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1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Osemročná sekcia gymnázia vznikla v júni 1992 pri štvorročnom gymnáziu. Už od svojho vzniku 

bola zameraná na vyučovanie cudzích jazykov - nemecký jazyk a anglický jazyk. Škola vzdeláva žiakov 

z okresu Poprad, ale aj širšieho okolia. 

 Od školského roku 2008/2009 funguje ako organizačná zložka Spojenej školy, Dominika Tatarku 

4666/7, 058 01 Poprad, ktorá vznikla na základe zriaďovacej listiny č. RD/2008/00030-10, vydanej 

Krajským školským úradom v Prešove ku dňu 1. september 2008. 

 Na škole sa realizuje proces individuálnej integrácie telesne postihnutých žiakov medzi intaktných 

spolužiakov, pričom nápomocný je školský špeciálny pedagóg. 

 

Poslanie školy: 

Poslaním školy  je vychovávať a vzdelávať žiakov od prímy až po kvartu, pripraviť ich na úspešné 

zvládnutie vyšších tried osemročného gymnázia, prípadne zvládnutie štúdia  na bilingválnom 

slovensko-nemeckom gymnáziu, ktoré je súčasťou školy. Hlavnou úlohou školy je podporovať výučbu 

cudzích jazykov, využívať inovatívne metódy a informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní. 

Každoročne pre žiakov tercii organizuje škola jazykovo-poznávací pobyt v nemecky hovoriacej krajine 

(Viedeň, prípadne Berlín) s cieľom prehĺbiť vedomosti o krajine a overiť a zlepšiť si doterajšie 

schopnosti komunikovať v nemeckom jazyku v reálnom prostredí.  

Škola podporuje projekt individuálnej integrácie telesne postihnutých žiakov aj v triedach 

osemročného gymnázia a tým umožňuje výchovu i vzdelávanie v podmienkach školy so zabezpečením 

špeciálnopedagogickej a zdravotnej starostlivosti prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga 

a rehabilitačného pracovníka.  

Vízia školy:  

Vychovať dobrých a šťastných ľudí pripravených na život.  

 

1.1 Veľkosť školy 
 

Prvé štyri ročníky osemročného gymnázia sú umiestnené v budove  Spojenej školy, Dominika Tatarku 

4666/7, na Ul. mládeže, ktorá prešla v roku 2015 rekonštrukciou. Budova je dvojpodlažná s výnimkou 

jednej časti, kde sa nachádza aj 3. poschodie. Spolu s triedami osemročného gymnázia sa v budove 

nachádzajú aj triedy ZŠ a 5-ročného slovensko-nemeckého bilingválneho gymnázia. Budova je 

prepojená pomocou spájacieho traktu s 2 telocvičňami, školským bazénom a kotolňou. Súčasťou 

budovy je aj školská jedáleň a školská kuchyňa.  

 

Organizačné zložky Spojenej školy, Dominika Tatarku, Poprad:  

Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 

Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad 



Súčasti školy: 

Školský klub detí, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad 

Školská kuchyňa, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad 

Školská jedáleň, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad 

Školská kuchyňa, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 

Školská jedáleň, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 

Školský 
rok 

                      Ročník 

1. 
(príma) 

2. 
(sekunda) 

3. 
(tercia) 

4. 
Kvarta) 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

2015/2016 2 2 2 2 

2016/2017  2  2  2  2 

2017/2018  2  2  2 2  

2018/2019  2  2  2 2  

2019/2020  2  2 2   2 

2020/2021  2 2  2  2  

2021/2022  2 2  2   2 

2022/2023         

2023/2024         

2024/2025         

 

1.2 Charakteristika žiakov a pedagogického zboru 
 

 Do primy 8- ročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sú prijímaní žiaci na základe 

prijímacej skúšky zo slovenského jazyka , matematiky , so zohľadnením prospechu za 1. polrok 5. 

ročníka ZŠ. Výberom žiakov sa vytvorí každoročne pomerne homogénna skupina žiakov s približne 

rovnakou úrovňou , s kladným prístupom k učeniu a s chuťou dosahovať dobré študijné výsledky  

a reprezentovať školu v rôznych vedomostných, ale aj športových súťažiach. Počas školského roka 

majú žiaci možnosť rozvíjať svoj talent v rôznych záujmových krúžkoch a prezentovať sa v školskom 

časopise vydávanom školou .  

Žiakmi školy sú prevažne žiaci s trvalým pobytom v Poprade , ale aj žiaci dochádzajúci zo Svitu, 

Vysokých  Tatier a priľahlých obcí a z okresov Kežmarok a Spišská Nová Ves. Dochádzajúci žiaci 

prichádzajú do školy autobusom , vlakom alebo ich privážajú rodičia .V rámci mesta využívajú MHD. 

Okrem intaktných žiakov navštevujú školu aj telesne postihnutých žiaci, ktorí sú individuálne začlenení 

v jednotlivých triedach a ročníkoch. Títo žiaci sa vzdelávajú na základe individuálnych výchovno-

vzdelávacích programov. Títo žiaci sa vzdelávajú na základe individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov.  

Zloženie pedagogického zboru ovplyvnila snaha školy zabezpečiť čo najvyššiu odbornosť vyučovania. 

Pedagogický zbor, ktorý vyučuje v triedach príma – kvarta osemročného gymnázia umiestnených na 

Ulici mládeže , je zložený z vyučujúcich  



- ktorí učia iba v triedach osemročného gymnázia,  

- ktorí učia na osemročnom gymnáziu a v  Základnej škole na Ulici mládeže, ktorá sa nachádza 

v spoločnej budove Ulici mládeže a je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy v Poprade, 

- ktorí učia na bilingválnom gymnáziu, ktoré je tiež súčasťou školy a je umiestnené v tej istej 

budove, 

- a vyučujúcich náboženskej výchovy, ktorí učia na ZŠ Dostojevského, ktorá sa nachádza v tesnej 

blízkosti osemročného gymnázia. 

Pedagogický zbor tvorí priemerne  25 pedagógov, ktorí tvoria zohratý tím, schopný výbornej 

spolupráce. Priemerný vek pedagógov je 40 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a 

pedagogickú spôsobilosť. Riaditeľ a zástupca majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj 

zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu. Na škole pôsobia výchovný poradca , 

koordinátori pre Zdravú školu , Protidrogovú prevenciu a špeciálny pedagóg . 

Snahou školy je podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov. Manažment školy považuje za dôležité 

zabezpečiť uvádzanie pedagógov do pedagogickej praxe. Podporuje prípravu pedagogických 

zamestnancov  na používanie novej  didaktickej techniky a zvyšovanie schopností efektívne pracovať 

s IKT. Škola tiež motivuje pedagogický zbor k neustálemu sebavzdelávaniu a zvyšovaniu si pedagogickej 

spôsobilosti. Podporuje pedagogických zamestnancov pri získavaní  prvej a druhej kvalifikačnej skúšky. 

 

1.3 Organizácia prijímacieho konania 
 

Prijímanie žiakov do prvého ročníka osemročného gymnázia D. Tatarku 4666/7 v Poprade s rozšíreným 

vyučovaním cudzích  jazykov sa realizuje na základe vlastného prijímacieho konania v zmysle § 62 ods. 

2 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).  Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť žiaci 5. ročníka 

ZŠ. Podmienky na prijatie sú každoročne zverejňované na webovej stránke školy. 

 

1.4 Vydávanie dokladov o získanom vzdelaní 
 

Žiak, ktorý úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu, získava vysvedčenie 

s nasledujúcou doložkou: 

absolvovanie 4.ročníka (kvarty) Žiak získal nižšie sekundárne vzdelanie.  

V prípade, že žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku 

vzdelávacieho programu, v doložke sa uvedie poznámka v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 

v znení neskorších predpisov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy.  

 

 



1.5 Dlhodobé projekty o škole 
 

Dlhodobým projektom je projekt individuálnej integrácie telesne postihnutých žiakov medzi 

intaktných spolužiakov vo všetkých ročníkoch. Okrem bezbariérových vstupov do budovy a tried,  sa 

v škole nachádzajú aj výťahové plošiny, schodolezy a vyhradené priestory pre týchto žiakov. Mokrá časť 

rehabilitácie, suchá časť rehabilitácie a šatňa.  

Špeciálnu starostlivosť o začlenených žiakov na škole zastrešuje školský špeciálny pedagóg v spolupráci 

s pedagogickým zborom. n starostlivosť zabezpečuje fyzioterapeut v spolupráci s odbornými lekármi. 

Pedagogickí zamestnanci boli zapojení do národného projektu Moderné vzdelávanie pre 

všeobecnovzdelávacie predmety. Rozvíjali svoje didaktické zručnosti, využívali digitalizované učivo.  

Škola je zapojená do projektu iniciovaného Svetovou zdravotníckou organizáciou – úrovňou pre 

Európu, Komisiou Európskych spoločenstiev a Radou Európy s názvom Školy podporujúce zdravie. 

Projekt je na škole realizovaný v týchto rovinách 

1. Ochrana zdravia a zdravý spôsob života – vytvorenie pocitu zodpovednosti za svoj život a za 

kvalitu svojho života u žiakov , učiteľov i rodičov. 

2. Humanizácia výchovno - vzdelávacieho procesu – škola kladie dôraz na vytvorenie dobrých 

osobných a medziľudských vzťahov . 

3. Životné prostredie a zdravie – celý pedagogický zbor spoločne so žiakmi dbá o vytvorenie 

takého prostredia v škole , ktoré by priaznivo vplývalo na žiakov a učiteľov a zároveň spĺňalo  

bezpečnostne predpisy pre ochranu zdravia žiakov . 

4. Pohyb a zdravie – cieľom školy je zabezpečiť aj dostatočnú pohybovú aktivitu žiakov nielen na 

hodinách telesnej výchovy , ale aj prípravou a  zapojením žiakov do rôznych športových 

súťaží. Škola zároveň vytvára v rámci záujmových útvarov  pre žiakov bohatý výber rôznych 

športových aktivít. 

5. Zdravý životný štýl – škola dbá o zlepšenie návykov stravovania. 

 

Žiaci našej školy sú zapojení do projektu „ENVIROPROJEKT 2008“. Cieľom projektu je realizácia aktivít 

v miestnych komunitách (trieda, rodina, obec...), zameraných na globálne klimatické zmeny, šetrenie 

energiami v domácnostiach a triedenie odpadov.  

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektami 
 

Neoddeliteľnou súčasťou života a fungovania našej školy sú rodičia. Ich zástupcovia sú členmi Rady 

školy a Rady rodičov, čím do značnej miery ovplyvňujú chod školy, jej nasmerovanie , materiálne 

vybavenie a fungovanie.  

Rada rodičov – Rada rodičov je tvorená volenými zástupcami každej triedy. Riadi sa svojim štatútom 

a spoločne so zástupcami rodičov ZŠ je registrovaná v Slovenskom zväze rodičovských združení ako 

Rada rodičov pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad. Rada rodičov pomáha škole 

finančne pri nákupe učebných pomôcok a realizácii podujatí pre žiakov, najmä divadelné, filmové 



predstavenia, výchovné koncerty, vianočné besiedky a iné v zmysle schváleného rozpočtu. Rada 

rodičov je informovaná vedením školy.  

Rada školy – v zmysle zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov funguje pri škole rada školy 

ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý okrem iného vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 

výchovy a vzdelávania.  

Dôležitá je aj aktívna spolupráca rodičov a pedagógov pri organizovaní rôznych besied. Škola využíva 

profesionálne schopnosti rodičov napr. beseda s gynekológom, psychológom, zamestnancom polície 

a pod.  

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou aktívne spolupracuje pri 

organizovaní mimoškolských aktivít s týmito organizáciami : 

 Červený kríž 

 Mestská polícia 

 Horská záchranná  služba 

 TANAP 

 Centrum voľného času 

 Popradská knižnica 

 Podtatranské múzeum 

 Hasičská záchranná služba 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

 Stredná zdravotnícka škola 

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky 
 

Prvé štyri ročníky 8-ročného gymnázia sídlia v budove na Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad. Táto 

budova prešla rekonštrukciou vďaka projektu z Európskej únie. Budova je zateplená a rekonštrukcia sa 

realizovala aj v interiéri. Triedy osemročného gymnázia sa nachádzajú na 1.poschodí.  Okrem bežných 

tried sú žiakom školy k dispozícii aj odborné učebne na výučbu informatiky a cudzích predmetov. 

Žiakom je umožnené realizovať výučbu aj v odborných učebniach napr. odborná učebňa chémie, fyziky, 

geografie, dejepisu, biológie, hudobnej výchovy a pod. Škola má k dispozícii 2 telocvične, posilňovňu 

a školský bazén. Pre začlenených telesne postihnutých žiakov sú na škole zriadené 2 miestnosti 

rehabilitácie s moderným vybavením. Škola má bezbariérové vstupy do budovy i tried. Na dvoch 

schodištiach sú výťahové plošiny a k presunu imobilných žiakov slúžia aj schodolezy. Prenosné 

zdvíhacie zariadenie je možné využívať v rehabilitačných priestoroch a pri vstupe do školského bazénu. 

Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni priamo v budove školy. Kancelárske priestory 

využívajú zástupcovia riaditeľa školy a sekretárka. Riaditeľ školy spolu s ekonomickým úsekom má sídlo 

v budove na Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad.  Z vonkajších priestorov môžu žiaci využívať 

školský areál, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu, bežeckú trať, futbalové ihrisko, asfaltovú plochu pre 

rôzne hry a pod. Vybavenie učební sa neustále obnovuje. Triedy gymnázia sú vybavené notebookmi 



prípadne interaktívnou tabuľou. Nábytok je postupne obnovovaný, ako aj učebné pomôcky, knižné 

publikácie, nástenné mapy a podobne.  

1.8 Škola ako životný priestor 
 

Aby sa žiaci i zamestnanci cítili v škole čo najpríjemnejšie, veľký dôraz sa kladie na upravené a estetické 

prostredie tried, chodieb, kabinetov a učební. Žiaci majú k dispozícii nové šatňové skrinky, ktoré 

využívajú farebnosť pre krajší estetický dojem. Sociálne zariadenia sú zrekonštruované. Imobilní žiaci 

majú zriadené osobitné WC s pomocnými madlami. Výzdobu chodieb tvoria moderné nástenky 

s rôznou tematikou a kvetinová výzdoba. Dôležité informácie ohľadom vyučovacieho procesu, 

suplovania, chýbajúcich učiteľov a učební sú zverejnené prostredníctvom TV prijímača, ktorý sa využíva 

aj za účelom prezentácie úspešných aktivít, úspešných reprezentantov školy a podobne. Učitelia ako aj 

ďalší pedagogickí zamestnanci majú svoje kabinety, kde sa môžu nerušene pripravovať na vyučovanie. 

Na porady a rôzne posedenia, či prijímanie návštev slúži zborovňa. Na škole je zriadené bezdrôtové 

wifi pripojenie, ktoré umožňuje učiteľom využívať internetové zdroje. Žiaci majú taktiež možnosť 

v určitom časovom obmedzení pripojiť sa na internet. Za účelom zdravého vývoja deti sú triedy 

vybavené výškovo nastaviteľnými lavicami, stoličkami ako aj písacím stolom pre integrovaných žiakov. 

Škola je vybavená školským bufetom a mliečnym automatom. K budovaniu priateľskej atmosféry 

výrazne prispievajú spoločné aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i mimo neho. 

Spoločné akcie so žiakmi ZŠ  a bilingválneho gymnázia vo výraznej miere prispievajú k vytváraniu 

priateľstiev tých najmenších s najstaršími žiakmi našej školy. Zriadením žiackeho parlamentu sa 

monitorujú problémy školy očami žiakov, prijímajú sa návrhy na zlepšenie.  

 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní 
 

V škole sú vytvorené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie aj 

oddych. Všetci žiaci a zamestnanci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zamestnanci 

sú pravidelne školení kompetentným školiteľmi a absolvujú rôzne preskúšania. Sú oboznámení 

s pracovným poriadkom školy, ktorý detailnejšie charakterizuje zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. Žiaci sú poučení na začiatku školského roka na triednických hodinách prostredníctvom 

učiteľov o bezpečnosti a pravidlách ochrany zdravia. Zároveň sa oboznamujú s pravidlami bezpečnosti 

práce v odborných učebniach, telocvičniach a pod. Pred organizovaním hromadnej akcie sú žiaci 

opätovne poučení o pravidlách bezpečnosti. V priestoroch sekretariátu sa vedie presná evidencia 

úrazov v zmysle platnej legislatívy. Zamestnanci ako aj žiaci sú oboznámení o mieste uloženia 

lekárničky v prípade potreby. Ochrane zdravia sa venuje na škole aj koordinátor protidrogovej 

prevencie, ktorý organizuje rôzne besedy s odborníkmi v danej oblasti.  

 

 

 

 



2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 

Školský vzdelávací program vychádza z demokratických a humanistických hodnôt spoločnosti. Na ich 

základe vymedzuje vzdelávacie štandardy poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej 

a obsahovej rovine, ktoré tvoria východisko k osvojovaniu a rozvíjaniu funkčných kompetencií žiakov. 

Prostredníctvom vzdelávacích oblastí a prierezových tém preferuje vo výučbe medzipredmetový 

prístup, teda kooperáciu v rámci jednotlivých učebných predmetov v danej vzdelávacej oblasti a tiež 

medzi rôznymi oblasťami. Súčasne s týmto prístupom podmieňuje svoju realizáciu uplatňovaním 

motivačných učebných postupov a vytváraním podporujúcej sociálnej klímy v škole. Kladie dôraz na 

kvalitu školy, ktorá uplatňuje vonkajšie a vnútorné vyhodnocovanie (evalváciu) svojich programov, 

procesov a výsledkov.  

Cieľom školského vzdelávacieho programu je podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú vyjadrené 

pojmami, ako je vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie, pátranie, zisťovanie niečoho nového, 

napríklad výsledkov pokusu alebo experimentu, interpretácie či vytvárania rôznorodých verbálnych, 

obrazových a grafických textov, ktoré tvoria sociálny a kultúrny svet.  

Vytváranie uvedených kognitívnych činností možno všeobecne zhrnúť do týchto oblastí výchovy 

a vzdelávania: 

 rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť 

 posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktorú sú spojené s učením 

 viesť žiakov k aktívnemu občianstvu 

 podieľať sa na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka 

 

2.1 Vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania 
 

Cieľom školy je zabezpečiť kvalitnú jazykovú príprava žiakov  schopných komunikovať v dvoch cudzích 

jazykoch. Vzhľadom k tomu, že súčasťou  našej školy je bilingválne slovensko - nemecké gymnázium 

a žiaci osemročného gymnázia majú po skončení kvarty možnosť formou prestupu zmeniť študijné 

zameranie a pokračovať v štúdiu na bilingválnom gymnáziu je v triedach príma – kvarta  profilujúcim 

predmetom nemecký jazyk . Vo vyšších ročníkoch osemročného gymnázia je profilujúcim predmetom 

anglický jazyk . 

Zámerom školy  je vytvorenie bezstresovej  atmosféry,  prostredia,  v ktorom sa všetci cítia dobre, aby 

žiaci chodili do školy s chuťou , tešili sa na zaujímavé formy vyučovania. Chceme byť školou, kde žiak 

môže slobodne vyjadriť svoj názor, má svoju aktívnu tvorivú úlohu. Škola vedie žiaka pri učení 

a získavaní nových vedomostí a zručností, rozvíja v žiakovi pocit spolupatričnosti, zodpovednosti, 

tolerancie k iným a vyzdvihuje vzájomnú spoluprácu. Škola vedie žiakov tak, aby vedeli získané 

vedomosti a zručnosti správne kombinovať pri riešení úloh. Chce naučiť žiakov komunikovať a získavať 

informácie . V centre záujmu je osobný rozvoj žiaka. 

 

 



2.2 Profil absolventa  
 

Absolvent nižšieho sekundárneho  vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať 

v rámci vyššieho sekundárneho  vzdelávania.  

Na primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami: 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku 

 vyjadruje sa v dvoch cudzích jazykoch na úrovni zodpovedajúcej požadovanému stupňu 

uvedenom v školskom vzdelávacom programe pre daný cudzí jazyk 

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká 

spojené s využívaním internetu a médií 

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, 

v starostlivosti  o seba a druhých 

 rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie 

navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností 

 váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 

 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa 

stretáva vo svojom  živote 

 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, 

spôsob života 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných 

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné 

sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej 

a mimoškolskej činnosti.  

2.3 Pedagogické stratégie 
 

Stratégia školy vo vzdelávacej oblasti je rozvíjanie kľúčových kompetencií žiaka a napĺňanie hlavných 

cieľov školy. Tieto ciele pedagogickí zamestnanci dosahujú metódami a formami práce, ktoré si 

stanovili v tematických plánoch. 

Cieľom školy je:  

 rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, aktivitu, sebahodnotenie, 

 preferovať samostatnosť pri práci, ale zároveň schopnosť spolupracovať pri riešení 

problémovej situácie v kolektíve, 

 podporovať individuálne schopnosti žiakov zapájaním do predmetových súťaží a rozvíjať ich 

talent , 

 pestrými formami práce motivovať žiakov k rozvíjaniu svojich vedomostí a schopností, 

 viesť žiakov k potrebe sústavného vzdelávania sa a zdokonaľovania sa,  



 v maximálnej miere využívať moderné metodické postupy, metódy a pomôcky  

 

2.4 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania – ISCED 2 

upravuje [§ 32 a § 33 školského zákona (Zákon č. 245/2008 Z.z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov].  

Všetci žiaci gymnázia sú vzdelávaní v dennej forme štúdia. Riaditeľ školy môže žiakovi na základe jeho 

žiadosti (žiadosti jeho zákonného zástupcu – ak je žiak neplnoletý) povoliť časť štúdia na zahraničnej 

škole obdobného typu. 

Škola v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu organizuje lyžiarsky kurz, kurz na ochranu života 

a zdravia, kurz pohybových aktivít v prírode (účelové cvičenie), exkurzie, školské výlety, výmenné 

pobyty a ďalšie aktivity. Ak ide o neplnoletého žiaka, tieto aktivity organizuje po informovanom súhlase 

a dohode so zákonným zástupcom žiaka. 

2.5 Začlenenie prierezových tém 
 

Škola začleňuje prierezové témy vo svojom školskom vzdelávacom programe ako integrovanú súčasť 

vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov, niektoré sú realizované formou kurzu, na žiadnu 

z prierezových tém škola nevytvorila samostatný predmet. 

 

2.5.1 Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

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 osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj 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.  

Rozvoj schopností žiakov v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja realizuje škola v rámci všetkých 

predmetov a v rámci každodenného života školy. Kľúčovú úlohu zohrávajú triedni učitelia a výchovný 

poradca. Na škole pôsobí koordinátor prevencie proti sociopatologickým javom. Škola pravidelne 

organizuje aktivity v rámci prevencie napr. besedy s protidrogovou tematikou, žiaci navštevujú filmové 



alebo divadelné predstavenia zamerané napr. proti šikanovaniu a pod. Osobnostný a sociálny rozvoj je 

súčasťou vzdelávacieho predmetu etická či náboženská výchova.  

 

2.5.2 Environmentálna výchova 
 

 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 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, 

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu, 

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

Prierezová téma environmentálna výchova je z hľadiska obsahu najviac včlenená do predmetu biológia 

a geografia. V rámci týchto predmetov žiaci pracujú na projektoch s environmentálnou tematikou, 

škola aktívne spolupracuje s napr. TANAPom, zapája sa do ich projektov a organizuje besedy s ich 

pracovníkmi. Škola zaviedla a realizuje separovaný zber. 

 

2.5.3 Mediálna výchova 
 

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Stali sa 

integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv. Hlavným cieľom 



mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň 

schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. 

Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom svete, 

osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a 

bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni.  

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

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

 osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov 

 nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií. 

Žiaci využívajú na vyučovaní rôzne informačno-komunikačné technológie a pri zapájaní sa do rôznych 

projektov pod vedením zodpovedného pedagogického zamestnanca spracováva videové zostrihy zo 

svojich činností prevažne na hodinách infotmatiky.  

 

2.5.4 Multikultúrna výchova 
 

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej 

spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách 

neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a 

dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a 

iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s 

ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.  

Pri realizácii multikultúrnej výchovy využívame také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať 

medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva.  

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

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti, 

 spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, 

 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, 

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

Špecifikom školy je, že súčasťou školy je slovensko-nemecká bilingválna sekcia, kde vyučovanie 

zabezpečujú vyučujúci z NSR. V priestoroch školy je bežné, že sa žiaci stretávajú s nemeckými 

vyučujúcimi, na chodbách, či v jedálni počúvajú nemčinu.  Zároveň spoznávajú žiakov aj z iných škôl, zo 

zahraničia. Školu v rámci výmenných pobytov navštevujú žiaci z SRN. Pre žiakov tercii sa tradične 

organizuje pobyt v nemecky hovoriacej krajine ( Viedeň, Berlín), kde žiaci priamo v reálnom prostredí 

spoznávajú kultúru, dejiny a reálie danej krajiny a zároveň testujú svoje jazykové znalosti. Medzi 

spolužiakmi sú žiaci so štatútom zahraničného študenta pochádzajúci z krajín ako Nemecko, Rusko, 

Bielorusko a iné.  

 



2.5.5 Dopravná výchova 
 

Zámerom dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je pripraviť žiakov na 

bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Cieľom uplatňovania tejto 

prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 

 pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na veku primeranej úrovni; 

 osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej 

premávke (chôdza, jazda na bicykli...) 

 pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke 

a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla 

 uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky.  

Počas školského roka v rámci cvičenia v prírode organizujeme odborné prednášky v spolupráci 

s Mestskou políciou v Poprade, ale aj Dopravným oddelením OR PZ v Poprade.  

 

2.5.6 Ochrana života a zdravia 
 

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a 

obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Ochrana života 

a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych 

situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných 

skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 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 človeka a zdravia sú účelové cvičenia. Integrujú 

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

V rámci tejto prierezovej témy škola aktívne spolupracuje s miestnou organizáciou  Červeného kríža 

a Hasičským zborom s Strednou zdravotníckou školou v Poprade. Na škole spravidla pracuje krúžok 

zameraný na zdravie, zdravý životný štýl či psychohygienu. 

 

2.5.7 Tvorba projektu a prezentačné schopnosti 
 

Táto prierezová téma je zakomponovaná do vyučovania takých predmetov ako výtvarná výchova, 

slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, prvouka a iné. Žiaci v priebehu školského roka 

absolvujú projektové vyučovanie, kde sa rozvíjajú komunikačné kompetencie i schopnosti spolupráce 

pri tvorbe spoločných projektov a následnej prezentácie. Výsledky ich práce sú prezentované pri 

veľkých podujatiach organizovaných školou – vianočná akadémia, karneval, deň rodiny a iné.  

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

informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v 

skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom 

vlastnej organizácie práce naučili sa 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, overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne 

s použitím informačných a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad dokážu: 

- 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 vie 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. 

Prierezová téma Tvorba projektu a prezentačné zručnosti je súčasťou všetkých predmetov. Často sa na 

škole realizujú projekty, ktoré žiaci prezentujú nielen v triede, ale aj na verejnosti. Výsledky ich práce 



sú prezentované aj pri veľkých podujatiach organizovaných školou – vianočná akadémia, projekte 

Cestovná kancelária a pod. 

 

2.5.8 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
 

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

výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 

kultúrnym dedičstvom Slovenska. 

Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej 

identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Žiaci spoznávajú svoje mesto, 

zúčastňujú sa exkurzií priamo v meste alebo v blízkom okolí, absolvujú tematické vychádzky, 

spoznávajú samosprávu, organizácie, ktoré realizujú svoju činnosť v meste Poprad.  

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

 rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho 

regiónu 

 vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine 

 rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.  

 

2.5.9 Finančná gramotnosť 
 

V školskom vzdelávacom programe je finančná gramotnosť zapracovaná  v zmysle Národného 

štandardu finančnej gramotnosti a vydanej Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej 

gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl  ako prierezová téma 

a rozvoj finančnej gramotnosti sa realizuje na jednotlivých vyučovacích predmetoch. Ťažisko rozvíjania 

finančnej gramotnosti žiakov je na predmetoch matematika a občianska náuka. Svoj podiel na rozvoji 

finančnej gramotnosti žiakov majú i predmety slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, etická 

výchova a informatika. Škola organizuje pre žiakov prednášky z oblasti finančnej gramotnosti, ktoré 

zabezpečujú odborníci buď priamo z ministerstva financií alebo iných vzdelávacích inštitúcií.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 

Cieľom hodnotenia žiakov je poskytnúť žiakom a ich rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol 

problematiku, v čom má rezervy a nedostatky. Dbáme o to , aby prostredníctvom hodnotenia neboli 

žiaci rozdeľovní na úspešných a neúspešných a klasifikácia mala pozitívny charakter. Výsledky 

hodnotenia sú uvedené v internetovej žiackej knižke, rodičia sú priebežne informovaní aj 

prostredníctvom triednych učiteľov na rodičovskom združení.  

V záujme skvalitniť a v čo najväčšej miere objektivizovať proces hodnotenia a klasifikácie žiakov bol 

vypracovaný systém hodnotenia pre 1. – 4. ročník (prima – kvarta) 8- ročnej sekcie Gymnázia, Dominika 

Tatarku 4666/7, Poprad ako organizačná zložku Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 

Poprad v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a metodickým pokynom MŠ SR č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania. Tento klasifikačný poriadok je zverejnený na 

webovej stránke školy. 

3.2 Vnútorný systém kontroly hodnotenia zamestnancov 
 

Vnútorný systém kontroly sa zameriava na celkový priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v škole 

a plnenie stanovených cieľov školy. Každoročne je na škole vypracovaný Plán vnútroškolskej kontroly, 

ktorý upravuje vnútorný systém kontroly. 

Hodnotenie zamestnancov sa vykonáva na základe: 

- pozorovania a hospitácií (čiastkové, tematické, komplexné),  

- rozhovoru, 

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, umiestnenie žiakov v súťažiach 

a predmetových olympiádach, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných 

triedach ročníka), 

- sledovania pokroku vo výsledkoch žiakov, ktorých učiteľ vyučuje, 

- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti žiakov a pod., 

- hodnotenia pedagogickej práce manažmentom školy (plnenie úloh vyplývajúcich z plánu 

práce školy, kontrola pedagogickej dokumentácie, dodržiavanie všeobecne platných 

záväzných predpisov, podiel na živote školy a pod.) 

Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje podľa navrhnutých kritérií vo vzťahu k edukačnému 

procesu, vo vzťahu k žiakovi a vo vzťahu k sebarozvoju učiteľa. Škola v súlade s platnou legislatívou 

každoročne realizuje hodnotenie pedagogických zamestnancov. Hodnotenie vykonávajú priami 

nadriadení pedagogických zamestnancov na základe podkladov od jednotlivých zamestnancov a od 

vedúcich predmetových komisií. 

Hodnotenie zamestnancov školy je v súlade s platnou legislatívou. 

 



Počas školského roka sa vykonáva kontrolná a hospitačná činnosť zameraná na: 
 Vyučovacie hodiny – organizácia hodiny, hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 Školský vzdelávací program – aplikácia, plnenie 

 Názornosť, aktivizácia študentov, moderné a netradičné vyučovacie metódy, zapojenie 
audiovizuálnej techniky a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese 

 Pestovanie národného povedomia, hrdosti na vlastný národ, posilňovanie právneho vedomia, 
tolerancie a pozitívneho vzťahu k európskym a svetovým inštitúciám 

 Mimo triedna  mimoškolská činnosť – záujmová činnosť žiakov, olympiády, športové súťaže 

 Práca s triednou a školskou samosprávou a radou rodičov, radou školy, žiackym parlamentom 

 Nadväzovanie kontaktov s partnerskými školami 

 Využitie vzdelávacích poukazov – práca v krúžkoch 

 Práca zástupcov riaditeľa školy, predsedov PK a MZ, triednych učiteľov, nepedagogických 
pracovníkov školy. 

 Príprava a realizácia kontinuálneho vzdelávania 

Hlavným cieľom je poznať proces na škole za účelom: 
 neustáleho skvalitňovania všetkých činností na škole, 

 hodnotenia kvality práce pedagogických zamestnancov. 

 

3.3 Hodnotenie školy 
 

Hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila, na ich realizáciu a úroveň zvládnutia. 

Monitorujeme pravidelne: 

- podmienky na vzdelávanie 

- klímu školy 

- priebeh vzdelávania, vyučovací proces, metódy a formy vyučovania 

- výsledky vzdelávania 

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

Kritériami pre hodnotenie školy sú 

- úspešnosť našich absolventov v ďalšom štúdiu 

- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

- kvalita výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu, odzrkadlená najmä externými 

porovnávacími testami  

- dobré meno a povesť školy  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

- externé testovania –  testovanie OGY  

- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

- dotazníky pre žiakov  

- úroveň medzinárodných projektov 

Každý rok zverejňujeme na našej stránke hodnotiacu správu školy. V nej pravidelne na základe vopred 

určených kritérií zverejňujeme hodnotenie školy v jednotlivých oblastiach výchovnovzdelávacieho 

procesu za uplynulý školský rok. 

 



4 POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH 

A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 
 

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov na kontinuálne vzdelávanie vychádza zo strategických 

cieľov školy, z kontrolnej činnosti vyučovacieho procesu, z rozhovorov s pedagógmi a zo zisťovania 

vzdelávacích potrieb žiakov.  

Na základe personálnej analýzy škola podporuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v týchto 

oblastiach: 

- rozširovanie profesijných kompetencií v tvorbe učebných osnov 

- rozširovanie profesijných kompetencií v zavádzaní aktivizujúcich metód a foriem učenia 

- vytváranie učebných materiálov 

- využívanie modernej didaktickej techniky 

- príprava na získanie atestácie 

- kompetencie na výkon špecializovanej funkcie 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami podporuje vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov. Za týmto účelom vypracováva plán kontinuálneho vzdelávania.  

V zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovala 

škola štvorročný  plán  profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov Spojenej školy, Ul. D. Tatarku 

4666/7 na roky 2020- 2024 v súlade koncepciou rozvoja školy na roka  2019 – 2023. 

Plán profesijného rozvoja školy na roky  2020-2024 vychádza z vízie školy. Je zameraný na neustále 

zdokonaľovanie učiteľov, obnovovanie profesijných kompetencii potrebných na výkon pracovnej 

činnosti, získavanie nových vedomostí a zručnosti. 

Súvisí s modernizáciou školy, je základným kritériom na hodnotenie. Škola má stále potenciál ďalšieho 

rozvoja a je pripravená na požiadavky, ktoré prináša budúcnosť a podporuje vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov. 

Škola ako poskytovateľ aktualizačného vzdelávania zorganizuje v rámci štvorročného     plánu 

aktualizačné vzdelávania zamerané na využitie informačno-komunikačných technológií a skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Do roku 2021 sa škola snaží dosiahnuť úplnú elektronizáciu 

administratívy ( triedne knihy, klasifikácia a dochádzka, tlač dokumentov) preto bude aktualizačné 

vzdelávanie v súlade s týmito potrebami. Odborným garantom aktualizačného vzdelávania bude 

pedagogický zamestnanec školy s druhou atestáciou. Hlavnou úlohou bude umožniť, čo najväčšiemu 

počtu učiteľov možnosť ďalšieho vzdelávania sa.  

       

 

 

 

 

 



 Rámcový program profesionálneho rozvoja 

 

Vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov 
Plánovanie vzdelávania 2020 - 2024 

Aktualizačné 
každý pedagogický a odborný zamestnanec absolvuje     2 

vzdelávania počas štvorročného obdobia 

Inovačné 
každý pedagogický a odborný zamestnanec plánuje 

uskutočniť  4  vzdelávania počas štvorročného obdobia 

Kvalifikačné 

1. atestácia – 15 zamestnancov 

2. atestácia -  15 zamestnancov 

Špecializačné 

škola má záujem na vyškolení pedagogických zamestnancov 

ako triednych učiteľov, vedúcich predmetových komisii, 

vedúcich metodického združenia, školských koordinátorov vo 

výchove a vzdelávaní a uvádzajúcich učiteľov v každom 

predmete 

Funkčné 
plánujú absolvovať vedúci pedagogickí zamestnanci podľa 

potreby 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy bude prebiehať v súlade s týmto plánom. 

 

 

 

 

 



5 ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program – 8-ročné štúdium  

1. - 4. ročník       

Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. 1. - 4.  

    príma sekunda tercia kvarta spolu  

  SJL 4 4 5 5 18  

Jazyk a komunikácia 1. CJ/NEJ 5 5 4 4 18  

  2.CJ/ANJ 4 4 4 4 16  

               

  FYZ 0 2 2 2 6  

Človek a príroda CHEM 0 0 2 2 4  

  BIO 2 2 0 2 6  

               

  DEJ 1 2 2 2 7  

Človek a spoločnosť GEO 1 2 2 0 5  

  OBN 0 1 1 1 3  

               

Človek a hodnoty  ETV/NAV 1 1 1 1 4  

               

Matematika a práca  MAT 4 4 4 4 16  

s informáciami  INF 1 1 1 1 4  

               

Umenie a kultúra  HUV 2 0 0 0 2  

  VÝV 2 0 0 0 2  

  UMK 0 0 0 0 0  

               

Zdravie a pohyb  TSV 2 2 2 2 8  

               

            0  
voliteľné 
hodiny   0 0 0 0 0  

            0  

Spolu :    29 30 30 30 119  

               

        

Učebný plán platí  školskom roku 2020/2021 pre triedy príma- kvarta  

        

 

 

 

 

 



Poznámky k rámcovým učebným plánom: 

- Triedy sa delia na skupiny podľa podmienok školy. Jedna hodina v týždni sa delí 

v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Delenie je povinné v predmetoch 

vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, 

informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter 

laboratórnych cvičení.  

- Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

6 UČEBNÉ OSNOVY 
Učebné osnovy jednotlivých predmetov tvoria samostatnú prílohu 

 

 

7 PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI (ŠVVP) 
 

Na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu a na základe odporúčaní centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie zabezpečuje škola vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Ich vzdelávanie koordinuje a s triednymi učiteľmi aj vyučujúcimi 

jednotlivých predmetov úzko spolupracuje špeciálny pedagóg, ktorý pôsobí na škole. V spolupráci 

s ním sa týmto žiakom vypracuje individuálny vzdelávací program, ktorý im umožní zapojiť sa do 

vyučovania adekvátne ich zdravotnému stavu a schopnostiam a dosahovať primerané študijné 

výsledky. Na škole je spravidla veľmi malý počet individuálne integrovaných žiakov, často ide o žiakov 

s telesným hendicapom. Vo väčšine prípadov sú žiaci integrovaní len v rámci niektorých predmetov. 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia spravidla na škole nie sú. Zriedkavé prípady začlenenia 

žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia rieši triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 


