plne k dispozícii žiakom. Z dôvodu 

špecifickosti školy sa k nám žiaci so zdravotným znevýhodnením hlásia ojedinele. 

- odborné personálne zabezpečenie - v škole pôsobí školská psychologička a spolu 

s výchovnou poradkyňou spolupracujú so školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie,  

- individuálny výchovno-vzdelávací program zabezpečuje výchovný poradca spolu  

s triednymi učiteľmi v úzkej spolupráci so špecialistami, ktorí sa deťom venujú mimo 

školy. So školskou psychologičkou dbajú na dodržiavanie a sledujú pokroky žiakov, 

- špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov sú určené a dodržiavajú sa, 

- žiaci individuálne integrovaní majú možnosť študovať podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu. Pri tvorbe plánov spolupracujú triedni učitelia so 

školských psychológom, resp. so  špeciálnym pedagógom, 

- osvedčila so úzka spolupráca s rodičmi.  

 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia majú nárok a dostávajú štipendium, na 

základe vyhlášky MŠSR č.311/ 2004 o poskytovaní štipendií žiakom SŠ, 

 - ak je rodina v hmotnej núdzi 

 - na základe životného minima 

 

c) Žiaci s nadaním: 

- škola je zameraná  na rozvíjanie  športového nadania  

- škola zabezpečuje odborné vedenie všetkých športov, zabezpečuje podmienky pre 

tréningový proces. Vyučovanie je upravené tak, aby sa tréningové procesy mohli 

realizovať dvojfázovo. Celý výchovno – vzdelávací program sa prispôsobuje tak, aby 

mali mladí športovci priestor na rozvoj športového nadania, aj na štúdium. Pre rozvoj 

IKT zručností sú vytvorené počítačové učebne. 

-  výchovná poradkyňa spolupracuje so školským zariadením výchovného poradenstva 

a prevencie, triedne učiteľky spolupracujú so školskou psychologičkou, ktorá sleduje 

zaťaženosť žiakov 
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- spolupráca s externými odborníkmi: športovými trénermi, učiteľmi školy vyššieho 

stupňa 

- odborné personálne zabezpečenie : všetci učitelia a športoví tréneri sú plne 

kvalifikovaní 

- žiaci majú možnosť študovať formou IŠP, pedagógovia zohľadňujú neprítomnosť zo 

športových dôvodov a volia individuálny prístup aj v hodnotení žiakov 

- žiaci majú možnosť venovať sa predmetu Športová príprava tak na osemročnom ako 

aj na štvorročnom gymnáziu 

 

6  Profil   absolventa 

6.1.   Charakteristika absolventa 

 
Škola sa profiluje  ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá pripravuje absolventov na štúdium na 

všetkých typoch vysokých škôl, vychováva špičkových športovcov a absolventom študijného 

zamerania na šport aj prípravu na uplatnenie sa v spoločenskej praxi po skončení štúdia ako 

kvalifikovaní tréneri II. stupňa pre daný druh športu.  

Vo všeobecnej zložke profilu absolventa rozvíjame primárne všeobecné kľúčové 

kompetencie dané Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá.  

V špecifickej zložke profilu absolventa študijného zamerania šport rozvíjame špecifické 

kompetencie špičkového športovca.  Žiak si volí svoje špecifické kompetencie výberom 

študijného zamerania a v posledných dvoch ročníkoch štúdia výberom profilových predmetov 

z ponuky školy. 

 

Absolvent gymnázia so zameraním na šport disponuje okrem všeobecných kľúčových 

kompetencií aj nasledovnými špecifickými kompetenciami : 

- dosahuje vysokú športovú výkonnosť 

- pozná a uplatňuje vo svojom živote princípy kalokagatie 

- je pripravený na venovať sa športu na profesionálnej úrovni 

- je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako kvalifikovaný športový tréner II. stupňa. 

 

Kompetenčný profil absolventa sme vyšpecifikovali na základe kompetencií uvedených 

v Štátnom vzdelávacom programe. 

Charakteristika absolventa našej školy je popísaná z viacerých hľadísk: 

- hľadisko rozvoja osobnosti: 

* je kultivovanou osobnosťou s primeraným spoločenským správaním, vnímaním a chápaním 

umenia, akceprovaním spoločenských etických noriem a princípov 

* vyznačuje sa pozitívnym myslením a ochotou upevňovať svoje nadanie a talent 

a akceptovať princíp celoživotného vzdelávania 

* je flexibilnou, kreatívnou, samostatnou osobnosťou schopnou pracovať v tíme aj samostatne 

-hľadisko predpokladov na štúdium 

* disponuje veľmi dobrým všeobecným prehľadom zo všetkých vyučovacích predmetov 

* je schopný samostatne vyhľadávať a spracovávať všetky druhy informácii 

* ovláda  

* disponuje dostatočnými zručnosťami pri práci s osobným počítačom a notebookom,  vie  

používať v práci informačno-komunikačné technológie – internet, elektronickú poštu, 

dokáže vytvárať prezentácie v power pointe, ovláda textový program –Word, tabuľkový 

program – Excel, operačný systém WINDOWS, dokáže pracovať s periférnymi 

zariadeniami – skener, tlačiareň, kopírka. 

-hľadisko morálnych postojov 

*rešpektuje presvedčenie iných ľudí, je tolerantný k odlišným kultúram a vierovyznaniam,  
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  odmieta diskrimináciu, ponižovanie a hrubé správanie 

* vyznáva princípy humanity, váži si každého človeka, má úctu k životu 

* je schopný dodržiavať zdravý životný štýl , rešpektuje a chráni prírodu, vlastné zdravie    

   i zdravie iných 

* má primerané právne vedomie 

- hľadisko jazykových schopností 

* dokáže komunikovať v dvoch cudzích jazykoch v bežných životných situáciách 

* je jazykovo vybavený pre ďalšiu profesijnú dráhu v zvolených študijných odboroch 

 

6.2 Kompetencie absolventa 

 

Kompetencia je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú 

orientáciu a iné spôsobilosti na výkon funkcií podľa daných štandardov v profesii, pri štúdiu, 

v osobnom a odbornom rozvoji absolventa a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, 

pracovného života a ďalšieho vzdelávania. 

 

Vo vzdelávaní uplatňujeme tieto kategórie kompetencií: 

 

 Kľúčové kompetencie – všeobecne integrujúce, použiteľné a prenosné súbory 

vedomostí, zručností, postojov, pracovných návykov, hodnotovej orientácie, ktoré 

každý človek potrebuje k svojmu osobnému naplneniu a rozvoju. 

 Všeobecné kompetencie – základné poznávacie kompetencie, ktoré sa vyžadujú pre 

príbuzné skupiny povolaní ( napr. matematika, čítanie, písanie, riešenie problémov, 

sociálne, komunikatívne a interpersonálne kompetencie) 

 Odborné kompetencie – vyšpecifikované zo štandardov práce, tradičných a nových 

povolaní. Sú to sociálne a komunikatívne kompetencie, organizačné a riadiace 

kompetencie, iniciatívnosť a aktívnosť,  

 

6.2.1 Kľúčové kompetencie 

 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 

- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom 

jazyku, 

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 

- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 

- aktívne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch – anglickom a druhým podľa výberu, 

- vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť), 

- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 

- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa 

účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa, 

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom živote a povolaní, 

- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh 

a tém v cudzom jazyku, 

- vedieť prijímať  tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou 

a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku, 

- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor 

z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 

- ovládať operácie pri práci s počítačom, 
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- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý 

zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach 

otvoreného trhu práce, 

- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane 

možnosti učenia sa formou on-line, 

- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie 

problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré 

vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami. 

 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré 

smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, 

triediť a merať, stanoviť hypotézu 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 

- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje, 

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 

- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 

- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou 

využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 

 

c) pracovné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie kompetencií pre ostatných členov tímu 

a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 

zvládnuť, 

- ovládať základy modernej práce a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, 

jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 

- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 

v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých, 

- posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho 

povolania, možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie 

- posúdiť profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu 

reagovať ďalším vzdelávaním 

- vhodne prezentovať vlastnú osobu a prácu, vhodne vystupovať pri prijímacom 

pohovore 
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- používať svoje pracovné práva a vyžadovať ich rešpektovanie od ostatných, 

rešpektovať svoje pracovné povinnosti 

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu 

vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený 

prispôsobovať sa zmeneným pracovným podmienkam, 

- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 

- poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 

- mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej  profesii a vzdelávacej ceste, 

- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách 

zamestnávateľov n pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami 

a reálnymi predpokladmi, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou 

trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

 

d) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

- objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, 

využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá, 

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 

k objasneniu neznámych oblastí problému, 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 

vytriediť ich a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady 

a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre 

voľbu konečného optimálneho riešenia, 

- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia  a dodržiavať ho, 

- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie), 

- vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 

e) Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

- pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 

podnikania 

- orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 

podnikanie, 

-  orientovať sa v právnych normách a predpisoch, v platnom právnom poriadku 

a základných ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho, rodinného 

a pracovného práva 

-   sa orientovať v právnych formách podnikania a charakterizovať ich základné črty 

-   posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore 

- rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne 

schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom, 

- vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých 

zamestnancov a motivovať ich, 

- využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať 

kritiku od druhých, 

- ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 
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-   operatívne sa rozhodovať a prijímať rozhodnutia, 

- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 

f) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Absolvent má: 

- zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 

- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 

- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

- vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné, špecifické), ktoré sú 

vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie, 

- graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

kvantitatívnom riešení úlohy, 

- komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline 

komunikácie, 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať v práci 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný, 

- rozpoznávať možnosti riešenia v tabuľkovom editore EXCEL, databázovom prostredí 

podľa úloh, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (spracovanie veľkého objemu 

dát, práca s databázou,  a pod.), 

- vyjadriť alebo sformulovať možné problémy, ktoré sa objavia pri riešení úloh.. 

- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním 

 

g) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

- porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta 

- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú 

rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú, 

- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj 

vo verejnom záujme, 

- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet, 

- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 

- uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa prijmú a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo 

skupina, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť, 

- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, 

ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty, 

- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného 

sveta, 

- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj 

masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky 

a komunikačných systémov, 

- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 

zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia 

civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej 

závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu 

týchto problémov, 

- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, 

etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich 

odstránenie, 



 40 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich 

v globálnom kontexte, 

- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa 

rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív 

a vytváraní možností, 

- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii, 

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie 

- bojovať proti korupcii a za ochranu spotrebiteľa (národné štandardy finančnej 

gramotnosti) 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých, 

- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás i vo svete, 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 

- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 

pozitívny vzťah 

 

h) Spôsobilosť k celoživotnému vzdelávaniu 

Absolvent má: 

- dokázať reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní 

a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňovať rôzne stratégie učenia sa, 

- dokázať kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využiť, 

- uvedomiť si potrebu vlastného autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja 

- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijať spätnú väzbu a uvedomiť si svoje možnosti 

ďalšieho rozvoja 

 

i) Spôsobilosť uplatňovať základ matematického myslenia a poznávania v oblasti 

vedy a techniky 

Absolvent má: 

- používať matematické myslenie pri riešení praktických problémov v každodenných 

situáciách 

- používať matematické modely logického a priestorového myslenia (vzorce, modey, 

štatistiky, diagramy, grafy, tabuľky), 

- používať základy prírodovednej gramotnosti 

 

j) Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

Absolvent má: 

- vyjadrovať sa na vyššom stupni umeleckej gramotnosti 

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

prostriedky, 

- uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote 

celej spoločnosti, 

- vážiť si umenie a kultúrne histické tradície, 

- poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

- byť tolerentný a empatický k prejavom iných kultúr. 
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6.2.2 Všeobecné kompetencie 

Absolvent má:  

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 

a normám komunikácie, 

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať 

a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného 

alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo 

reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne 

a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiketu a zdôvodňovať zvolené 

riešenie komunikačnej situácie, 

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, 

samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo 

myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do 

niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

- uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 

odborného charakteru, 

- pracovať s pravidlami pravopisu a iným jazykovými príručkami, 

- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 

vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 

z umeleckých diel, na osvojení si podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,  

- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické 

a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane 

kultúrnych hodnôt, 

- v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých 

výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikačným zámerom, 

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove 

podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné 

vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým výkladovým) a používať iné 

jazykové príručky a informačné zdroje, 

- v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, 

bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové 

prostriedky v súlade so sociokultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať 

všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových 

schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych  

situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane 

interaktívnych) a produktívnych rečových schopností, 

- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 

prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

- mať základné sociálne návyky potrebné pre styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri 

styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu 

rešpektovať práva iných ľudí, 

- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže 

aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na 

rôznych úrovniach (štát – región - obec), 

- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo 

vzťahu k životnému prostrediu, 
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- vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu 

a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho 

života, 

- rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom 

z matematickej logiky), správne ju interpretovať a používať z nariadení, vyhlášok, 

zákonov a matematiky, 

- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných 

profesijných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné 

a komunikačné technológie, 

- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 

- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť, 

- rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, 

- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu 

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 

- aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. 

v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote), 

- poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom 

živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie, 

- chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 

zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 

kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, 

vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu 

a aktívne sa podieľať na jeho ochrane, 

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju 

predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú 

pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti 

a upevňovania zdravia, 

- uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu 

pohybu, prostredia a ľudských vzťahov, 

- bojovať proti korupcii a za ochranu spotrebiteľa (národné štandardy finančnej 

gramotnosti) 
- ovládať a dodržiavať zásady prvej pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri 

úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného 

prostredia. 

 

6.2.3 Odborné kompetencie 

Absolvent má: 

- motiváciu a cieľ študovať zvolený odbor 

- schopnosť samostatne pracovať s odbornou literatúrou, 

- motiváciu neustále zdokonaľovať svoje športové výkony 

- schopnosť venovať sa športovej činnosti na profesionálnej úrovni 
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7 Štátny vzdelávací program 
Povinné predmety vo vzdelávacích obsahových oblastiach pre 3. stupeň - vyššie 

sekundárne vzdelávanie 

 

ISCED 3A s vyučovacím jazykom slovenským 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

PRVÝ CUDZÍ JAZYK 

DRUHÝ CUDZÍ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA FYZIKA  

CHÉMIA  

BIOLÓGIA  

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

DEJEPIS  

GEOGRAFIA  

OBČIANSKA NÁUKA  

 

ČLOVEK A HODNOTY 

ETICKÁ VÝCHOVA / 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

UMENIE A KULTÚRA UMENIE A KULTÚRA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ  A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

 
Povinné predmety vo vzdelávacích  obsahových oblastiach pre 2. stupeň – nižšie sekundárne vzdelávanie 

s vyučovacím jazykom slovenským 

 

ISCED 2A s vyučovacím jazykom slovenským 

 
VZDELÁVACIA OBLASŤ 

 
PREDMETY 

 
JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

PRVÝ  CUDZÍ JAZYK 

DRUHÝ  CUDZÍ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATIKA  

 
ČLOVEK A PRÍRODA  

FYZIKA 

CHÉMIA  

BIOLÓGIA 

 
 
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

 
ČLOVEK A HODNOTY 

ETICKÁ VÝCHOVA / 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 
ČLOVEK A SVET PRÁCE 

SVET PRÁCE 

TECHNIKA 

 
UMENIE A KULTÚRA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

VÝCHOVA UMENÍM 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

         
Učebné plány stanovujú časové dotácie vyučovacích predmetov v jednotlivých ročníkoch. Vychádzajú 

z rámcových učebných plánov pre gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom 

slovenským. Sú rozpracované pre 1. až 8.ročník osemročného gymnázia so zameraním na šport,  pre 1. 

až 4.ročník štvorročného gymnázia so zameraním na šport a 1. až 4. ročník gymnázia. 

Voliteľné hodiny sú využité na posilnenie povinných vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 

1.cudzí jazyk, informatika, telesná a športová výchova/ športová príprava) a na voliteľné predmety, ktoré si žiak 

vyberie  z ponuky školy ( vo 4. ročníku SŠ alebo vo 8. ročníku SŠ ). 
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Príloha č. 1 : Zoznam voliteľných seminárov a predmetov v maturitnom ročníku  

a časová dotácia 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 4.,8.ROČ. 

 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU  4 

KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU 4 

KONVERZÁCIA V RUSKOM JAZYKU 4 
KONVERÁCIA VO FRANCÚZSKOM 

JAZYKU 
4 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SEMINÁR Z MATEMATIKY 2 

SEMINÁR Z INFORMATIKY 2 

MATEMATIKA 4 

INFORMATIKA 4 

ČLOVEK A PRÍRODA SEMINÁR Z CHÉMIE  2 

SEMINÁR Z FYZIKY 2 

SEMINÁR Z BIOLÓGIE  2 

 BIOLÓGIA 4 

CHÉMIA 4 

FYZIKA 4 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

SEMINÁR Z DEJEPISU  2 

SEMINÁR Z GEOGRAFIE  2 

SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR  2 

DEJEPIS 4 

GEOGRAFIA 4 

OBČIANSKA NÁUKA 4 

ZDRAVIE A POHYB SEMINÁR ZO ZÁKLADOV ŠPORTOVEJ 

PRÍPRAVY  

2 

ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY 4 
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7.1. Učebný plán študijného odboru 7902 J 77- gymnázium šport 1.-4.r. (8 ročné) 

ISCED 2.A – nižšie sekundárne vzdelávanie – platí pre 4. ročník v šk.roku 2017/2018 

Vzdelávacia 

oblasť  
Predmet/ročník  1 2 3 4 5 6 7 8 

spolu 
poznámky  

RUP UP 

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk 

a  literatúra  
4 4 5 5 - - - - 18 18 a,k 

prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 - - - - 12 12 a,b 

druhý cudzí jazyk  1 1 1 1 - -  - - 4 4 a,c 

          34 34  

Človek 

a príroda  

fyzika 1 1 2 1 - - - - 5 5 a,k 

chémia 1 1 1 2 - - - - 4 5 a,k, 

biológia  1 2 1 1 - - - - 4 5 a, k 

          13 15  

Človek 

a spoločnosť  

dejepis 1 1 1 2 - - - - 5 5 a,k 

geografia  1 1 1 1 - - - - 4 4 a, k 

občianska náuka  1 1 0,5 0,5 - - - - 3 3 a,e 

          12 12  

Človek 

a hodnoty   

etická 

/náb.výchova   
1 1 0,5 0,5 - - - - 3 3 d,e,g 

          3 3  

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika 4 4 4 4 - - - - 15 16 a 

informatika 1 1 1,5 1,5 - - - - 2 5 a,e,f 

          17 21  

Človek a svet 

práce 
technika  - 1 1 - - - - - 2 2 a, k 

          2 2  

Umenie 

a kultúra  

výtvarná výchova  1 1 - - - - - - 2 2 a, g 

hudobná výchova  1 1 - - - - - - 2 2 a, g 

výchova umením - - 0,5 0,5 - - - - 1 1 a, e, g, k 

          5 5  

Zdravie 

a pohyb  

telesná a športová 

výchova  
- - - - - - - - - - h 

športová príprava 2 2 2 2 - - - - 8 8 h,i, j,l,m 

Spolu povinná 

časť(RUP) 

 
24 26 25 25 - - - - 94 100  

Školský vzdelávací program 

ŠkVP 
Posilnenie 

predmetov 
           

Povinne VH 

(ŠP 

dopoludnia) 

 

6 6 6 8     25 26  

VH(teoretické 

vyučovanie) 

 
- - - -     - -  

Spolu : povinná  

časť + VH 

(RUP + UP)  

 30 32 31 33     119 126  

Povinne VH 
ŠP-popoludní  

 

 
8 8 8 10     - 34 n 

ŠP spolu  38 40 39 43     119 160  
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Poznámky k učebnému plánu: 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podľa Rámcového učebného plánu pre 

základné školy s vyučovacím jazykom slovenským schváleného MŠVVa Š SR dňa 

20.mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 s platnosťou od 1.9.2011 , 

požiadaviek športovej prípravy a podmienok školy. 

b) Vyučuje sa anglický jazyk. 

c) Vyučuje sa jeden z uvedených jazykov podľa výberu zákonného zástupcu:nemecký, 

francúzsky, ruský. 

d) Predmety etická výchova / náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 

v skupinách najviac 20 žiakov v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. 

ročníku štvorročného štúdia a v 1.až 6. ročníku osemročného štúdia . Predmety nie sú 

klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „ absolvoval/-a“. 

e) Predmety s 0,5 hodinovou dotáciou možno odučiť v hodinových, dvojhodinových 

alebo viachodinových blokoch. 

f) Pri vyučovaní sa trieda delí tak, aby pri jednom PC sedel jeden žiak. 

g) Predmet sa neklasifikuje. Na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie  

„ absolvoval/-a“. 

h) Telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy podľa učebných 

osnov gymnázií. 

i) Predmet sa môže odučiť v dvojhodinových alebo viachodinových blokoch. 

j) Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 8 – 24 hodín týždenne podľa rozvrhu 

hodín v dopoludňajších a popoludňajších hodinách (podľa jednotlivých druhov 

športov a vekových kategórií). Postupuje sa podľa špeciálnych učebných osnov 

a tréningových plánov. Športová príprava sa klasifikuje.. Súčasťou športovej prípravy 

je aj regenerácia a výučba mimo rozvrhu hodín počas prázdnin.  

k) Žiaci v každom ročníku môžu absolvovať exkurzie ( 1 až 2 dni v školskom roku) na 

prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. 

Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, 

ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. 

l) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v SR je učivo „ Ochrana zdravia 

a života“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na 

ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku štvorročného 

štúdia a v 1. až 6. ročníku osemročného štúdia priamo v teréne. Samostatný kurz je 

organizovaný v 3. ročníku štvorročného štúdia a v 7. ročníku osemročného štúdia a je 

súčasťou plánu práce školy. 

m) Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku. Lyžiarsky 

výcvikový kurz sa organizuje v 1. ročníku v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) a plavecký 

výcvik sa realizuje 5 dní ( 7 hodín denne) v 2. ročníku. 

n) Športová príprava spolu dopoludnia a popoludní  

 

Vysvetlivky: VH – voliteľné hodiny 

  ŠP – športová príprava 
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Poznámky k učebnému plánu: 

 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa Rámcového učebného plánu pre gymnáziá 

s osemročným štúdiom schváleného MŠVVaV SR dňa 20.mája 2011 pod číslom 

2011-7915/18752:1-922 s platnosťou od 1.9.2011, požiadaviek športovej prípravy 

a podmienok školy. 

7.2  Učebný plán pre gymnázium 7902 J 77 – gymnázium šport, 4-ročné štúdium  

ISCED 3.A – vyššie sekundárne vzdelávanie -  platí pre 4. ročník v šk.roku 2017/2018 

Vzdelávacia 

oblasť  
Predmet/ročník  1 2 3 4 

spolu 
poznámky  

RUP UP 

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  
3 3 3 4 12 13 a,g,h, j 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 a,b,g,h,j 

druhý cudzí jazyk  2 2 2 2 8 8 a,c,g,h,j 

      36 37  

Človek a príroda  

fyzika 2 2 2 - 5 6 a,g,h,i,j 

chémia 2 2 2 - 5 6 a, g,h,i,j 

biológia  2 3 1 - 6 6 a, g,h,i,j 

      16 18  

Človek 

a spoločnosť  

dejepis 2 2 2 - 6 6 a, g,h,i,j 

geografia  1 2 1 - 4 4 a, g,h,i,j 

občianska náuka  - - 2 1 3 3 a,g,h,i,j 

      13 13  

Človek a hodnoty   etická /náb.výchova   1 1 - - 2 2 d,n 

      2 2  

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika 4 3 4 - 11 11 a, g,h,i 

informatika 2 1 1 - 3 4 a,e, g,h,i 

      14 15  

Umenie a kultúra umenie a kultúra 1 1 2 - 4 4 g,,j 

      4 4  

Zdravie a pohyb  

telesná a športová 

výchova  
- - - - - - m 

športová príprava 2 2 2 2 8 8 f,g, h.,k,l 

Spolu povinná 

časť 

 
28 28 28 13 93 97  

ŠkVP 
Posilnenie 

predmetov 
       

Povinne VH (ŠP-

dopoludnia) 

 
8 8 8 8 31 32  

VH(teoretické 

vyučovanie) 

 
1 1 1 15 31 18  

Spolu povinná 

časť + VH 

 
36 36 36 35 124 143  

Povinne VH  

ŠP popoludní 

 
10 10 10 10 - 40 o 

ŠP spolu   46 46 46 46 124 183  
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b)  Vyučuje sa anglický jazyk. 

c) Vyučuje sa jeden z uvedených jazykov podľa výberu zákonného zástupcu:nemecký, 

francúzsky, ruský. 

d) Predmety etická výchova / náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 

v skupinách najviac 20 žiakov v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. 

ročníku štvorročného štúdia a v 1.až 6. ročníku osemročného štúdia . Predmety nie sú 

klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „ absolvoval/-a“. 

e) Pri vyučovaní sa trieda delí tak, aby pri jednom PC sedel jeden žiak. 

f) Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 8 – 24 hodín týždenne podľa rozvrhu 

hodín v dopoludňajších a popoludňajších hodinách (podľa jednotlivých druhov 

športov a vekových kategórií). Postupuje sa podľa špeciálnych učebných osnov 

a tréningových plánov. Športová príprava sa klasifikuje.. Súčasťou športovej prípravy 

je aj regenerácia a výučba mimo rozvrhu hodín počas prázdnin.  

g) Predmet sa môže odučiť v dvojhodinových blokoch. 

h) Všetky predmety v maturitných ročníkoch sa môžu vyučovať formou blokového 

vyučovania. 

i) Zoznam voliteľných predmetov pre maturitné ročníky je uvedený v prílohe č.1 na 

str.44 - 45. Voliteľné predmety sa v maturitnom ročníku klasifikujú. Vyučujú sa 

v skupinách od 8 žiakov. Na vyučovanie voliteľných predmetov možno utvárať 

skupiny žiakov z rôznych tried. Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou 

radou školy rozhodne, ktoré voliteľné predmety sa klasifikujú a ktoré nie. 

j) Žiaci v každom ročníku môžu absolvovať exkurzie ( 1 až 2 dni v školskom roku) na 

prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. 

Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, 

ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. 

k) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je učivo „ Ochrana života 

a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na 

ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku štvorročného 

štúdia a v 1. až 6. ročníku osemročného štúdia priamo v teréne. Samostatný kurz je 

organizovaný v 3. ročníku štvorročného štúdia a v 7. ročníku osemročného štúdia a je 

súčasťou plánu práce školy. 

l) Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku. Lyžiarsky 

výcvikový kurz sa organizuje v 1. ročníku v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) a plavecký 

výcvik sa realizuje 5 dní ( 7 hodín denne) v 2. ročníku. 

m) Telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy podľa učebných 

osnov gymnázií. 

n) Ak počet žiakov v povinne voliteľnom predmete (etická výchova, náboženská 

výchova, 2.cudzí jazyk) klesne v triede pod 8, je možné spojiť triedy toho istého 

ročníka. 

o) Športová príprava spolu dopoludnia a popoludní  
 

 

Vysvetlivky: VH – voliteľné hodiny 

  ŠP – športová príprava 

 

 

 
 

 

 

 



 49 

 

Poznámky k učebnému plánu: 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa Rámcového učebného plánu pre gymnáziá 

s osemročným štúdiom schváleného MŠVVaV SR dňa 20.mája 2011 pod číslom 

2011-7915/18752:1-922 s platnosťou od 1.9.2011, požiadaviek športovej prípravy 

a podmienok školy. 

b)  Vyučuje sa anglický jazyk. 

7.3. Učebný plán študijného odboru 7902 J 77 gymnázium šport 5.-8.ročník  (8 ročné) 

ISCED 3.A – vyššie sekundárne vzdelávanie – platí pre 8.ročník v šk.roku 2017/2018  

Vzdelávacia 

oblasť  
Predmet/ročník  5 6 7 8 

spolu 
poznámky  

RUP UP 

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  
3 3 3 4 12 13 a,g,h,,j 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 a,b,g,h,j 

druhý cudzí jazyk  2 2 2 2 8 8 a,c,g,h,j,n 

      36 37  

Človek a príroda  

fyzika 2 2 2 - 5 6 a,g,h,i,j 

chémia 2 2 2 - 5 6 a, g,h,i,j 

biológia  2 3 1 - 6 6 a, g,h,i,j 

      16 18  

Človek 

a spoločnosť  

dejepis 2 2 2 - 6 6 a, g,h,i,j 

geografia  1 2 1 - 4 4 a, g,h,i,j 

občianska náuka  - - 2 1 3 3 a,g,h,i,j 

      13 13  

Človek a hodnoty   etická /náb.výchova   1 1 - - 2 2 d,n 

      2 2  

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika 4 3 4 - 11 11 a, g,h,i 

informatika 2 1 1 - 3 4 a,e, g,h,i 

      14 15  

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 1 2 - 4 4 g,,j 

      4 4  

Zdravie a pohyb  

telesná a športová 

výchova  
- - - - - - m 

športová príprava 2 2 2 2 8 8 f,g, h.k,l,m 

Spolu povinná 

časť 

 
28 28 28 13 93 97  

ŠkVP 
Posilnenie 

predmetov 
       

Povinne VH 

 (ŠP-dopoludnia) 

 
8 8 8 8 31 32  

VH(teoretické 

vyučovanie) 

 
- - - 14 - 14  

Spolu : povinná  

časť VH 

(RUP+UP  

 36 36 36 35 124 143  

Povinne VH  

(ŠP popoludní) 
 10 10 10 10 - 40 o 

ŠP spolu  46 46 46 45 124 183  
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c) Vyučuje sa jeden z uvedených jazykov podľa výberu zákonného zástupcu:nemecký, 

francúzsky, ruský. 

d) Predmety etická výchova / náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 

v skupinách najviac 20 žiakov v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. 

ročníku štvorročného štúdia a v 1.až 6. ročníku osemročného štúdia . Predmety nie sú 

klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „ absolvoval/-a“. 

e) Pri vyučovaní sa trieda delí tak, aby pri jednom PC sedel jeden žiak. 

f) Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 8 – 24 hodín týždenne podľa rozvrhu 

hodín v dopoludňajších a popoludňajších hodinách (podľa jednotlivých druhov 

športov a vekových kategórií). Postupuje sa podľa špeciálnych učebných osnov 

a tréningových plánov. Športová príprava sa klasifikuje.. Súčasťou športovej prípravy 

je aj regenerácia a výučba mimo rozvrhu hodín počas prázdnin.  

g) Predmet sa môže odučiť v dvojhodinových blokoch. 

h) Všetky predmety v maturitných ročníkoch sa môžu vyučovať formou blokového 

vyučovania. 

i) Zoznam voliteľných predmetov pre maturitné ročníky je uvedený v prílohe č.1 na 

str.44 - 45. Voliteľné predmety sa v maturitnom ročníku klasifikujú. Vyučujú sa 

v skupinách od 8 žiakov. Na vyučovanie voliteľných predmetov možno utvárať 

skupiny žiakov z rôznych tried. Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou 

radou školy rozhodne, ktoré voliteľné predmety sa klasifikujú a ktoré nie. 

j) Žiaci v každom ročníku môžu absolvovať exkurzie ( 1 až 2 dni v školskom roku) na 

prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. 

Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, 

ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. 

k) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je učivo „ Ochrana človeka 

a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na 

ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku štvorročného 

štúdia a v 1. až 6. ročníku osemročného štúdia priamo v teréne. Samostatný kurz je 

organizovaný v 3. ročníku štvorročného štúdia a v 7. ročníku osemročného štúdia a je 

súčasťou plánu práce školy. 

l) Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku. Lyžiarsky 

výcvikový kurz sa organizuje v 1. ročníku v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) a plavecký 

výcvik sa realizuje 5 dní ( 7 hodín denne) v 2. ročníku. 

m) Telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy podľa učebných 

osnov gymnázií. 

n) Ak počet žiakov v povinne voliteľnom predmete (etická výchova, náboženská 

výchova, 2.cudzí jazyk) klesne v triede pod 8, je možné spojiť triedy toho istého 

ročníka. 

o) Športová príprava spolu dopoludnia a popoludní . 
 

8  Podmienky na realizáciu Školského vzdelávacieho programu 
       

Pre vzdelávanie v súlade s daným Štátnym vzdelávacím programom je nevyhnutné vytvárať 

vhodné realizačné podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky 

platných právnych noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania 

v študijnom odbore. V Štátnom vzdelávacom programe sú vo všeobecnej rovine vymedzené 

základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu. My sme ich 

rozpracovali konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijných odborov v súlade s aktuálnymi 

cieľmi a reálnymi možnosťami školy.  
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8.1 Materiálne podmienky 

 

Teoretické vyučovanie sa realizuje v budove školy na Triede SNP č. 104 v Košiciach. 

Priestorové podmienky školy sú veľmi dobré.  

Kapacita školy:  

Školský manažment: 

dve kancelárie riaditeľky školy 

kancelária asistentky riaditeľky – sekretariát školy 

päť kancelárií zástupcov riaditeľky školy 

kabinet výchovnej poradkyne 

Pedagogickí zamestnanci školy: 

Učebňa kontinuálneho vzdelávania pre rokovania pedagogickej rady 

informačná miestnosť pre odkladanie triednych kníh, klasifikačných hárkov a aktuálne 

oznamy   

15 kabinetov pre učiteľov 

5 kabinetov pre trénerov 

2 kabinety pre vychovávateľov 

sociálne zariadenie 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

kancelárie pre  vedúcu ekonomického úseku,účtovníčku, hospodárku,mzdárku, personalistku 

a správcu budovy 

príručný sklad s odkladacím priestorom 

dielňa 

miestnosti pre upratovačky 

miestnosť pre vedúceho údržby 

miestnosť pre zamestnancov údržby 

archív 

Ďalšie priestory: 

hygienické priestory (WC, sprchy), šatne 

sklad učebníc 

sklady náradia 

sklady surovín a polotovarov 

školský bufet 

2 vrátnice 

konzultačná miestnosť pre rodičov a pedagogických zamestnancov 

knižnica 

Makrointeriéry: 

školská budova 

átrium 

školský internát 

školská jedáleň a kuchyňa 

regeneračné centrum 

 

Vyučovacie interiéry: 

klasické triedy (19) 
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14 odborných učební  ( z toho 1 – jazykové laboratórium, 1 – CJ, 1 – učebňa výchov, 1 

učebňa biológie, 1 učebňa chémie, 1 učebňa fyziky, 1 učebňa geografie, 3 učebne 

informatiky,1 učebňa matematiky,1 učebňa SJL),  

3 telocvične (z toho 2 v škole, 1 na Bardejovskej ul.) 

Vyučovacie exteriéry: 

školské ihrisko 

zmluvné priestory pre športovú prípravu 

 

8.2 Personálne podmienky 

 

 Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program, sú 

v súlade s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými 

predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činností podľa 

platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí 

realizujú školský vzdelávací program, je v súlade s platnými predpismi. Plnenie 

ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších a náročnejších 

pedagogických činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 

zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania 

v študijnom odbore  v súlade so  štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 

pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej 

činnosti podľa platných predpisov.  

 Odborná a pedagogická spôsobilosť trénerov, ktorí realizujú školský vzdelávací 

program, je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 

predpokladov potrebných pre výkon zložitejších a náročnejších pedagogických 

činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci – tréneri zabezpečujú 

súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v študijnom 

odbore v súlade so  štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 

pedagogických zamestnancov - trénerov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 

pedagogickej činnosti podľa platných predpisov.  

 Odborná a pedagogická spôsobilosť vychovávateľov, ktorí realizujú školský 

vzdelávací program, je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 

predpokladov potrebných pre výkon zložitejších a náročnejších pedagogických 

činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia 

zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania 

v študijnom odbore v súlade so  štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 

pedagogických zamestnancov - trénerov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 

pedagogickej činnosti podľa platných predpisov.  

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (sekretárka, vedúca 

ekonomického úseku, mzdová účtovníčka/personalistka, účtovníčka, hospodárka, 

školník-údržbár, upratovačky a pod.) je v súlade s platnými predpismi. Práva 

a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu 

ich činnosti v rámci platných predpisov.  

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovná 

poradkyňa je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej 

pedagogicko-psychologickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým 

zamestnancom školy. Prácu výchovnej poradkyne usmerňujú metodické, pedagogické 

a psychologické centrá. Práca výchovnej poradkyne a dodržiavanie všeobecne 

záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej 
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činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy. Ďalšie práva a povinnosti výchovnej  

poradkyne vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný priadok, vnútorný poriadok 

školy, organizačný poriadok, ročný plán práce školy a pod.). 

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Koordinátorka 

prevencie vzniku drogových závislostí je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním 

je poskytovanie odbornej pedagogicko-psychologickej starostlivosti žiakom, rodičom 

a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu koordinátorky prevencie vzniku 

drogových závislostí usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. 

Ďalšie práva a povinnosti koordinátorky prevencie vzniku drogových závislostí 

vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný priadok, vnútorný poriadok školy, 

ročný plán práce školy a pod.). V škole ďalej pôsobí koordinátor environmentálnej 

výchovy, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor žiackej rady.  

 Škola zamestnáva i školského psychológa, ktorý úzko spolupracuje s triednymi 

učiteľmi, trénermi, vychovávateľmi, rodičmi, žiakmi a vedením školy. Má k dispozícii 

vlastnú kanceláriu s príslušným vybavením. Pracovný čas má rozvrhnutý tak, že 

niektoré dni pracuje aj v popoludňajších hodinách, nakoľko súčasťou školy je aj 

školský internát.  

 Škola zamestnáva aj masérov, ktorí zabezpečujú žiakom športového zamerania 

regeneráciu v regeneračnom centre, ktoré je súčasťou školy. 

 

8.3 Organizačné podmienky 

 

 Organizácia a priebeh školského vzdelávacieho programu vzhľadom na teoretické 

vyučovanie a športovú prípravu je v súlade s požiadavkami školskej legislatívy. 

Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon). 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej 

legislatívy a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové 

rozvrhnutie obsahu vzdelávania je konkretizované v školskom učebnom pláne. 

Stanovené vzdelávacie oblasti a minimálne počty hodín v nich sú v tomto programe 

dodržané a sú preukázateľné. Vzdelávanie a príprava žiakov je organizované ako osem 

a štvorročné štúdium.  

 Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov MŠ 

SR pre daný školský rok. 

 Športová príprava v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v odborných 

priestoroch školy a iných športoviskách a v športových priestoroch. Realizuje sa v 2-

hodinových blokoch.  

 Športové sústredenia sa uskutočňujú v rozsahu stanovenom v učebných  osnovách.  

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 

predpisom. Maturitná skúška sa skladá  z písomnej  a ústnej časti. Úspešní absolventi 

získajú maturitné vysvedčenie. 

 Súčasťou organizačných podmienok je aj Školský poriadok. Upravuje pravidlá 

správania sa žiakov v teoretickom vzdelávaní a športovej  príprave. Obsahuje tiež 

práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou Organizačného poriadku 

školy a Pracovného poriadku školy a vychádza z nich. Žiaci sa oboznamujú 

soŠkolským poriadkom každý rok na prvých triednických hodinách v prvý deň 

školského roka. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách. Žiaci 

oboznámenie sa so Školským poriadkom potvrdzujú svojím podpisom na prezenčnej 

listine. 
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 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi vnútornými pravidlami školy, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou učebných osnov vyučovacích predmetov, čím sú aj súčasťou 

školského vzdelávacieho programu. Všeobecné zásady klasifikácie a hodnotenia 

žiakov sú samostatnou spoločnou časťou školského vzdelávacieho programu. 

O kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok vykonania maturitných 

a komisionálnych skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní  prostredníctvom 

triednych učiteľov. Žiaci oboznámenie sa so zásady klasifikácie a hodnotenia 

potvrdzujú svojím podpisom na prezenčnej listine. 

 Kurzy, exkurzie a športové akcie sa organizujú v rámci školského roka podľa 

podmienok a možností školy. Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu učebných 

osnov odboru štúdia. Exkurzie sa plánujú v ročných plánoch práce školy. Kurz na 

ochranu človeka a prírody sa organizuje priebežne počas roka skupinovou formou v 6 

– 7 hodinových celkoch vo všetkých ročníkoch. Telovýchovný výcvikový kurz sa 

organizuje s náplňou lyžiarsky a plavecký kurz skupinovou formou v 1. a 2. ročníku. 

Exkurzie sa konajú v každom ročníku po dva dni (12 – 14 hodín) s pedagogickým 

dozorom a počtom žiakov v zmysle platných predpisov. Odborný obsah exkurzií 

vyplýva z obsahu učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa v ročných plánoch práce 

školy. Exkurzie sú integrálnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania 

a zameriavajú sa na poznávanie nových výrobných technológií, na výstavy 

a prezentácie nových výrobkov, na kultúrne dedičstvo nášho národa.  

 Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a verejnosťou sa realizuje 

prostredníctvom triednych učiteľov, výchovnej poradkyne, manažmentu školy 

a jednotlivých vyučujúcich . Konkrétnymi formami spolupráce s rodičmi sú najmä 

pravidelné plánované triedne aktívy, zasadnutia Rodičovskej rady a Rady školy, 

v ktorej sú okrem rodičov zastúpení žiaci, sociálni partneri a pedagogickí 

i nepedagogickí zamestnanci školy. Ďalšími formami spolupráce sú plánované Deň 

otvorených dverí (1x ročne), prezentačné workshopy, www.stránka školy, prezentácia 

úspechov školy v regionálnej tlači a iné. 

 Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore na školskej úrovni 

sa organizuje formou jednoduchých ročníkových prác na záver každého ročníka alebo 

formou školských súťaží. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritériá hodnotenia, formu 

prác,  ich prezentácie podľa možností aj s prístupom verejnosti. Žiaci sa môžu 

zúčastňovať aj na súťažiach a prezentáciách vo svojom odbore na národnej 

a medzinárodnej úrovni. Výsledky žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách 

a prezentáciách na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

9  Systém kontroly a hodnotenia  

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

9.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je kontrola a hodnotenie výkonov 

žiaka v rámci všetkých činností, ktoré vykonáva. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi 

spätnú väzbu, t.j. hodnotením žiak získava informáciu o tom, ako dané učivo zvláda, ako 

dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. 

Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá 

jeho výkon zmerať. Z toho dôvodu je integrálnou súčasťou hodnotenia aj konkrétne 

http://www.stránka/
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odporúčanie alebo rada zo strany príslušného vyučujúceho, ako má žiak ďalej postupovať, 

aby svoje nedostatky odstránil. Funkcie, spôsoby, formy a postupy hodnotenia žiaka sú 

uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov v tomto vzdelávacom programe. 

Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, ktorou sa 

zisťujú a posudzujú výsledky vyučovania. Skladá sa z nasledovných činností: 

 skúšanie/preverovanie 

pri skúšaní žiakov zisťujeme meraním ich výkonu čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má 

vedieť, ako sa má zlepšiť v porovnaní sám so sebou. Pri skúšaní uplatníme rôzne spôsoby 

a postupy – individuálne, frontálne, skupinové skúšanie, ďalej priebežné alebo súhrnné po 

ukončení tematického celku alebo na konci každého polroku. Skúšaním budeme 

preverovať individuálny výkon žiaka (porovnanie jeho súčasného výkonu s jeho 

predchádzajúcim výkonom), ale aj relatívny výkon ( porovnanie jeho výkonu s výkonmi 

ostatných žiakov). Preverovanie za účelom zistenia relatívneho výkonu slúži pre potreby 

učiteľa. 

 hodnotenie 

pri hodnotení ide o posúdenie výsledku vyučovacieho procesu, čiže porovnanie výsledkov 

činnosti žiaka zistených preverovaním podľa určených požiadaviek, noriem, vzorcov 

a pod.  

Učitelia budú dbať na to, aby prostredníctvom hodnotenia nedochádzalo k rozdeľovaniu 

žiakov na úspešných a neúspešných, schopných a neschopných. Hodnotenie na našej 

škole nebude primárne zamerané na porovnávanie jednotlivca s jeho spolužiakmi, ale sa 

sústredí na individuálny pokrok každého žiaka.  

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. 

Hodnotenie nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

Hlavným cieľom pedagogickej práce našich učiteľov bude utlmovanie motivácie žiaka 

prostredníctvom známok (učenie sa pre známky), ale posilňovanie motivácie vnútornej, 

ktorá je podporovaná vytváraním priaznivého obrazu žiaka, stanovením jasného 

očakávania, akceptovaním ich osobných a vzdelávacích potrieb, eliminovaním nudy 

a strachu, bezradnosti pri riešení problémov a pod. 

Dosiahnutie všeobecného a špecifického cieľa vo vyučovacom procese sa overí 

hodnotiacim štandardom. Hodnotiaci štandard definuje súbor kritérií, organizačných 

a metodických postupov na overenie dosiahnutých výkonových štandardov a zahŕňa: 

- kritériá hodnotenia, 

- prostriedky a postupy hodnotenia, 

- organizačné a metodické pokyny pre sumatívne hodnotenie (maturitné skúšky) . 

9.1a  Pravidlá hodnotenia žiakov 

Žiak má právo: 

 vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

 dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

 na objektívne hodnotenie. 

 

Riaditeľka školy oznámi najneskôr v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety 

sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú v súlade so ŠkVP. O výsledkoch hodnotenia sú zákonní 

zástupcovia žiakov informovaní prostredníctvom žiackych knižiek ( 3.- 4. roč. osemročného 
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štúdia – na požiadanie rodiča) a internetovej žiackej knižky povinné informovanie. Osobne sú 

informovaní na triednych aktívoch.  

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 

spoločenskými  výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy.  

1) Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

2) Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

3) Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

4) Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 

5) Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

6) Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne sledovaním 

výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, 

analýzou výsledkov rôznych činností žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi 

a podľa potreby s psychologickými a sociálnymi odborníkmi. 

7) Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

8) Výsledky žiaka posudzuje učiteľ objektívne. 

9) Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

10) Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. 

Vyučujúci každého predmetu dodržiava všeobecné zásady hodnotenia: 

 na začiatku školského roka preukázateľným spôsobom oboznámi žiakov  s obsahom 

učiva a spôsobom klasifikácie v danom predmete, 

 oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie s odôvodnením, pričom 

poukáže na klady a nedostatky hodnotených vedomostí, a to pri ústnom vyskúšaní 

ihneď a pri písomných prácach a projektoch najneskôr do 14 dní. V prípade nesúhlasu 

s hodnotením môže žiak vyjadriť svoju nespokojnosť – najskôr vyučujúcemu daného 

predmetu, potom triednemu učiteľovi a nakoniec riaditeľovi školy, 

 nehodnotí žiaka ihneď po jeho príchode do školy po neprítomnosti dlhšej ako jeden 

týždeň,  

 uvedomuje si, že účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo vedomostiach žiaka, 

ale predovšetkým zhodnotiť získané a preukázané vedomosti a zručnosti,  

 informuje žiakov o termíne písomnej skúšky, ktorá trvá viac než 30 minút najneskôr 

na predchádzajúcej hodine. Ostatných vyučujúcich o tom informuje zápisom do 

tabuľky v triednej knihe. Počas jedného dňa píše žiak takúto písomnú skúšku len 

jednu. 

 v prípade neprítomnosti žiaka pri overovaní znalosti, schopnosti a zručnosti môže  

poskytnúť žiakovi náhradný termín, 

 poskytuje konzultácie  dlhodobo neprítomným žiakom,  

 pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami berie do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon, 

 výsledný stupeň prospechu  určuje nie na základe aritmetického priemeru, ale na 

základe váženého priemeru, a to podľa dôležitosti a váhy jednotlivých známok, 

 v prípade výrazného zhoršenia prospechu v danom predmete oznámi vyučujúci túto 

skutočnosť triednemu učiteľovi resp. riaditeľovi školy, ktorý preukázateľným 

spôsobom informuje zákonného zástupcu, 

 dodržiava pokyny, že žiak by mal byť v priebehu polroka skúšaný z jedného 

vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou 1 hodina týždenne aspoň dva krát, 

s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne aspoň trikrát, 
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 všetky výstupné testy a školské práce na konci 2. polroku musia byť napísané do 15. 

júna, aby žiak mal ešte čas na opravu známky. Po tomto termíne je možné žiaka skúšať 

ústne, nie je však možné písať školské práce. 

 výsledky každej klasifikácie zverejňuje v internetovej žiackej knižke, 

 neklasifikuje žiaka, ak žiak nezíska dostatočný počet známok za dané klasifikačné 

obdobie a nemôže byť objektívne klasifikovaný. V takomto prípade žiaka klasifikuje na 

základe komisionálnej skúšky. 

Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky ak:  

 vykonáva rozdielovú skúšku t.j. pri zmene študijného odboru, v prípade 

absolvovania časti štúdia na obdobnej škole v zahraničí,  

 je skúšaný v náhradnom termíne t.j. ak ho nebolo možné vyskúšať a klasifikovať 

v riadnom termíne v 1. alebo 2. polroku. Riaditeľ školy na jeho vyskúšanie 

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

v 1.polroku mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení 1.polroka 

a klasifikácia za 2.polrok v poslednom týždni augusta, 

 žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie v prípade, že má pochybnosti o 

správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka, a to do troch 

pracovných dní  odo  dňa získania výpisu klasifikácie a správania za prvý polrok alebo 

vydania  vysvedčenia. Z tohto dôvodu nemôže požiadať o komisionálne skúšanie 

vtedy, ak bol žiak z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe 

komisionálnej skúšky,  

 sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,  

 koná opravné skúšky v prípade, že  má  na konci 2.polroku  nedostatočný prospech 

najviac z dvoch  povinných vyučovacích predmetov alebo na konci 1. polroku 

nedostatočný prospech najviac z dvoch  povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa 

vyučujú len v 1.polroku. O vykonanie opravnej skúšky môže žiak písomne požiadať  

riaditeľa školy. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné 

skúšky vykonali najneskôr  do 31. augusta,  resp. do klasifikačnej porady za druhý 

polrok,  

 študuje podľa individuálneho učebného plánu. 

 

        Ak  žiak zo závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, môže mu riaditeľ školy 

povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15.septembra a v prípade, že bol 

klasifikovaný v náhradnom termíne najneskôr do 15. októbra. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní 

sa do troch dní je klasifikovaný známkou nedostatočný. Výsledok komisionálnej skúšky je 

konečný.  

Konkrétne hodnotenia predmetov sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých 

predmetov. 

Hodnotíme: 

- prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, 

prezentácia vedomostí, zručností a kompetencií, 

- vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 

- domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia 

- práce žiakov: didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické 

cvičenia, projekty, skupinové projekty, prezentácia, súťaže, hry, simulácie a situačné 

štúdie, činnosti 
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- správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských akciách, odbornej praxi, súťažiach, 

výstavách, exkurziách, telovýchovných výcvikových kurzoch a pod. 

Pri hodnotení žiakov podľa povahy predmetu sa zameriame na: 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania 

Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky 

a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto 

činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho 

a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného 

štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania – 

športová príprava 

Hodnotí sa vzťah k športu, tréningovému procesu, pracovnému teamu a praktickým 

činnostiam, osvojenie praktických zručností a návykov, ovládanie účelných spôsobov 

činnosti, využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, kvalita 

výsledkov činností, organizácia vlastnej práce, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie 

surovín, materiálov a energie. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania 

Hodnotíme najmä tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, kvalitu prejavu, estetické vnímanie, rešpekt k tradíciám, 

kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho 

a spoločenského diania a športových akcií. 

Frekvencia hodnotenia: 

- denne 

- mesačne 

- štvrťročne 

- polročne 

- ročne 

- po ukončení štúdia – maturitná skúška. 

Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka. 

Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho 

výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera 

o hodnotenie podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech: 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch je klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 
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4 – dostatočný 

5 – nedostatočný. 

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – menej uspokojivé 

4 – neuspokojivé. 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

prospel s vyznamenaním 

prospel veľmi dobre 

prospel 

neprospel. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa realizuje s prihliadnutím na stupeň poruchy. 

Vyučujúci rešpektujú odporúčania z  pedagogicko-psychologických vyšetrení žiaka 

a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení žiaka. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, 

ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. 

Výchovné opatrenia 

- pochvaly, knižné odmeny a iné ocenenia, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od 

riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia. Opatrenie sa 

zaznamenáva do katalógového listu žiaka, ale na vysvedčení sa neuvádza. 

Kritériá klasifikácie a hodnotenia správania žiakov sú podrobne rozpracované vo vnútornom 

školskom poriadku. 

Sebahodnotenie žiakov budeme orientovať na rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané 

vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete. 

a. Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Žiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. 

Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových kompetencií uvedené v tomto 

vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2x ročne (1.polrok, 2. polrok). Jednotlivé 

položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou. 

Vyjadrenie žiaka môže doplniť učiteľ alebo rodič. Hodnotenie komentuje učiteľ ústne. 

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia: 

- vždy, celkom samostatne, občas s pomocou 

- väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou 

- takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou 

- niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

- potrebujem pomoc, potom sa mi darí aj samostatne 

- zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu 

- zatiaľ sa mi nedarí. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov: 
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Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne možnosti riešenia problému. 

Ako viem komunikovať? 

 Dodržiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Viem počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

    Ako spolupracujem s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokážm požiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

b. Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov 

Žiak má možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 

postojmi a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje, kde sa dopustil chýb, 

v čom sú príčiny jeho problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže s nimi naďalej 

pracovať. Vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto 

spôsobom budeme viesť žiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom premete. Žiak 

touto formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa 

chcel zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2x ročne (1 a 3. štvrťrok). Jednotlivé položky 

dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou. 

Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Ďalšou formou je písomné zhodnotenie vlastnej 

aktivity a práce žiakom. Žiaci budú používať techniku voľného písania. Písomné 

hodnotenie sa koná na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri vyhodnotení učiteľ 

použije pedagogickú etiku a komentuje prácu iba so žiakom samotným, nie pred triedou. 

Po skončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 

výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 

programu formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných 

vedomostí a zručností, ako ú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone 

povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným 

vzdelávacím výstupom sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Získané vysvedčenie 

o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú 

kvalifikáciu. 

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 

prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej maturitnej téme. 

Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov 
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hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného 

ročníka štúdia  budú osobitným pedagogickým dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš 

školský  vzdelávací program.  

 

9.1b  Spôsoby hodnotenia žiakov 

Popri hodnotení známkou (klasifikácia) budeme používať aj slovné, bodové a percentuálne  

hodnotenie. Uplatňovať sa bude aj ústne a písomné sebahodnotenie žiaka, ich schopnosť 

posúdiť svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy.  

Hodnotenie prebieha v troch rovinách. Učiteľ hodnotí žiaka vzhľadom na očakávané 

vzdelávacie výstupy a kompetencie podľa stanovených kritérií hodnotenia (hodnotenie 

absolútneho výkonu – sumatívne priebežné a záverečné hodnotenie), hodnotenie relatívneho 

výkonu (porovnanie jednotlivých žiakov v triede) a hodnotenie vlastného výkonu žiaka. 

 

9.1c Kritériá hodnotenia žiakov 

Kritériá hodnotenia sú súčasťou učebných osnov vyučovacích premetov a sumatívneho 

hodnotenia a sú vypracované pre oblasť všeobecných, odborných a kľúčových kompetencií 

žiaka.  

 

9. 2  Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

Systém zabezpečuje harmonickú organizáciu komplexného výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V systéme sa využívajú 2 štandardné spôsoby hodnotenia : formatívne a sumatívne. 

Formatívne hodnotenie sa využíva na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania, sumatívne 

hodnotenie má svoju opodstatnenosť pri rozhodovaní.  

 

Cieľom kontroly je získať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch práce školy, jej 

zamestnancov a žiakov. Predmet, metódy, formy, objekty i výstupy kontroly sú rozpracované 

v pláne kontrolnej činnosti pre príslušný školský rok. Frekvencia závisí od cieľa a objektu 

kontroly, môže byť pravidelná alebo nepravidelná. 

 Predmetom kontrolnej činnosti je: 

 výchovno-vzdelávacia činnosť, 

 pedagogická dokumentácia, 

 materiálne a technické vybavenie, 

 hygienický stav priestorov, 

 personálna oblasť, 

 ekonomická agenda, 

 dodržiavanie BOZP, využívanie a dodržiavanie pracovného času a dodržiavanie 

pracovnej disciplíny. 

Kontrolu vykonávajú prevažne vedúci zamestnanci, všetci zamestnanci a žiaci školy rôznymi 

formami, ako sú: hospitácie, rozhovory, pozorovanie, dotazníky. 

Hodnotenie zamestnancov predstavuje moderný, účinný nástroj motivácie a  diferenciácie 

zamestnancov. Zásady hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov sú rozpracované 

v pracovnom poriadku. Predmetom hodnotenia sú všetky činnosti, ktoré sú aj súčasťou 

kontroly. 

Oblasti hodnotenia: 

 výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, 
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 kvalita vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, 

 náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, 
 miera osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ alebo OZ.  

U vedúcich pedagogických a odborných  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, 

 manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie 

podmienok pre zamestnancov). 

Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti, mieru osvojenia 

si a využívania profesijných kompetencií pedagogických alebo odborných zamestnancov 

hodnotí: 

 uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho zamestnanca priebežne a na 

konci adaptačného vzdelávania, 

 priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského 

roka, 

 orgán, ktorý vymenoval  do funkcie riaditeľa  hodnotí riaditeľa školy. 

Metódy hodnotenia: 

 pohospitačné rozhovory ( ihneď po hospitácii), 

 hodnotiace pohovory ( 1 krát ročne), 

 SWOT analýza 

 pozorovanie (hospitácie) 

 realizácia otvorených hodín 

 rozhovor 

 výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( prospech, správanie, zapojenie do 

súťaží, aktivita na vyučovaní, samosprávnych orgánoch školy, v záujmovom 

vzdelávaní, športovej príprave, úspešnosť žiaka v šporových súťažiach, úspešnosť 

žiaka na MS a v prijímacom konaní na vyšší stupeň vzdelávania, úspešnosť 

absolventa na trhu prácu a pod.) 

 hodnotenie učiteľov žiakmi 

 hodnotenie činnosti členov predmetových komisií ich vedúcimi. 

 

9.3. Hodnotenie školy  

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 Ciele, ktoré sme si stanovili, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

 Posúdenie ako  spĺňame ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  

 Oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky, oblasti, v ktorých  dosahujeme slabšie 

výsledky, včítane návrhov a opatrení 

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania  

 Priebeh a úroveň športovej prípravy žiakov 

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  
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 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom hodnotenia kvality školy je: 

 Kvalita výsledkov 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Hodnotenie školy zo strany zriaďovateľa 

 Výsledky inšpekcií vykonaných ŠŠI 

 Hodnotenie športovými zväzmi a Slovenským olympijským výborom 

 Dosiahnuté športové výsledky na domácich a medzinárodných súťažiach 

 Dosiahnuté výsledky na MS 

 Uplatnenie absolventov na VŠ a v praxi 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Analýza prijatých žiakov na vysokú školu 

 Dotazníky pre absolventov školy   

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 SWOT analýza  

      

10. UČEBNÉ OSNOVY  
Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. 

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a zároveň rešpektujú profil absolventa i 

smerovanie školy.  

Všeobecná štruktúra učebných osnov pre všetky vyučovacie predmety:  

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu.  

2. Ciele vyučovacieho predmetu.  

3. Kompetencie . 

4. Stratégie vyučovania. Metódy a formy.   

5. Hodnotenie predmetu.  

6. Učebné zdroje.  

7. Obsah vzdelávania ( obsahový, výkonový štandard, prierezové témy). 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov tvoria samostatné kapitoly v jednotlivých 

častiach a sú k nahliadnutiu na riaditeľstve školy. 

 

11. TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY  
Tematické výchovno-vzdelávacie plány predmetu vychádzajú z učebných osnov, ktoré 

sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe. Rozpracovávajú obsah vzdelávania 

každého predmetu na jednotlivé vyučovacie hodiny. Tvoria samostatnú prílohu  ŠkVP. 

Štruktúra tematických výchovno-vzdelávacích plánov – tabuľkové usporiadanie – 

názvy stĺpcov:  

     1. Mesiac  

 2. Poradie hodiny, počet hodín 

 3. Tematický celok, učivo 

 4. Pomôcky  

             5. Vzdelávacie ciele, kľúčové kompetencie 

 6.Medzipredmetové vzťahy 

 7.Prierezové témy 

 9. Spôsob hodnotenia 
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Príloha 2 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach Športového gymnázia, Tr. 

SNP 104, Košice  

Platnosť: od 1.9.2014 

 
Národný štandard finančnej gramotnosti (schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 19. 

marca 2009 pod číslom CD-2009-22702/9699-1:913 a aktualizovalo a schválilo dňa 31.3.2014 pod 

číslom 2014-2692/16076:12-10E0 ako Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1) popisuje 

minimálne požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených 

kompetencií. 

 
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. 

Finančná gramotnosť je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, 

kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý 

umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa 

ekonomické prostredie. Kompetencie sa postupne zameriavajú na úroveň 2 (absolventi ISCED 2 – 

žiaci 1. až 4. ročníka osemročného štúdia) , až do momentu absolvovania strednej školy. Témy, 

celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej 

gramotnosti a sú vybrané tak, aby žiaci postupne získali žiadúce poznatky , zručnosti a skúsenosti z 

oblasti finančnej gramotnosti. Celkovo sú témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej 

gramotnosti. Pri výchovnovzdelávacom procese sa učitelia zameriavajú na to , aby žiaci zvládli 

čiastkové kompetencie a najmä základné pojmy. Ťažisko finančného vzdelávania na gymnáziu je v 

učebných predmetoch občianska náuka a matematika. 

Učitelia majú možnosť využívať “Národný štandard finančnej gramotnosti” vydaný 

ministerstvom školstva a financií SR a webové sídla: http://www.dolceta.eu/, www.cfme.net. 

 

1 ABSOLVENT STREDNEJ ŠKOLY BY MAL BYŤ SCHOPNÝ: 
- nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie, 

- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

- rozoznávať riziká v riadení vlastných 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 majetok,  

- porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických 

potrieb jednotlivca a rodiny,  

- hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných 

osobností, 

- porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,  

- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a 

ostatné finančné inštitúcie),  

- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva 

uplatňovať. 
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2 SPÔSOB IMPLEMENTÁCIE 
 

Pri sprostredkúvaní informácií, ktoré sú rozpracované do celkových a čiastkových kompetencií je 

potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a 

tieto riešiť vo vzťahu:  

- k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti 

- k hodnotovej orientácii k peniazom, 

- k  modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, 

- k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb. 

 

3 TÉMY, KOMPETENCIE A ČIASTKOVÉ KOMPETENCIE 
Kompetencie sa postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania strednej 

školy. Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z 

oblasti finančnej gramotnosti. 

Celkovo sú Témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti. 

 

1. Človek vo sfére peňazí 
Celková kompetencia Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

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

životných potrieb. 

 

Čiastkové kompetencie: 

 

1.1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a 

financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním 

životných potrieb. Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na 

zabezpečenie životných potrieb  

Úroveň 3: Analyzovať svoje možnosti ako finančne prispieť pri zabezpečovaní životných 

potrieb v rámci rodiny. 
 

1.2: Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom a chudobou. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

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

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

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

kontexte. 
 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 
 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

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

skúsenosti). 
 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
Celková kompetencia Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných 

financiách. 
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Čiastkové kompetencie: 

 

2.1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 
Úroveň 2:. Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť 

príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou. 

Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. Uviesť príklady úspešných jednotlivcov na svojej 

plánovanej profesijnej ceste. 

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

záväzkami k závislým osobám. Zhodnotiť vplyv finančného rozhodnutia na život jednotlivca, 

rodinu a spoločnosť. Kontrolovať osobné financie. 
 

2.2:Nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 
Úroveň 2:. Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia. Uviesť internetové a tlačové zdroje 

informácií o produktoch a vymenovať silné a slabé stránky každého z nich. 

Úroveň 3:. Identifikovať relevantné finančné informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. 

Rozlíšiť charakter práce odborníka na finančné poradenstvo a daňového poradcu Získavať 

informácie z internetových portálov vrátane investičných internetových portálov 

Charakterizovať finančné inštitúcie a ich využitie aj cez internet. Analyzovať aktívnu a 

pasívnu komunikáciu s finančnými inštitúciami. 
 

2.3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí a ochrany 

finančných záujmov EÚ 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

špinavých peňazí. Uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov. 
 

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

podplácanie, nepriama korupcia), ako podvody, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ 

a ako pranie špinavých peňazí. Opísať postup oznámenia korupcie. Vyhľadať na internete 

inštitúcie, ktoré sa zaoberajú korupciou, bojom proti korupcii, ochranou finančných záujmov 

EÚ a ochranou proti praniu špinavých peňazí. Rozlíšiť typy finančných podvodov 

(internetové, kartové, bankomatové). 
 

2.4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 
Úroveň 2:. Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. Stanoviť si merateľné krátkodobé a 

strednodobé finančné ciele. Použiť finančnú alebo internetovú kalkulačku na stanovenie nákladov 

na dosiahnutie strednodobého cieľa. Zhodnotiť výsledky finančného rozhodnutia. Používať 

zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých cieľoch.. 

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

Používať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých a dlhodobých cieľoch. Analyzovať 

vplyv inflácie na hodnotu peňazí. Uviesť príklady, ako dnes prijaté rozhodnutie môže 

ovplyvniť budúce príležitosti. Zhodnotiť vplyv daní, odvodov a poplatkov na finančné 

rozhodnutie klienta. 
 

2.5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach. 
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Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

zneužitia osobných informácií. Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia, klient). 

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

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

získavať osobné informácie. Uviesť príklady zmlúv medzi jednotlivcami a podnikateľskými 

(finančnými) subjektmi (presnejšie definovať – fyzická a právnická osoba) Identifikovať 

základné povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní dohôd alebo obchodu. Uviesť príklady 

dôsledkov neznalosti zmluvy vrátane všeobecných obchodných podmienok a jej dodatkov. 
 

2.6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 
Úroveň 2:. Vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebiteľov v mieste pobytu. Uviesť 

príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane 

spotrebiteľa. Vysvetliť kroky pri riešení reklamácie podanej zákazníkom. Uviesť príklady 

falšovaných tovarov (fejkov). 

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

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

spotrebiteľov. Vyhodnotiť cenové triky a klamlivé zavádzajúce ponuky, fejky. Identifikovať 

bežné typy spotrebiteľských podvodov, vrátane on-line podvodov. 
 

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 
Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a 

rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

 

Čiastkové kompetencie: 

 

3.1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

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

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

spotreby na úspory a investície.   
 

3.2: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

kariére a podnikaní. Porovnať osobné zručnosti a záujmy s rôznymi kariérnymi možnosťami. 

Uviesť príklad úspešných jedincov v ekonomickej oblasti. 

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

kariérnych cieľov, vrátane požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu, náklady a možné 

zadlženie. Analyzovať riziká, náklady a prínosy v prípade samostatného podnikania. 

Diskutovať o vzťahu morálky a peňazí  
 

3.3: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 
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Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá) Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než 

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

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

príklad štátneho príspevku k finančným produktom (napr. pri stavebnom sporení, hypotéky 

pre mladých)  
 

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 

 

Čiastkové kompetencie 

 

4.1: Vypracovať osobný finančný plán. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

nepravidelné príjmy a výdavky Opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na 

týždeň medzi jednotlivé finančné ciele - míňanie, sporenie a spoluúčasť. Diskutovať o 

prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy, výdavky a úspory). Zostaviť rozpočet domácnosti 

Poznať typy rozpočtov a ich odlišnosti (vyrovnaný, schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny 

Vypočítať percentuálny podiel pripadajúci na hlavné kategórie výdavkov v rámci mesačného 

rodinného rozpočtu. Charakterizovať hlavné prvky jednoduchého závetu. 

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

dosahovanie finančných cieľov. Vypracovať osobný rozpočet mladého samostatne žijúceho 

človeka. Analyzovať osobné a ekonomicko-spoločenské udalosti, ktoré môžu zmeniť alebo 

ovplyvniť osobný rozpočet. Opísať spôsoby krytia deficitu (úvery, splátkový predaj, leasing). 

Vysvetliť, ako splácať dlhy. Opísať spôsoby riešenia schodkového a prebytkového rozpočtu. 

Vytvoriť si kartotékový systém pre finančné záznamy v papierovej aj elektronickej forme. 

Identifikovať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré by mohli potencionálne byť dedičmi 

osobného majetku. 
 

4.2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Úroveň 2:. Charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. Opísať moderné 

spôsoby platenia. Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné), podľa 

technológie (s magnetickým prúžkom a čipom) a podľa spôsobu prevedenia (embosované, 

neembosované, virtuálne) Nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálny menách 

Charakterizovať funkciu elektropeňažných inštitúcií. Uviesť príklady použitia hotovostného a 

bezhotovostného platobného styku Vyhľadať trendy bezhotovostných operácií. 

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

ponúkané finančnými inštitúciami. Používať kurzový lístok pri výmene peňazí. Diskutovať o 

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

banky. 
 

4.3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny. Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing 

alebo reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť 
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peniaze. Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. Kriticky 

zhodnotiť informácie poskytované reklamou. 

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

reklamy na spotrebiteľa. 
 

4.4: Vysvetliť daňový a odvodový systém 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

príklady, ako štát využíva príjmy z daní. Použiť internetovú kalkulačku na výpočet výšky 

čistej mzdy. 

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

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

Charakterizovať príklady zamestnaneckých príspevkov ako druh odmeny. Rozlíšiť programy 

sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. Vyplniť tlačivo „Daňové priznanie k dani 

z príjmov fyzickej osoby“ 

 

4.5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

charitatívnych aktivitách. 

Úroveň 3:. Objasniť (na základe informácií získaných z rôznych zdrojov) zameranie 

organizácií, ktoré sa venujú filantropii. Vysvetliť význam charitatívnych aktivít a opísať 

možnosti účasti na nich. 
 

 

5. Úver a dlh 
Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. 

 

Čiastkové kompetencie: 

 

5.1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

jednoduché úročenie. Identifikovať platený a prijatý úrok. Vysvetliť, prečo je používanie 

kreditnej karty určitou formou pôžičky. Analyzovať možnosti získavania finančných 

prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a význam nákupov na úver. 

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

pôžičky s odlišnými úrokovými sadzbami a odlišnou dĺžkou splácania. Vysvetliť zložené 

úročenie. Charakterizovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Rozlíšiť pojem: 

úroková miera, fixácia, predčasné splatenie úveru Vysvetliť, ako vplývajú tolerančné obdobia 

na kreditných kartách, metódy výpočtu úroku a poplatky na cenu úveru. Navrhnúť výber 

najvhodnejšieho finančného produktu vzhľadom na svoje potreby. Identifikovať rozličné typy 

študentských pôžičiek a alternatív k pôžičkám ako spôsobu financovania vysokoškolského 

vzdelávania. 
 

5.2: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením alebo ako ich zvládnuť. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 
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Úroveň 2: Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. Uviesť príklady 

legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť význam úverovej histórie a 

budovanie pozitívnej úverovej histórie. 

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

vyrovnania opätovného zadlženia. Analyzovať dôsledky finančných rozhodnutí v súvislosti s 

bankovými alebo nebankovými subjektmi. Posúdiť účel vyhlásenia (osobného) bankrotu a 

jeho možné dôsledky na majetok, zamestnanosť, cenu a dostupnosť úverov. Zhrnúť práva 

dlžníkov a veriteľov, týkajúce sa zrážok zo mzdy a odňatia majetku v prípade nezaplatenia 

dlhu (exekúcia).   
 

5.3: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

druhy úverov a ich zabezpečenie. 

Úroveň 3: Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri spotrebiteľských úveroch vrátane 

ochranných prvkov, ktoré zakotvuje príslušná právna úprava. 

 

6. Sporenie a investovanie 
Celková kompetencia Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. 

 

Čiastkové kompetencie 

 

6.1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

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

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

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

dlhodobé ciele. Vysvetliť rozdiel medzi sporením a investovaním. 
 

6.2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení finančných 

cieľov. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

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

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

investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo na núdzové situácie. Rozlíšiť 

obchodovanie na vlastný účet a na cudzí účet  
 

6.3: Zhodnotiť investičné alternatívy 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Úroveň 2: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

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

so štátnym príspevkom, nehnuteľnosti) 

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

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

obchoduje na finančných trhoch (akcie, dlhopisy, fondy, komodity a ďalšie). Vysvetliť úlohu 

obchodníka s cennými papiermi. Opísať účel MIFID dotazníka. Porovnať investovanie do 
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jednotlivých akcií a dlhopisov s investovaním do podielových fondov akcií alebo dlhopisov. 

Vysvetliť, ako inflácia ovplyvňuje výnosy z investícií (súčasná hodnota peňazí). Vysvetliť, 

ako prispôsobiť investovanie finančným cieľom. Porovnať riziká a výnosy z rôznych typov 

investícií. Zdôvodniť výber najvhodnejšieho produktu pre investovanie voľných finančných 

prostriedkov. Identifikovať vhodné typy investícií na akumulovanie prostriedkov na päťročné 

štúdium na vysokej škole, svadbu, založenie nového podniku, splátky na nové auto a dom a 

dôchodok.   
 

6.4: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. 

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

banky a dcérskou spoločnosťou. 

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

Slovenska ako „jednotné kontaktné miesto“ Vysvetliť rozdiel medzi Fondom ochrany 

vkladov a Garančným fondom investícií.   
 

7. Riadenie rizika a poistenie 
Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

 

Čiaskové kompetencie: 

7.1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.  

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

úplne vyhnúť. Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. Uviesť základné druhy 

poistenia (životné a neživotné). 

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

poistného produktu s ohľadom na vlastné potreby  

 

7.2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným 

(komerčným) poistením. 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

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

úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

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

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

pilier a 3. pilier.   
 

7.3: Charakterizovať komerčné poistenie.. 
 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

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

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

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

poistením jeho zariadenia. 

Úroveň 3: Uviesť druhy poistenia, ktoré by sa mohli vzťahovať na náhodné poškodenie 

majetku alebo zdravia inej osoby. Porovnať podmienky návrhov poistných zmlúv v rámci 

povinného zmluvného poistenia vozidla z rôznych poisťovní. Vysvetliť rozdiel medzi 

poistením vlastného majetku a poistením zodpovednosti súvisiacej s vlastníctvom tohto 

majetku. Identifikovať skutočnosti, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia bývania. Vysvetliť 
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podstatu a význam životného poistenia s vymedzením rozdielom medzi rizikovým, 

rezervotvorným a investičným životným poistením  

 

 

Harmonizácia Štandardu finančnej gramotnosti s dosiahnutým stupňom vzdelania 

 

Štandard finančnej gramotnosti    Stupeň dosiahnutého vzdelania  

Úroveň 1 primárne – prvý stupeň ZŠ   (1. – 4. ročník základných škôl)  

Úroveň 2 nižšie stredné vzdelanie – druhý stupeň ZŠ, 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom, 1. ročník bilingválneho štúdia gymnázia nižšie stredné odborné vzdelanie – nižšie 

sekundárne stredné odborné vzdelanie – sekundárne  

Úroveň 3 úplné stredné všeobecné vzdelanie úplné stredné odborné vzdelanie 

 

4 UPLATŇOVANIE FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V RÁMCI NIŽŠIEHO 

STREDNÉHO VZDELÁVANIA – ISCED 2 (1.-4.ročník osemročného štúdia, zameranie 

gymnázium-šport)  
 

 

Rozčlenené podľa: 

 a) Predmetová komisia cudzích jazykov – ANJ, NEJ, RUJ,FRJ 

b) Predmetová komisia spoločensko – vedných predmetov – SJL, DEJ, OBN 

c) Predmetová komisia MAT, FYZ, INF, TECH 

d) Predmetová komisia BIO, GEG, CHEM  

e) Predmetová komisia výchov – ETI, NAB, HUV, VYV,VYU, 

 

 a) Predmetová komisia cudzích jazykov  

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský 

jazyk a francúzsky jazyk: 

 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  číslovky od 0 do 100, Môj svet – trvalé hodnoty, Rodina a priatelia, Čas a  

hodnoty, Ľudia a práca,  

2.   Moja rodina – práca a peniaze ,moja škola radové číslovky, dátum, Prírodné 

vedy a matematika – meranie času, Náš školský výlet – môj rozpočet, sporenie, 

Naše prázdniny – rodinný a môj rozpočet, rodinné sporenie, úver – riziká, 

riešenie problémov, Jedálny lístok, Lámači rekordov, televízne programy.  

3.   Jedlo , v obchode , porovnávanie cien, Môj život, moja rodina, Ako pomáham 

doma – nakupovanie, vreckové,  Londýn , anglická libra, zmenáreň. Minulosť a 

prítomnosť – porovnávanie cien tovarov v minulosti a dnes.  

4.  Svet práce .Brigády, zárobky, skúsenosti z brigád, vreckové, zamestnanie,   

kariéra. Poistenie majetku a osoby, verejné poistenie a komerčné poistenie – 

výhody, riziká 

 

 

b) Predmetová komisia spočenskovedných predmetov  

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete slovenský jazyk: 

Ročník  Téma, obsah:  
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1.   Prečo si človek vytváral rodinu – slohová práca. Práca – trest alebo radosť – 

slohová práca. Detská práca - diskusia. Prvé knihy. Médiá.Keď zlyhá 

komunikácia- riešenie problémov 

2. Hodnoty antickej kultúry a dnešný svet – slohová práca, Práca a rodina – 

čítanie, Moje sporenie-diskusia, Charita v minulosti a dnes, ako môžem 

pomôcť – čítanie 

3.   úverovanie- riziká, verejné a komerčné poistenie – áno alebo nie, Ako 

nenaletieť „šmejdom“ – slohová práca, význam sporenia pre moju budúcnosť – 

slohová práca, Korupčné škandály – čítanie s porozumením 

4.  Poistenie na cestách – moja cesta do Londýna, Chyba v komunikácii – riešenie 

problémov, médiá a ja – slohová práca, reklamy – čítanie s porozumením  

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete dejepis: 

Ročník  Téma, obsah:  

 

1.  Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom. Vznik, dôvod a funkcia peňazí . 

Historické hmotné hodnoty a ich ochrana. Ako sme bývali v minulosti a ako 

bývame dnes – význam práce pre život človeka a jeho rozvoj. Doba bronzová, 

medená, železná. Civilizácie starého orientu. Grécka kultúra. Rímska ríša, 

dôsledky jej rozpadu, Ako sa žilo v stredoveku.  

2.  Slovania, Veľká Morava, Slováci v Uhorskom kráľovstve – banské mestá, 

Kremnica, mincovňa, dukát, Humanizmus a renesancia, výroba kníh, Gotika, 

vznik pvého cestovného šeku – kto, vznik a úloha bánk, úvery a ich riziká, 

riešenia možností splácania či nesplácania dlhov, objavné plavby, zlato, 

dobyvatelia, Dôsledky zámorských objavov –hopodárske zmeny, Habsburská 

monarchia – osvietenské reformy.  

3.  Priemyselná revolúcia, Osvietenstvo, Slováci a revolučný rok 1948, 

modernizácia a industrializácia, Matica slovenská, Vysťahovalectvo, Prvá 

svetová vojna, dôsledky rozpadu Rakúsko-Uhorska, Vznik ČSR  

9.  Svet zachvátený vojnou. Svetová vojna a Slováci. Ako sa rodil mier. Pohľad 

späť – opakovanie tematického celku. Zápas o každodenný chlieb. Míľniky 

vedy a techniky. Mračná nad Československom. Aký bol Slovenský štát. Pod 

Stalinovým tieňom. Dve tváre komunistickej totality. Na ceste k demokracii 

a samostatno 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete občianska náuka 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  Pravidlá v rodine Slovákovcov. Jakub vie, že okrem práv má aj povinnosti 

Jakub skúma, aké hodnoty sú v rodine dôležité Jakub zisťuje, že v triede sú si 

rovní, ale nie sú rovnakí Rodičia Slovákovcov podporujú svojho syna v 

mimovyučovacích a mimoškolských aktivitách Triedna samospráva 

zorganizovala v 6. A anketu na tému „je vzdelanie dôležité?“ Ľudia sa 

vzdelávajú celý život „Strojom času “ sa Jakub dostal do budúcnosti  

2.  Ako žili ľudia v Košiciach v minulosti, ako žijú dnes. Obyvatelia Košíc 

spoločne vytvárajú jej budúcnosť. Jakub sa zamýšľa nad spájaním národov v 

Európe . Jakub hľadá odpoveď na otázku: „Prečo sa mení usporiadanie ľudskej 

spoločnosti?“ Jakub zisťuje, prečo sú vo svete vojny. Základné ľudské práva 

a slobody. Participácia v širšom spoločenskom prostredí – dobrovoľníctvo  

3.                    Občianske právo – ochrana spotrebiteľov. Rodinné právo. Trestné právo. 

Rovnaký prístup ku všetkým deťom. Právo na vzdelanie a hru. Práva menšín  
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4.                     Základné ekonomické otázky. Typy ekonomík. Trhový mechanizmus. Ako sa 

stať podnikateľom. Spotreba a spotrebiteľ. Peniaze a funkcia peňazí. Banky a 

sporiteľne. Poisťovne. Produkty a služby bánk. Sporenie. Druhy poistenia. 

Euro v SR. Osobné financie. Hospodárenie v domácnosti. Štátny rozpočet. 

Dane a daňová sústava. Ochrana spotrebiteľa. Vplyv reklamy na spotrebiteľov. 

Práva spotrebiteľa v EU. 

 

c) Predmetová komisia MAT, FYZ, INF, TECH 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete matematika: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  Tvoriť úlohy z praxe podporujúce finančnú gramotnosť Riešiť slovné úlohy 

spojené s obchodovaním, porovnávaním cien tovaru, výdajmi v domácnosti... 

Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť 

zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe. Vedieť 

uviesť príklady použitia desatinných čísel v bežnom živote - aj ceny tovaru v 

eurách. Riešiť slovné úlohy - nákup, predaj, zľavy a akcie (sú skutočne vždy 

výhodné?), cena práce (rozlíšiť mzdu platenú za hodinu a za počet vyrobených 

kusov). Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia. Možnosti získania peňazí na nákup pozemku, 

domu, záhrady či bytu s určitými rozmermi (úver, pôžička, sporenie...)  

2.  Vedieť riešiť primerané slovné úlohy a podnetové úlohy z oblasti bankovníctva 

a finančníctva. Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. 

Definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z 

príjmu.  

3.  Porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť a aké môžu byť zdroje 

príjmov v domácnosti. Príjem = kladné číslo, výdavky = záporné číslo. Vedieť 

pripraviť rozpočet na plánovanie pravidelných výdavkov a úspor.  

4.  Pri výpočtoch na PV - nákup, predaj, práca a mzda. 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete fyzika: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.   Vedieť ohodnotiť vlastnú prácu a prácu druhých.  

2.   Vedieť riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre výpočet ceny 

za spotrebované teplo. Vedieť získať informácie o energetickej hodnote a 

rôznych cenách základných potravín.  

3.  Vie si uvedomiť aj finančnú hodnotu okuliarov pri odstraňovaní chýb oka. Vie 

aplikovať vzťah na výpočet práce a cenu práce v úlohách. Dokáže zaujať 

kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie aj z finančného 

hľadiska.  

4.  Chápať cenové rozdiely medzi elektrickými spotrebičmi podľa výšky spotreby 

elektrickej energie. 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete informatika: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.   Vedieť prezentovať svoj postoj k peniazom aktívnym podieľaním sa na 

spravovaní financií v rodine a osvojuje si, čo znamená žiť hospodárne.  

2.  Osvojovať si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi 

 v škole aj mimo nej.  
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3.   Dokázať pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vedieť opísať 

rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. Internet banking. Nákup on-line, 

riziká, výhody. Porovnávanie cien v e-shopoch.  

4.  Odhaliť bežné typy spotrebiteľských podvodov, včítane on-line podvodov. 

Identifikovať relevantné finančné informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete technika: 

Ročník  Téma, obsah:  

2.  Práca a jej hodnota. Výsledok práce a jeho trhová hodnota. Zhotovenie 

výrobku a stanovenie jeho adekvátnej ceny – vianočná ozdoba. 

3.  Racionalizácia práce a jej cena. Moderné technológie a ich vplyv na rozpočet 

rodiny a cenu výrobkov. Sporenie energetických zdrojov a využívanie 

recyklovaných výrobkov – ich využiteľnosť a cena a dopad na životné prostreie 

a môj a rodinný rozpočet. Vlastnoručná výroba darčeka pre priateľa/priateľku – 

úspora vreckového. 

 

d) Predmetová komisia BIO, GEG, CHEM  

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete biológia: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne, šetriť drevo, recyklovať odpad. Šetriť 

vodu, využívanie alternatívnych zdrojov energie (vodné elektrárne). Osvojiť si, 

čo znamená žiť hospodárne, využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

Porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a 

rodiny. Vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu.  

2.  Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť 

základné metódy riadenia rizík. Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad 

zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Vysvetliť v rámci 

súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za 

spôsobené škody, úrazového a životného poistenia.  

3.  Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. Šetriť drevo, vodu, nerastné suroviny, 

fosílne palivá (znižovanie nákladov na energie = úspora financií v domácnosti). 

Využívanie alternatívnych zdrojov energie.  

4.  Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. Šetriť drevo, vodu, nerastné suroviny, 

fosílne palivá (znižovanie nákladov na energie = úspora financií v domácnosti). 

Využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete chémia: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.   Chemická výroba - Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. Pomenovať 

základné ľudské potreby. Prírodné suroviny (potreba separácie odpadov, 

recyklácie)- Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych 

obchodoch. Metódy oddeľovania zložiek zmesi (zhrnutie učiva)- Čistenie 

odpadových vôd, destilácia. Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah 

medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

2.  Horenie látok so vzdušným kyslíkom - Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie 

životných potrieb - príjem a práca. Hasenie horiacich látok - Porozumenie a 

orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

3.  Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov 

jej vyjadrenia. Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 
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pH roztokov - Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného 

z prostriedkov jej vyjadrenia. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v 

domácnosti. Alkalické kovy – ako biogénne prvky, potravinové zdroje Poznať 

a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

4.  Zdroje uhľovodíkov- ropa, zemný plyn, uhlie a ich vplyv na životné prostredie 

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. 

2. Kyslíkaté deriváty – alkoholy - Popísať fungovanie problematiky jednotlivca 

a rodiny v ekonomickej oblasti. Prírodné látky – cukry, tuky, bielkoviny 

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 

Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete geografia: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  Opísať možnosti finančnej pomoci pri živelných pohromách a katastrofách. 

Financovanie opráv pamiatok UNESCO. Vie posúdiť pojmy bohatstvo a 

chudoba  

2.  Posúdiť problematiku bohatstva a chudoby v štátoch Afriky. Posúdiť 

problematiku bohatstva a chudoby (kasty) v ázijských krajinách v súvislosti s 

hospodárskymi aktivitami človeka.  

3.  Posúdiť problematiku financovania pamiatok UNESCO, bankovníctvo. 

Finančná zodpovednosť, banky (dlhy, úspory), problematika pôžičiek z EB.  

4.  Posúdiť problematiku bohatstva a chudoby, vysťahovalectvo, kríza. Plánovanie 

a hospodárenie s peniazmi v súvislosti s cestovným ruchom. 

 

e) Predmetová komisia výchov – ETI, NAB, HUV, VYV,VYU 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete etická výchova: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  Pomenovať základné ľudské hodnoty -život, zdravie, rodina,... urobiť rebríček 

hodnôt (zdôrazniť význam duchovných hodnôt), pomenovať základné ľudské 

potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo,... peniaze, 

vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť 

stabilnú finančnú rezervu/ šetrenie do pokladničiek a pod./ vlastné peniaze 

(vreckové) - ako s nimi hospodáriť, čo si za ne môžem kúpiť, vytýčiť si cieľ, 

(napr. školský výlet, bicykel a pod.) 

2.  Robiť zoznam životných potrieb v domácnosti, ktoré musia rodičia platiť zo 

mzdy, posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej 

rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti, uviesť 

príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho 

správania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s 

pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. poznať hodnotu zariadení, s 

ktorými žiak pracuje a vážiť si ich: počítač, tlačiareň, dig. fotoaparát. Prevziať 

zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.Význam peňazí, priority tovaru 

slovo re- KLAM-a -nie všetko, čo sa v nej uvádza je pravda,  kontrolovať 

osobné údaje a informácie. - kľúč od domu, cenné veci v dome... urobiť 

zoznam želaní a potrieb a určiť poradie dôležitosti. Opísať svoju predstavu, čo 

sú to osobné príjmy človeka. 

3.  Oboznámiť sa a naučiť sa rozlišovať peniaze, ich hodnotu bohatstvo a chudoba,  

reklama, niekedy nepravdivá, zavádzajúca. Urobiť zoznam základných 

životných potrieb a premyslieť ich finančnú náročnosť (môžem si kúpiť len to 

na čo mám peniaze). Vysvetliť pojem riziko na úrovni nedbanlivého narábania 
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s peniazmi / zadlženie sa v dôsledku väčších výdavkov ako príjmov, vreckové 

na týždeň miniem za dva dní a požičiam si od kamaráta/. poistenie a jeho 

význam v prípade výletu alebo exkurzie. 

4.  Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka. Urobiť a viesť si 

osobný rozpočet: príjem - výdavky (príjem = drobná práca v domácnosti, môže 

to byť súčasť vreckového). Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia.( 

elektrika, plyn, voda, odpad, potraviny) charitatívne organizácie - ako môžem 

pomôcť, význam, upozorniť na podvodníkov, vedieť porovnať cestovanie z 

finančného hľadiska,  naučiť sa, ako možno ušetriť peniaze: - požičiavanie kníh 

v knižnici - vyhľadávanie informácii na internete, porovnávanie cien. Opísať 

situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. 

Popísať dôsledky oboch možností, požičiavanie osobných vecí spolužiakom, 

dôveryhodnosť človeka, ako reagovať v prípade nezodpovedného človeka, čo 

sa môže stať pri požičiavaní. Banka, akú úlohu plní, vysvetliť žiakom zmysel 

sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú finančnú rezervu/ 

šetrenie do pokladničiek a pod. 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete náboženská výchova: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  Pomenovať základné ľudské hodnoty -život, zdravie, rodina,... urobiť rebríček 

hodnôt (zdôrazniť význam duchovných hodnôt), pomenovať základné ľudské 

potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo,... peniaze, 

vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť 

stabilnú finančnú rezervu/ šetrenie do pokladničiek a pod./ vlastné peniaze. 

2.  Robiť zoznam životných potrieb v domácnosti, ktoré musia rodičia platiť zo 

mzdy, posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej 

rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti, uviesť 

príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho 

správania sa v domácnosti 

3.  Oboznámiť sa a naučiť sa rozlišovať peniaze, ich hodnotu bohatstvo a chudoba,  

reklama, niekedy nepravdivá, zavádzajúca. Urobiť zoznam základných 

životných potrieb a premyslieť ich finančnú náročnosť (môžem si kúpiť len to 

na čo mám peniaze).  

4.   Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia.( elektrika, plyn, voda, odpad, 

potraviny) charitatívne organizácie - ako môžem pomôcť, význam, upozorniť 

na podvodníkov. 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete výtvarná výchova: 

Ročník  Téma, obsah 

1.   Peniaze a trvalé hodnoty ľudstva – koláž 

 Výroba veľkonočnej ozdoby z recyklovaného materálu – úspora financií 

2.  Na čo míňam vreckové – kresba 

 Korupcia a trest za nekalé podnikanie – kresba 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete hudobná výchova: 

Ročník  Téma, obsah 

1.  Hudobní géniovia dejín,cena ich práce a hodnoty, ktoré vytvorili 

2.  Vývoj hudobných nástrojov, komercionalíizácia hudby. Je hudba drahá? 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete výchova umením: 

Ročník  Téma, obsah 
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3. Financovanie nákladných architektonických diel – zdroje, úvery, ich splácanie, 

životnosť diel, ich trvalá hodnota – zadĺženie Košíc na ich estetizáciu, význam 

pre získanie titulu Hlavné mesto kultúry. 

4. Súčasné umenie a jeho hodnota, cena práce umelca 

 

 

5 UPLATŇOVANIE FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V RÁMCI VYŠŠIEHO 

STREDNÉHO VZDELÁVANIA – ISCED 3 (5.-8.ročník osemročného štúdia, zameranie 

gymnázium-šport, 1.-4. ročník štvorročného štúdia, zaneranie gymnázium-šport a 

gymnázium )  
 

Rozčlenené podľa: 

 a) Predmetová komisia cudzích jazykov – ANJ, NEJ, RUJ,FRJ 

b) Predmetová komisia spoločensko – vedných predmetov – SJL, DEJ, OBN 

c) Predmetová komisia MAT, FYZ, INF  

d) Predmetová komisia BIO, GEG, CHEM  

e) Predmetová komisia výchov – ETI, NAB, UMK 

 

 a) Predmetová komisia cudzích jazykov  

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský 

jazyk a francúzsky jazyk: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  Rodina a spoločnosť, Domov a bývanie, Stravovanie, Obliekanie a móda 

2.  Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, Doprava a cestovanie, Voľný čas a záľuby, 

3.  Obchod a služby, Vzdelávanie a práca, Človek a príroda 

4.   Šport, Mládež a jej svet, Vzory a ideály 

 

b) Predmetová komisia spoločensko – vedných predmetov – SJL, DEJ, OBN 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete slovenský jazyk: 

Ročník  Téma, obsah:  

1. – 4.  Sloh – prosba/želanie, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadrenie 

súhlasu/nesúhlasu, tvorba otázok (žiadosť o informáciu), rozhovor, 

argument/protiargument, krátke správy (sms, email), reklama, inzerát, 

prihláška, úradný list, úradný životopis, štruktúrovaný životopis, žiadosť  

Komunikácia – asertívna komunikácia  

 Práca s informáciami – súvislé a nesúvislé texty  

 Učenie sa – kontrola plnenia plánu, projektovanie vlastnej budúcnosti 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete dejepis: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.-2.  Európska expanzia 1492 – 1914  

3.-4.    Vznik Slovenskej republiky (1993) 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete občianska náuka: 

Ročník  Téma, obsah:  

3.-4.   Človek a spoločnosť – Sociálne procesy, Sociálne fenomény,  Občan a štát – 

Ľudské práva, Občan a právo – Právo, Právo v každodennom živote,  Základné 

ekonomické problémy a ich riešenie, Trhový mechanizmus – Ekonomický 

kolobeh, Správanie spotrebiteľov a výrobcov, Trhová rovnováha, Trh práce, 
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Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad – Nezamestnanosť, Úrad 

práce, Svet práce – Práca, Vzdelávanie, Písomné materiály uchádzača o 

zamestnanie, Vstup na trh práce, Samostatná zárobková činnosť, Úloha peňazí 

a finančných inštitúcií – Peniaze, Finančné inštitúcie, Daňová sústava 

 

c) Predmetová komisia MAT, FYZ, INF 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete matematika: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.  Algebraizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov 

  Riešenie lineárnych rovníc a sústav 

  Základné vlastnosti funkcií 

  Výroková logika 

  Elementárna finančná matematika 

  Riešenie rovníc a nerovníc 

  Základy usudzovania 

  Praktická matematika 

  Odhad a rádový odhad výsledku 

2.   Rôzne metódy reprezentácie vzťahov 

  Základné vlastnosti funkcií 

  Riešenie rovníc a nerovníc 

  Odlišnosti vyjadrovania v rôznych prostrediach 

  Praktická matematika 

  Odhad a rádový odhad výsledku 

3.   Rôzne metódy reprezentácie vzťahov 

  Základy usudzovania 

  Algebraizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov 

  Praktická matematika 

4.   Algebraizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov 

  Riešenie lineárnych rovníc a sústav 

  Základné vlastnosti funkcií 

  Výroková logika 

  Elementárna finančná matematika 

  Riešenie rovníc a nerovníc 

  Základy usudzovania 

  Praktická matematika 

  Odhad a rádový odhad výsledku 

  Rôzne metódy reprezentácie vzťahov 

  Základné vlastnosti funkcií 

  Odlišnosti vyjadrovania v rôznych prostrediach 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete informatika: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.-4.   Informácie okolo nás – spracovanie informácií a ich prezentácia, Komunikácia 

prostredníctvom IKT – získavanie informácií, bezpečnosť na internete, 

Postupy, riešenie, algoritmické myslenie – algoritmy bežného života, 

Informačná spoločnosť – riziká informačných technológií, právo a etika 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete fyzika: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.-4.  Energia okolo nás 
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d) Predmetová komisia BIO, GEG, CHEM 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete biológia: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.-4.  Zdravý životný štýl 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete chémia: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.-4.  Chemické reakcie, chemické rovnice, Kvalita života a zdravie 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete geografia: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.-4.  Vývoj obyvateľstva Európy a prognózy jeho vývoja (starnutie obyvateľstva) 

Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetadiely a Slovensko 

 

 

e) Predmetová komisia výchov – ETI, NAB, UMK 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete etická výchova: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.-2.  Dôstojnosť ľudskej osoby, Dobré vzťahy v rodine, Filozofické zovšeobecnenie 

dosiaľ osvojených etických zásad, Etika práce, etika a ekonomika 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete náboženskávýchova: 

Ročník  Téma, obsah:  

1.-2.  Dôstojnosť ľudskej osoby, Dobré vzťahy v rodine, Filozofické zovšeobecnenie 

dosiaľ osvojených morálnych zásad, práca a ekonomika 

 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v predmete umenie a kultúra: 

Ročník  Téma, obsah:  

1-3.  Vnímanie a experimenty s každodennou kultúrou, s každodennými predmetmi 

okolo nás – plagát, reklama, logo, Masová kultúra – trh s kultúrou, gýč, brak 
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Príloha 3 

 

ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM DO VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 

 

ISCED 2 ( 2.-4. ročník osemročného štúdia, gymnázium šport) 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 
 

2.ročník 

TÉMA VYUČOVACÍ PREDMET 
Ochrana života a 

zdravia 

ANJ,RUJ, NEJ, FRJ, INF, MAT, SJL, BIO, FYZ, CHE, GEO, VYV,  

HUV, ETV, OBN,NAB,SJL,TECH 

Environmentálna 

výchova 

ETV, NAB,VYV, BIO, MAT, HUV, ANJ, RUJ, FRJ, NEJ,OBN, CHEM, 

FYZ, SJL,TECH 

Multikultúrna 

výchova 

VYV, ETI, NAB,  GEO, DEJ, MAT, HUV, ANJ, RUJ, NEJ, FRJ, OBN 

Regionálna a 

tradičná 

ľudová kultúra 

ETV, VYV, HUV, DEJ, NBV, OBN,SJL,CHEM,BIO, TECH 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

zručností 

Všetky vyučovacie predmety 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Všetky vyučovacie predmety 

Mediálna výchova VYV,  SJL,NEJ, ANJ, RUJ, NEJ,FRJ,OBN,INF 

Dopravná výchova ANJ, INF, MAT, SJL, GEO, OBN, MAT,RUJ,NEJ,FRJ 

Finančná gramotnosť Všetky vyučovacie predmety 

Olympijská výchova SJL,ANJ,NEJ,RUJ,FRJ,DEJ,OBN, ETV,ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA 

 

 
3.ročník 

TÉMA VYUČOVACÍ PREDMET 
Ochrana života a 

zdravia 

ANJ,RUJ, NEJ, FRJ, INF, MAT, SJL, BIO, FYZ, CHE, GEO,   

ETV, OBN,NAB,SJL,TECH,VYU 

Environmentálna 

výchova 

ETV, NAB, BIO, MAT,  ANJ, RUJ, FRJ, NEJ,OBN, CHEM, FYZ, 

SJL,TECH,VYU 

Multikultúrna 

výchova 

ETI, NAB,  GEO, DEJ, MAT, ANJ, RUJ, NEJ, FRJ, OBN,VYU 

Regionálna a tradičná 

ľudová kultúra 

ETV, DEJ, NBV, OBN,SJL,CHEM,BIO, TECH,VYU 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

zručností 

Všetky vyučovacie predmety 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Všetky vyučovacie predmety 

Mediálna výchova VYU,  SJL,NEJ, ANJ, RUJ, NEJ,FRJ,OBN,INF 

Dopravná výchova ANJ, INF, MAT, SJL, GEO, OBN, MAT,RUJ,NEJ,FRJ 

Finančná gramotnosť Všetky vyučovacie predmety 

Olympijská výchova SJL,ANJ,NEJ,RUJ,FRJ,DEJ,OBN, ETV,ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA 
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4.ročník 

TÉMA VYUČOVACÍ PREDMET 
Ochrana života a 

zdravia 

ANJ,RUJ, NEJ, FRJ, INF, MAT, SJL, BIO, FYZ, CHE, GEO, VYU,  

ETV, OBN,NAB,SJL,TECH 

Environmentálna 

výchova 

ETV, NAB,VYU, BIO, MAT,  ANJ, RUJ, FRJ, NEJ,OBN, CHEM, FYZ, 

SJL,TECH 

Multikultúrna 

výchova 

VYU, ETI, NAB,  GEO, DEJ, MAT,  ANJ, RUJ, NEJ, FRJ, OBN 

Regionálna a tradičná 

ľudová kultúra 

ETV, VYU, DEJ, NBV, OBN,SJL,CHEM,BIO, TECH 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

zručností 

Všetky vyučovacie predmety 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Všetky vyučovacie predmety 

Mediálna výchova VYU,  SJL,NEJ, ANJ, RUJ, NEJ,FRJ,OBN,INF 

Dopravná výchova ANJ, INF, MAT, SJL, GEO, OBN, MAT,RUJ,NEJ,FRJ 

Finančná gramotnosť Všetky vyučovacie predmety 

Olympijská výchova SJL,ANJ,NEJ,RUJ,FRJ,DEJ,OBN, ETV,ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA 

 

 

ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM DO VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 

V šk.roku 2015/2016  

ISCED 3  ( 2.-4. ročník štvorročného štúdia, gymnázium šport, gymnázium, 6.-8. ročník 

osemročného štúdia gymnázium-šport) 

 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 
2./6.ročník 

 

TÉMA VYUČOVACÍ PREDMET 
Ochrana života a 

zdravia 

ANJ,RUJ, NEJ, FRJ, INF, MAT, SJL, BIO, FYZ, CHE, GEO,  ETV, UKL, 

NAB,SJL 

Environmentálna 

výchova 

ETV, NAB,UKL, BIO, MAT,  ANJ, RUJ, FRJ, NEJ, CHEM, FYZ, SJL 

Multikultúrna 

výchova 

UKL, ETI, NAB,  GEO, DEJ, MAT,  ANJ, RUJ, NEJ, FRJ,  

Tvorba projektu 

a prezentačných 

zručností 

Všetky vyučovacie predmety 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Všetky vyučovacie predmety 

Mediálna výchova UKL,  SJL,NEJ, ANJ, RUJ, NEJ,FRJ, INF 

Finančná gramotnosť Všetky vyučovacie predmety 

Olympijská výchova SJL,ANJ,NEJ,RUJ,FRJ,DEJ, ETV, ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA 
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3./7.ročník 

TÉMA VYUČOVACÍ PREDMET 
Ochrana života a 

zdravia 

ANJ,RUJ, NEJ, FRJ, INF, MAT, SJL, BIO, FYZ, CHE, GEO, UKL,  

ETV, NAB,SJL, 

Environmentálna 

výchova 

ETV, NAB,UKL, BIO, MAT,  ANJ, RUJ, FRJ, NEJ,OBN, CHEM, FYZ, 

SJL, 

Multikultúrna 

výchova 

UKL, ETI, NAB,  GEO, DEJ, MAT,  ANJ, RUJ, NEJ, FRJ,  

Tvorba projektu 

a prezentačných 

zručností 

Všetky vyučovacie predmety 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Všetky vyučovacie predmety 

Mediálna výchova UKL,  SJL,NEJ, ANJ, RUJ, NEJ,FRJ,  INF 

Finančná gramotnosť Všetky vyučovacie predmety 

Olympijská výchova UKL, SJL,ANJ,NEJ,RUJ,FRJ,DEJ, ETV, ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA 

 

 
4./8.ročník 

 

TÉMA VYUČOVACÍ PREDMET 
Ochrana života a 

zdravia 

ANJ,RUJ, NEJ, FRJ, INF, MAT, SJL, BIO, FYZ, CHE, GEO,  UKL, 

OBN,SJL, 

Environmentálna 

výchova 

UKL, BIO, MAT,  ANJ, RUJ, FRJ, NEJ,OBN, CHEM, FYZ, SJL 

Multikultúrna 

výchova 

UKL, GEO, DEJ, MAT,  ANJ, RUJ, NEJ, FRJ, OBN 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

zručností 

Všetky vyučovacie predmety 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Všetky vyučovacie predmety 

Mediálna výchova UKL,  SJL,NEJ, ANJ, RUJ, NEJ,FRJ,OBN,INF 

Finančná gramotnosť Všetky vyučovacie predmety 

Olympijská výchova SJL,ANJ,NEJ,RUJ,FRJ,DEJ,OBN, ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA 

 


