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1 Všeobecná charakteristika školy 
 

 

1.1 Veľkosť školy 
       
     Typ gymnaziálneho štúdia bol zriadený zriaďovacou listinou č. 2432/1970 II/2 zo dňa 23. 
februára Ministerstvom školstva SSR, doplnkom k zriaďovacej listine č. 1765/1996 OŠK zo 
dňa 16.8.1996 a zriaďovacou listinou č. 2002/002746 zo dňa 24.6.2002 s účinnosťou od 1. 
júla 2002 vydanou Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie Ľ. Štúra 1 v Banskej 
Bystrici. 
                Organizačnou zložkou školy s účinnosťou od 1.9.1993 je osemročné gymnázium so 
zameraním na cudzie jazyky.  
                Gymnázium je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch svojím 
menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 
Svoju činnosť zabezpečuje finančne na základe finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
                 Škola sa nachádza v katastrálnom území Hnúšťa, na Hlavnej ulici, popisné číslo 
431. Areál školy je oplotený.  Pozemok v okolí školy a pod budovou školy nie je vo 
vlastníctve  Gymnázia Mateja Hrebendu, škola ho má v prenájme od mesta Hnúšťa. 
Štatutárny orgán : PhDr. Margita Féderová, riaditeľka školy. 
                 Základným predmetom činnosti školy je zabezpečenie  výchovno-vzdelávacej 
práce s mládežou na úseku stredného školstva. 
 
Z histórie 
 
                Prvé zmienky o školstve v Hnúšti sa datujú od  roku 1595. 
História stredného školstva sa začala písať v roku 1933, keď Ministerstvom školstva ČSR 
výnosom č. 83434  k 1. 9. 1933 bola zriadená Štátna meštianska škola v Hnúšti . V školskom 
roku 1939/40 mala už 7 tried, 280 žiakov a pre nedostatok učební sa vyučovalo striedavo. 
Navštevovali ju žiaci z celej rimavskej doliny od Čerenčian po Hačavu. V školskom roku 
1940/41 sa zvýšil počet  žiakov na 310, a tak ministerstvo dopravy a verejných prác začalo 
s novostavbou, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1946 a škola v nej sídli dodnes. 
               1.septembra 1953 podľa nového školského zákona bola vytvorená Jedenásťročná 
stredná škola v Hnúšti so všetkými 11 triedami. 
               Od 1. 1. 1961 tu boli dve školy spojené na spoločnej báze ( základná deväťročná 
škola a stredná všeobecnovzdelávacia škola ), ktoré sa rozrástli pričlenením Strednej 
všeobecnovzdelávacej školy z Ratkovej, škola tak mala 39 tried. Mení sa  názov školy  na 
Stredná všeobecnovzdelávacia škola  v Hnúšti. 
                1. 9. 1965 sa základná škola odčlenila. Tento školský rok priniesol v strednej 
všeobecnovzdelávacej škole diferenciáciu vyučovania na 2 študijné smery – prírodovedný 
a humanitný. 
                1. septembra 1969 bolo  otvorené  štvorročné štúdium v dnešnej podobe, 
zriaďovacou listinou Ministerstva školstva SSR č. 2342/1970  a v roku 1993 sa súčasťou 
školy stáva osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. 
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Súčasnosť 
 
                V súčasnej dobe má škola 4 triedy štvorročného štúdia a 8 tried osemročného 
štúdia. 
8. marca 1996 pri príležitosti 200. výročia narodenia  Mateja Hrebendu Ministerstvo 
školstva SR prepožičalo škole čestný názov Gymnázium Mateja Hrebendu. 
 ( Matej Hrebenda žil a pracoval v Hačave – obci vzdialenej asi 3 km od  Hnúšte. Nebol 
velikánom literatúry, ale jeho meno je navždy spojené s Maticou slovenskou, s rozširovaním  
tlače – kníh a kalendárov medzi jednoduchým ľudom. Bol to nadšený čitateľ, ktorý svoju 
knižnicu daroval národu a takmer slepý šíril medzi robotným ľudom kultúru a vzdelanosť. 
) 
 
                 Gymnázium bolo prvou strednou školou v Hnúšti.  Za tie roky ukončilo školu 
množstvo významných absolventov, mnohí z nich sa uplatnili vo vedeckej  práci v zahraničí , 
v rozhlase , v televízii, Národnej banke Slovenska, Rade EÚ v Bruseli atď.  
                  Naši študenti sú úspešní v medzinárodných súťažiach svetového meradla – 5. 
miesto na majstrovstvách sveta školských družstiev v bedmintone na Menorke, v Sofii, účasť 
na medzinárodnej prehliadke študentskej odbornej činnosti v Moskve. Účasť v celoštátnych 
súťažiach – olympiáda ľudských práv, olympiáda v slovenskom jazyku, biologická 
olympiáda, stredoškolská odborná činnosť,  1.,2.,3. miesto v majstrovstvách  Slovenskej 
republiky v bedmintone, 1. miesto v majstrovstvách Slovenskej republiky v aerobiku, 
2.miesto v celoštátnom kole olympiády ľudských práv. 
                 V roku 2009 bola škola ocenená cenou predsedu BBSK za starostlivosť o rozvoj 
talentov BBSK. V tom istom roku získala cenu Nadácie Orange za najlepší projekt v oblasti 
vzdelávania. Taktiež jej bola udelená cena za projekt Dreams and Teams od British Council. 
Podporené projekty : Sokrates – Príbehy vojny, Od diktatúry k demokracii , Dreams and 
Teams, Modrá všetkými zmyslami, Maľujeme chémiou, Fialové sympózium, Multikultur art,  
Zaži a pomôž prežiť, Fair trade z prvej ruky, Fotošok, C.S.I. Hnúšťa, TO BE 14 IN EUROPE  
atď. 
 

1.2 Charakteristika žiakov 
 
       Gymnázium Mateja Hrebendu je školou s dlhou tradíciou .  
Do jej spádovej oblasti patria ZŠ v Hnúšti, Klenovci, Ratkovej, Kokavy nad Rimavicou, 
Utekáči, Rimavskej Bani, Hrachove, Tisovci, Pohronskej Polhory, Rimavskej Soboty 
Veková štruktúra žiakov sa pohybuje od 11 do 20 rokov, keďže v škole študujú  žiaci so 
štvorročným aj osemročným vzdelávacím programom. 
 
 

1.3 Personálne zabezpečenie 
 
         Všetci pedagogickí pracovníci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom a  
majú absolvovanú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu,  
Zástupkyňa riaditeľky školy má absolvované funkčné vzdelávanie a riaditeľka školy 
absolvovala aj  funkčné inovačné vzdelávanie. 
             Činnosť výchovného poradenstva vychádza z  plánu práce pre osemročné štúdium, 
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ktorý je  každoročne vypracovaný v súlade s aktuálnymi školskými dokumentmi školy. 
Jeho úlohou je : 

• plniť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti 
ľudských práv v SR a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, 
intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd,  

• prehlbovať poznatky a právne  vedomie žiakov o ľudských hodnotách, 
• s pomocou ostatných učiteľov vyhľadávať všetky výchovno – vzdelávacie problémy 

v škole, 
• viesť pohovory s problémovými žiakmi a slabo prospievajúcimi žiakmi, 
• viesť písomnú evidenciu  problémových žiakov, 
• uskutočňovať konzultačné pohovory s rodičmi problémových žiakov, 
• spolupracovať  s triednymi učiteľmi, kde sú problémoví žiaci, u ktorých sa prejavujú 

študijné a osobnostné ťažkosti, 
• v zmysle dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred 

sociálno – patologickými javmi, monitorovať zmeny správania detí, v prípade 
oprávneného podozrenia z fyzického  alebo psychického týrania či ohrozovania 
mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a ďalšími 
orgánmi, 

• venovať osobitnú pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, 
• poradenské  služby v škole – pedagogické, psychologické, informačné, osvetové, 

sociálno – právne - spolupráca s CPPP a P v Rimavskej Sobote 

 
           Koordinátorka prevencie drogových závislostí  
Jej úlohou je :  

• Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach drogových a iných závislostí. 
Postupovať  podľa preventívneho plánu vychádzajúceho z Národného programu boja 
proti drogám a zo Stratégie prevencie kriminality. 

• V súlade s Opčným protokolom k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej 
prostitúcii a detskej pornografii a 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 detskej pornografii venovať zvýšenú pozornosť 
opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo 
psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého 
zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej 
pornografie. 

• V súlade s Metodickým usmernením č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania 
žiakov v školách a školských zariadeniach venovať zvýšenú pozornosť prevencii 
šikanovania. 

• Pri realizácii preventívnych aktivít a programov venovať zvýšenú pozornosť 
odbornej garancii programov. Vopred si preveriť ponuky preventívnych aktivít a 
programov, aby sa predišlo prípadnému nežiaducemu vplyvu reprezentantov zhubných 
kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov. 

• Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako 
integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

• V súlade so Stratégiou prevencie kriminality realizovať projekty a aktivity prevencie a 
eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného 
používania internetu. 
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         Environmentálna výchova žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom koordinátora 
environmentálnej výchovy v rámci jednotlivých predmetov, na triednických hodinách 
formou diskusií , projektov, tvorbou posterov na jednotlivé vyučovacie témy, ako aj v rámci 
krúžkovej činnosti. Pedagógovia sú členmi klubu environmentálneho minima, zúčastňujú sa 
projektov a školení napríklad združenia Živica, Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, 
Vodárenskej spoločnosti  Veolia.  Zapojenie sa do aktivít  Biela pastelka-život v tme, Modrý 
gombík, Unicef, Červené stužky, Deň narcisov, Červený karafiát, Sloboda zvierat,  Umením 
za mier atď. 
Koordinátor environmentálnej výchovy úzko spolupracuje s koordinátorkou prevencie 
drogových závislostí ,  organizuje vzdelávacie aktivity, výstavky , mimoškolské akcie na 
ochranu životného prostredia, vody – Deň Zeme, Deň vody, Deň jabĺk, Deň správnej výživy, 
Deň vtákov , Deň v zelenom, Deň v modrom, Deň nenakupovania , Svetový deň nefajčenia, 
Svetový deň duševného zdravia ,  Svetový deň prevencie HIV/AIDS - Červené stužky, 
športové aktivity typu Po tráve sa behá, Tancuj a nedroguj atď. 
 
         Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov je realizovaná 
prostredníctvom koordinátorky  výchovy k manželstvu a rodičovstvu v rámci hodín 
biológie a na triednických hodinách. Každý triedny učiteľ obdrží na začiatku školského roka 
doporučené témy pre daný ročník, z ktorých si podľa uváženia vyberá a volí vlastnú formu 
prezentovania danej témy. Ako doplnkovou formou výchovy sú aj hodiny etickej výchovy, 
besedy s lekármi, filmy. 
           

1.4 Organizácia prijímacieho konania 
     Prijatie na vzdelávanie v gymnáziu upravuje § 62 až § 71 zákona č. 245/2008 o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon 324/2012 Z.z. 
o odbornom vzdelávaní . 

 
                

• Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník 
základnej školy  v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho 
konania zo SJL a MAT. 
 

• Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu možno 
prijať uchádzača len do 1. ročníka po absolvovaní 5. ročníka základnej školy. 
Ustanovenia zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov sa na osemročné 
vzdelávacie programy nevzťahujú. Uchádzač podáva prihlášku  na štúdium do 10. 
apríla riaditeľom ZŠ. 
 

• Riaditeľka gymnázia na základe plánu výkonov zverejní počty žiakov, ktoré je 
možné prijať do 1. ročníka v osemročnom štúdiu.  Tieto údaje zverejní do 31. 
marca prostredníctvom ŠVS v Banskej Bystrici a na školskom webovom sídle. Po 
prerokovaní v pedagogickej rade školy určí  formu prijímacej skúšky, jej obsah 
a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky 
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a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre obidva termíny prijímacieho konania 
podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. 
 

• Riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada  aj na zdravotnú spôsobilosť na 
štúdium vo zvolenom odbore. 
 

• Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob 
zápisu na štúdium. Škola vykoná zápis  na štúdium na základe zápisného lístka , 
ktorý vydá príslušná ZŠ. 
 

• O prijatí uchádzača na strednú školu  rozhodne riaditeľka školy . Na zabezpečenie 
prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacej skúšky a na posúdenie 
študijných predpokladov uchádzačov zriaďuje riaditeľka školy prijímaciu komisiu 
ako svoj poradný orgán. 
 

• Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný 
zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 

1.5 Dlhodobé projekty 
• Konto Orange,  
• MultikulturArt,  
• English Essay Competition,  
• biologická olympiáda, chemická olympiáda, olympiáda ľudských práv, olympiáda zo 

slovenského jazyka, olympiáda z anglického jazyka, olympiáda z nemeckého jazyka, 
matematická olympiáda, geografická olympiáda,   

• fyzikálny korešpondenčný seminár  Fyziq,  Pikofyz, Maks, Matematický klokan, 
Pytagoriáda,  Genius logikus atď., 

• Po tráve sa behá, Tancuj , nedroguj ! Zober lyže nie drogy, 
•  Prezentiáda – súťaž  v prezentovaní 
• Príroda všetkými zmyslami,  Svet v nákupnom košíku , Modrá všetkými zmyslami, 

Fialové sympózium , Zaži a pomôž prežiť, Maľujeme chémiou, AtelierArt+, Fair 
Trade z prvej ruky , C.S.I. Hnúšťa, Ako Maťko s Kubkom naučili primánov ovečky 
dojiť , Fotošok, Knižnička , DotkNisA, atď. 

• Expert geniality show, Generácia euro 
• Dlhodobý  športový projekt Dreams and Teams , 
• Projekty Comenius – Príbehy vojny, Od diktatúry k demokracii, 
• Bedmintonový klub 

 

1.6 Spolupráca školy s inými subjektmi 
 
Spolupráca s rodičmi 

 
              Pri škole pracuje rodičovské združenie, ktoré je členom Rady rodičovských združení 
Slovenska. Každá trieda má vytvorený vlastný výbor rodičovského združenia a jeden člen je 
zároveň členom celoškolského výboru RZ, na čele ktorého stojí predsedníčka. Z rodičovského 
príspevku sú zakupované všetky učebné pomôcky, rodičovské združenie financuje aj časť 
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údržby na škole, cestovné žiakom na súťaže, dofinancovanie projektov – vlastné alebo iné 
zdroje. 
Výbor rodičovského združenia, ktorý tvorí 12 členov,  sa pravidelne schádza na stretnutiach 
štyrikrát ročne. Jedenkrát ročne sa uskutočňuje plenárne zasadnutie RZ, kde je zhodnotená 
činnosť  výboru, správa o hospodárení a schválený rozpočet na ďalšie obdobie. Rodičia sa 
aktívne zúčastňujú  podujatí usporiadaných školou.  
Aktuálne informácie o škole rodičia získavajú z webovej stránky školy , mestskej webovej 
stránky a webových  stránok  www. echoviny.sk, www.rimava.sk, www.gemerland.sk. 
Osobný kontakt  sa uskutočňuje prostredníctvom triednych zasadnutí rodičovského združenia 
alebo individuálnych konzultácií počas konzultačných dní ( prvá streda v mesiaci ) , keď sú 
k dispozícii všetci učitelia. 
 
Spolupráca s inými organizáciami 
 
Gymnázium aktívne spolupracuje s týmito inštitúciami :   

• Základná umelecká škola v Hnúšti, 
•  Mestská knižnica prof. Pasiara v Hnúšti – uskutočňovanie besied so spisovateľmi 

a literárnych hodín v priestoroch MsK,  
• Mestský úrad v Hnúšti, 
• Mestská polícia Hnúšťa, 
• Mestské  kultúrne stredisko Hnúšťa – organizovanie kultúrnych podujatí, 
• Mestská galéria v Rimavskej Sobote – tvorivé dielne pre žiakov v rámci hodín 

výtvarnej výchovy, 
• Gemersko-malohontské múzeum, 
• Okresná  hvezdáreň Rimavská Sobota – prednášky, besedy, návštevy, 
• Spolupráca s katedrou VT a katedrou CHE, FYZ UMB v Banskej Bystrici 

a Univerzity Komenského v Bratislave, 
• Spolupráca  v oblasti výchovnej prevencie s CPPPaP,   mimovládnymi organizáciami 

– Liga proti rakovine, UNICEF, Liga za duševné zdravie, Únia nevidiacich 
a slabozrakých, 

• OZ  Živica, 
• Divadlo MASKA , 
• Spolupráca s SČK , 
• Nadácia Milana Šimečku, 
• OZ Človek v ohrození, 
• Povodie Slanej , 
• Okresný odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote 
• CVČ Hnúšťa. 
 

 
Rada školy 
 
             Rada školy pri Gymnáziu Mateja Hrebendu pozostáva z 11 členov. Dvaja členovia sú 
zvolení z radov pedagogických zamestnancov, 1 člen z radov ostatných zamestnancov, 1 člen 
za žiakov školy, 3 volení zástupcovia rodičov , 4 členovia delegovaní zriaďovateľom.          
Rada školy zasadá podľa štatútu 3-krát do roka a v prípade potreby je zvolané  mimoriadne 
zasadnutie. 
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Poradné orgány školy  
 

• Pedagogická rada, 
• Predmetové komisie 

 
 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

         Škola je kapacitne  určená na 9 kmeňových tried, na škole  sa vyučuje 11 tried. 
         Škola disponuje odbornou učebňou chémie ,  fyziky, 2 menšími učebňami výpočtovej 
techniky. Žiaci majú k dispozícii dataprojektory a notebooky pre prezentáciu svojich 
projektov. Učebne jazykov disponujú  prenosnými  magnetofónmi s CD prehrávačmi, 
minivežami pre posluch, televízormi, videom, DVD prehrávačmi , softvérovým vybavením , 
videokamerou a odbornou jazykovou literatúrou ako aj príručnou knižnicou cudzojazyčnej  
beletrie. Škola má 5 interaktívných  tabúľ. Vybavenie školy je každoročne dopĺňované 
a modernizované. 
Študenti majú k dispozícii počítačové zostavy na chodbách a 3 kopírovacie stroje. 
V rámci projektu Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva škola obdržala 
1 interaktívnu tabuľu, dataprojektor, notebook a 20 kusov tabletov. 
Z UIPŠ v rámci projektu Infovek – informatizácia školstva  škola získala 4 ks notebookov 
Z MPC Bratislava škola získala 4 ks notebookov. 
         Študenti majú k dispozícii telocvičňu s novou palubovkou, malú posilňovňu  
a multifunkčné ihrisko na dvore školy. 
        Školská knižnica je priestorovo veľmi malá a  nedajú sa v nej uskutočňovať  hodiny ani 
literárne besedy, a preto sa takéto akcie konajú v triedach. 
        Nevýhodou školy je absencia multifunkčnej spoločenskej miestnosti, ktorá by bola 
využívaná na besedy, prezentácie,  kultúrno-spoločenské akcie a rôzne iné podujatia. 
       Škola nemá  vlastnú školskú jedáleň a žiaci sa stravujú  v jedálni Základnej školy Janka 
Francisciho Rimavského. 
        Škola  nemá zabezpečený bezbariérový  prístup, úpravu tried ani hygienických zariadení 
pre žiakov so špeciálnymi-výchovno-vzdelávacími potrebami. 
        Informácie o aktuálnych a plánovaných aktivitách školy sú prezentované žiakom, 
pedagógom a verejnosti na nástenkách a informačných tabuliach umiestnených v priestoroch 
školy , ale najmä na webovom sídle školy. 

1.8 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

     Všetci pedagogickí zamestnanci školy sa podľa poskytnutých možností vzdelávajú. Ide 
hlavne o kontinuálne vzdelávanie ako sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a 
spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania 
profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej 
činnosti.  
     Škola je poskytovateľom adaptačného kontinuálneho vzdelávania pre začínajúcich 
pedagogických zamestnancov.  
    Ostatné druhy kontinuálneho vzdelávania (aktualizačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, 
špecializačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie) absolvujú pedagogickí zamestnanci  vo 
vzdelávacích organizáciách, napr. v metodicko-pedagogickom centre napr. 

- vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov, 
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- vzdelávanie v oblasti – školský vzdelávací program ako prostriedok rozvoja školy, 
- vzdelávanie  učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia 

na stredných školách, 
- tréning primárnej protidrogovej prevencie, 
- rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na vyučovaní, 
- IT Academy Program Microsoft – Tvorba výučbových materiálov pre projektové 

vyučovanie s využitím IKT, 
- práca s interaktívnou tabuľou, 
- všetky druhy vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných 

zamestnancoch podľa vypracovaného plánu kontinuálneho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov na príslušný školský rok schvaľuje zriaďovateľ. 

Pozn. viď prílohu Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 
 

1.9 Škola ako životný priestor 
 
        Starostlivosť o žiakov a zamestnancov začína vytvorením vhodných pracovných 
a životných podmienok, pretože v škole prežívajú najproduktívnejšiu časť dňa. Aby sa v škole 
cítili príjemne je potrebné udržiavať priaznivú  klímu v škole a dobrú atmosféru. 
         Škola  udržiava dobovú atmosféru prostredníctvom tabiel abiturientov, ktoré sú 
rozvešané po stenách. Na stenách chodieb sú vyvesené projekty žiakov. Hlavné schodište je 
plné zelene. Dôležité celoškolské informácie sú umiestnené na centrálnych nástenkách. 
Jednotlivé triedy si žiaci upravujú podľa svojich potrieb a predstáv. 
        Okolie školy poskytuje možnosti na oddych a relax počas voľných hodín. Na zadnom 
školskom dvore sú umiestnené lavičky, jazierko s dreveným posedením. 
 

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

 
       O bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci sú študenti poučení vždy na začiatku školského 
roka triednymi učiteľmi – so zápisom a podpisom v prezenčnej listine. 
Na prvých hodinách v odborných učebniach a v telocvični sú oboznámení s predpismi 
dotýkajúcimi sa toho ktorého predmetu. Každý učiteľ si vedie evidenciu o poučení žiakov na 
svojom predmete. Pri aktivitách v telocvični sú žiaci poučení pred každou aktivitou. 
      Do školskej jedálne ZŠ Janka Francisho Rimavského  sa žiaci presúvajú cez školský dvor, 
ktorý  je oplotený. 
Ďalšie poučenia žiakov sú  realizované v súvislosti s organizovaním školských výletov, 
exkurzií, výmenných pobytov, pred lyžiarskymi a plaveckými kurzami a inými aktivitami 
školy. Absolvovanie týchto poučení je dokladované písomnými záznamami. 
O BOZP a PO sa stará bezpečnostný technik, pracovná zdravotná služba . 
Bezpečnostný technik vykonáva pravidelne školenie  zamestnancov  a uskutočňuje kontroly 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa platných predpisov. 
Revízie v budove školy sú vykonávané podľa plánu a zistené nedostatky odstraňované ihneď 
po zistení. 
Škola sa snaží  o vytvorenie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok v priestoroch 
školy určených na vyučovanie, prácu  žiakov a zamestnancov formou plánovaných kontrol 
bezpečnosti a ochrany zdravia s priebežným odstraňovaním nedostatkov. 
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Prioritou je najmä zabezpečenie  vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov 
a učiteľov. V rámci dobrých psychohygienických podmienok  výchovy a vzdelávania pri 
zostavovaní rozvrhu hodín je dodržiavaný počet denných vyučovacích hodín stanovených 
vyhláškou, ako aj dĺžka prestávok a pauza na obed žiakov a učiteľov. 
Na škole platí zákaz fajčenia a pitia alkoholu ako aj požívania iných škodlivín. Porušenie  
tohto zákazu je taxatívne vymedzené v školskom poriadku a v pracovnom poriadku, s ktorými 
sú žiaci, rodičia a zamestnanci školy oboznámení. 
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2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 
 
 

2.1 Pedagogický princíp školy - Ciele výchovy a vzdelávania 
 

    
         Základným pedagogickým  princípom  je princíp  komplexného rozvoja osobnosti, 
ktorý určuje základné požiadavky na vyučovací proces. 
         Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých 
všeobecnovzdelávacích predmetoch a voliteľných predmetoch – cieľ – stimulácia žiakov 
k cieľavedomosti, samostatnosti, zodpovednosti a tvorivosti. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť bude smerovať k tomu, aby žiaci boli schopní kriticky 
a tvorivo myslieť a uplatniť sa v živote.  
        Cieľom je zabezpečiť kvalitnú  prípravu v cudzích jazykoch na úrovni európskeho 
referenčného rámca. 
       Spoluprácou s inými organizáciami  bude u žiakov formovaná emocionálna inteligencia, 
sociálne cítenie, hodnotové orientácie, zdravý životný štýl, ktorému napomôže  aj ponuka 
mimoškolských záujmových aktivít. 
      
Hlavným cieľom štúdia sú absolventove rozvinuté  schopnosti, znalosti a hodnotové 
postoje tak, aby : 

• absolvent bol pripravený pre pracovný a mimopracovný život  v spoločnosti, 
• získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovanie vo vzdelávaní a pre 

svoj osobnostný a sociálny rozvoj. 
• Zámerom učenia sa je možnosť, aby si žiaci mohli vybrať najoptimálnejšiu cestu 

k profesijnej kariére podľa schopností a záujmov. 
 

a) Ciele v personálnej oblasti  
• Rozvinúť potenciál každého žiaka pre osobnostné zrenie. 
• Používanie učebných postupov, ktoré podporujú  rozvinutie vedeckého  
• Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov s prihliadnutím nielen na 

ich záujmy a potreby, ale najmä na potreby školy pri dosahovaní stanovených 
cieľov, na záujmy a potreby žiakov. Motivovanie  pedagógov na vzdelávanie. 

• Umožniť jazykovú prípravu nielen  učiteľov cudzích jazykov. 
 

b) Ciele v sociálnej oblasti 
• Rozvinutie a upevňovanie zmyslu pre sociálnu vzájomnosť,  spravodlivosť – 

využívanie metodických a učebných postupov na posilnenie žiakovho zmyslu 
pre sociálnu vzájomnosť. 

• Umožnenie žiakom zapájanie sa do verejno-prospešných aktivít  neziskových 
organizácií a zbierok. 

• Výchova žiakov v duchu humanistických princípov. 
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• Poskytovanie možností na plnohodnotné využívanie voľného času žiakov 
v oblasti športu, kultúry, prípravy na predmetové olympiády  a iné súťaže 
organizované Ministerstvom  školstva SR. 
 

c) Ciele v oblasti profesijno-orientačnej 
• Reforma vzdelávania  premenou tradičnej školy na modernú – posilňovanie 

zodpovednosti žiakov  za svoje vzdelanie. 
• Vytvorenie  učebného plánu a učebných osnov voliteľných predmetov, ktoré 

umožnia vzdelanostný základ pre celoživotné vzdelávanie. 
• Zabezpečiť, aby vo výchovno-vyučovacom procese prevažovali vyučovacie 

metódy, pri ktorých prevláda samostatná práca žiakov s využitím moderných 
informačných technológií. 

• Komunikatívnosť žiakov , tvorivosť nielen v materinskom jazyku, ale aj 
v cudzích jazykoch. 

• Výchovno-vzdelávacia činnosť bude smerovaná  k príprave žiakov pre život – 
príprava tvorivého absolventa, ktorý vie tímovo pracovať , komunikovať, 
vzájomne sa rešpektovať . 

• Podpora získavania financií cez projekty a granty – vytvorenie materiálno-
technickej základne –zabezpečenie  možnosti využitia čo najmodernejších 
metód, ktoré podporia samostatnú prácu študentov. 

• Príprava učebných materiálov, ktoré rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov, 
kontrola kľúčových kompetencií žiakov počas hospitácií. 

• Vytváranie dostatočného priestoru  vo vyučovacom procese na prezentáciu 
vedomostí a zručností žiakov s dôrazom na spisovnosť a kultúru ich 
jazykového prejavu – realizácia prierezových tém. 

2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania 
1. Vzdelanie – znamená, že : 

o  každý má právo zvoliť si vlastnú cestu vzdelávania podľa možností školy, 
o  žiak spoluzodpovedá za svoje vzdelávanie a pristupuje k nemu aktívne, 
o  každý má právo na kvalitný vzdelávací proces, 
o  uznanie individuálnych rozdielov  medzi žiakmi. 

 
2. Ľudskosť :  

o v tíme je sila, 
o  atmosféra tolerancie, priateľstva a spolupráce, prostredníctvom dobrých tímov 

v triedach rozvíjaním sebapoznania a sebahodnotenia, 
o  vzájomná úcta medzi žiakmi, žiakmi a pracovníkmi školy, úcta voči rasám,      

náboženská tolerancia, 
o  úcta ku všetkým formám života, 
o  žiak nesmie svojím konaním ohrozovať iných.  
 

3. Sloboda : 
o  žiak má právo na vlastný názor a jeho primerané prejavenie, 
o „ rešpektujem a chcem byť rešpektovaný“, 
o žiak je vnímaný ako jedinečná osobnosť s vlastnými potrebami a záujmami, 
o žiak má právo slobodného prístupu k informáciám, 
o podieľa sa na vytvorení školského poriadku, 
o každý žiak a zamestnanec  je povinný prijatý školský poriadok  rešpektovať, 
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o uspokojenie sa , je cesta k priemernosti. 
 
  
Vymedzenie silných a slabých stránok školy, príležitostí a ohrození, s ktorými sa v našej práci 
stretávame : 
 
 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY 
 

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

• vysoká odbornosť 
a úplná  kvalifikovanosť 
pedagogických zamestnancov 

• tradícia školy v regióne – od roku 
1933 

• dostatočný záujem o školu, 
• pozitívna kultúra školy  takmer 

rodinného typu  vyplývajúca 
z nižšieho počtu žiakov vidieckeho 
prostredia 

• mladý pedagogický kolektív 
• práca s talentovanými študentmi – 

úspešnosť na súťažiach aj 
medzinárodného charakteru 

• zrealizované a pripravované projekty, 
• aktívna mimoškolská činnosť školy – 

krúžky a kluby 
• zavádzanie inovatívnych metód do 

vzdelávania- zážitkové a projektové 
vyučovanie 

• dobré výsledky pri prijímaní žiakov 
na vysokoškolské štúdium  

• možnosť profilácie študentov 
prostredníctvom  ponuky voliteľných 
predmetov 

• spolupráca školy s inštitúciami 
• snaha zamestnancov zvyšovať svoje 

kompetencie  

• vysoká nezamestnanosť v regióne, 
nevhodné sociálne zázemie 

• nedostatočné predstavy žiakov 
o konkrétnom uplatnení sa v praxi 

• slabá motivovanosť žiakov na 
niektorých predmetoch – hlavne 
prírodovedných 

• nepriaznivý demografický vývin 
v regióne 

• neústretovosť základných škôl 
smerom ku osemročnému 
gymnaziálnemu štúdiu 

• nedostatočná jazyková príprava 
nejazykárov 

• známka žiaka – ako nástroj disciplíny 
• nedostatočná finančná motivácia 

učiteľov 
• nedostatočné vybavenie školy 

modernými učebnými pomôckami 
najmä pre výučbu prírodovedných 
predmetov – sú zastarané 

• pasívny prístup niektorých žiakov 
k štúdiu 

• chýbajúce zhromažďovacie priestory 
pre učiteľov a žiakov 

• nejestvujúca školská jedáleň 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 
 

OHROZENIA 

• zvýšenie záujmu o školu 
• zvýšenie motivácie pre štúdium 
• zlepšovanie podmienok pre 

vzdelávanie žiakov 
• väčšia otvorenosť školy miestnej  

komunite, 
• rozvoj pedagogických a žiackych 

kompetencií prostredníctvom 

• nepriaznivý demografický vývin 
• nízky normatívny príspevok na žiaka 
• nestále legislatívne prostredie 
• percentuálne znižovanie počtov 

žiakov v osemročnom štúdiu 
• nedostatočná spolupráca gymnázií 

v okrese – súboj o žiakov 
• finančná náročnosť nákupu učebných 
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vypracovaného kompetenčného  
profilu žiaka, 

• vytvorenie novej učebne 
s využívaním tabletov – v rámci 
projektu Elektronizácia 
vzdelávacieho systému  regionálneho 
školstva 

•  ďalšie vzdelávanie učiteľov – 
zvyšovanie ich kompetencií pri 
modernizácii vyučovania 

• možnosti získania finančných 
prostriedkov prostredníctvom 
projektov 

 
 

pomôcok a literatúry 
 

 
Stupeň vzdelania : ISCED 2 
 

2.3 Profil absolventa školy 

2.3.1 Všeobecné znalosti 

• Absolvent nadobúda nižšie sekundárne vzdelanie  
• Vie sa dorozumieť na  základnej úrovni v dvoch cudzích jazykoch. 
• Poznatky – kultúrno-spoločenský rozhľad, porozumenie širším súvislostiam vývinu 

sveta, prírody, kultúry, vedy, techniky, ktoré mu dovoľujú  samostatne kriticky 
a tvorivo myslieť. 

• Absolvent má poznatky o správnej výžive, zdravom životnom štýle, o ochrane 
zdravia, ovláda zásady poskytovania  prvej pomoci. 

• Je schopný osvojené pohybové a športové činnosti uplatniť ako súčasť starostlivosti 
o svoje zdravie. 

 

2.3.2 Osobnostná zrelosť absolventa 

 
• Uvedomuje si hodnotové hierarchie zaujíma samostatné a zodpovedné postoje. 
• Dokáže regulovať svoje správanie – rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva 
ľudské práva a prijíma názory iných. 

 

2.3.3 Pohyb absolventa v spoločnosti 

 
• Dokáže efektívne komunikovať – rečou, písmom, gestom, pohybom, vie chápať 

komunikáciu iných. 
• Chápe odlišnosti medzi kultúrami, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so 

všetkými národmi a národnosťami. 
• Je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne pristupuje 

k ochrane životného  prostredia. 
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• Je schopný vnímať dejiny vlastného národa  vo vzájomnom prepojení s vedomosťami 
zo všeobecných dejín. 

• Pozná svoje práva a dokáže ich primeraným spôsobom obhajovať. Príprava absolventa 
na povolanie. 

 
• Má dobré komunikačné schopnosti – ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru 

svojho písomného a ústneho vyjadrovania,  dokáže sa zrozumiteľne ústne a písomne 
vyjadrovať, čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a používať informácie. 

• Vie zmysluplne využívať informačné a komunikačné technológie. 
• Má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže pracovať na spoločných úlohách. 

 
          A) Oblasť Jazyk a komunikácia 

 
• Absolvent vie používať materinský jazyk, má jazykovú kultúru, pozná literatúru a vie 

chápať  literárne dielo ako celok, vie určiť znaky literárnych smerov, odlíšiť ich, vie 
čítať s  porozumením. 

• Je aktívne jazykovo vybavený  
 
B) Oblasť Matematika a práca s informáciami 

 
• Absolvent má rozvinuté logické, hodnotiace, kritické  a tvorivé myslenie. 
• Vie samostatne používať analytické , matematické operácie, má geometrické 

poznatky. 
 

C) Oblasť Človek a príroda 
 

• Absolvent pozná rozvoj prírodných vied a ich vplyv na spoločnosť. 
• Vie vyhodnocovať javy v prírode , získa praktické zručnosti  pri práci v laboratóriách.  

 
D) Oblasť Človek a spoločnosť 
 

• Absolvent si uvedomuje základné humanistické hodnoty. 
• Je multikultúrny a otvorený etnickej rôznorodosti. 
• Má základné vedomosti o slovenských a svetových dejinách. 

 
E) Oblasť Človek a hodnoty 
 

• Absolvent je osobnosť s vlastnou hodnotovou orientáciou a identitou. 
• Ovláda základné informácie z estetiky a etiky. 

 
F) Oblasť Umenie a kultúra 

 
• Má povedomie vlastnej kultúrnej identity a zároveň rešpekt a toleranciu k iným 

kultúram. 
• Vie rozlišovať umelecké druhy, vie vnímať umelecké zážitky. 

 
G) Oblasť Zdravie a pohyb 

• Absolvent získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné 
telo, pohybový rozvoj a zdatnosť, zdravie, ktoré určujú kvalitu jeho budúceho života. 
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• Získa princípy prevencie voči civilizačným chorobám, metódy  rozvoja pohybových 
schopností  v prípade žiakov so zdravotným oslabením 

 

2.4 Pedagogické stratégie 
 

         Stratégia vyučovania je určenie výberu vyučovacích metód a foriem práce  podľa cieľov 
učiva, určenie vyučovacích zásad. 

• Podpora vzdelávania v materinskom jazyku prostredníctvom posilnenia hodín SJL , 
ako aj  ponukou voliteľných predmetov -  schopnosť čítať s porozumením rôzne druhy 
textov, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

• Podpora jazykového vzdelávania – dva cudzie jazyky od prímy. 
• Rozvíjanie doposiaľ vytvoreného systému vzdelávania posilňovaním výučby 

prírodovedných predmetov – fyzika, chémia, biológia, matematika. 
• Zapájanie  žiakov do rôznych súťaží  - či už prírodovedných , umeleckých alebo 

jazykovo-komunikačných 
Formy vyučovania a práca učiteľov  sú popísané konkrétne pri každom predmete. 
Vyujžívanie takých metód  a foriem práce, ktoré budú rozvíjať kľúčové  kompetencie 
žiakov zadané v profile absolventa školy. V oblasti rozumovej výchovy je cieľom 
rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie , samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. 

        Aktivity environmentálnej výchovy sú zapracované do plánu práce školy, do dielčich 
plánov triednych učiteľov a konkrétne do tematických plánov všetkých učiteľov. Najviac 
aktivít  však bude realizovaných v rámci záujmovej činnosti žiakov – krúžky. 
        Do plánu práce školy sú zapracované aktivity koordinátorky prevencie drogových 
závislostí, exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy, výchovné aktivity - návštevy 
divadelných predstavení, výstav, kultúrnych podujatí, ktoré súvisia so vzdelávaním 
a výchovou žiakov. 
        

Pri vyučovacom procese využívanie moderných  foriem, pretože sú účinnejšie ako 
obyčajný výklad učiva a skúšanie jednotlivo pred tabuľou. Dôsledne vychádzať z potrieb 
žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Medzi najpoužívanejšie budú 
patriť: 

- Kooperatívne vyučovanie – žiaci pri ňom pracujú v malých skupinkách. Riešia 
spoločne úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti 
v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce, 

- Projektové vyučovanie -  žiaci riešia problémy, ktoré sú komplexné, ich riešenie 
si vyžaduje poznatky z viacerých vedných odborov a vedú k výsledným 
produktom: písomným referátom, výkresom, videoprogramom, výstavám, 
dramatizácii a podobne. 

- Heuristika – predstavuje odporúčania, pokyny, kroky a celok, ktoré sú možné 
použiť od formulácie problému až k jeho vyriešeniu, 

- Riadený rozhovor – nastolenie problému, kladenie otázok, na ktoré žiaci hľadajú 
odpoveď a navrhujú riešenia, hľadanie konsenzu pri  riešení problému. 

 
Doplnkovým výchovno-vzdelávacím programom na škole je organizácia exkurzií, 

športových aktivít, účelových cvičení , kurzov a  rôznych výchovných aktivít súvisiacich so 
vzdelávaním. Konkrétnymi aktivitami budú u žiakov  posilňované morálne hodnoty, boj proti 
xenofóbii, rasizmu, intolerancii prostredníctvom besied, prednášok, projektov, pútačov atď.. 
Zapojením sa do medzinárodného projektu Comenius  zvýšenie záujmu žiakov o štúdium 
anglického jazyka. 
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V rámci zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia študentov organizácia besied 
s príslušníkmi policajného zboru.  

Sústavné pôsobenie proti fajčeniu a požívaniu alkoholických nápojov a drog .  
Adaptačný  sebapoznávací pobyt ( teambuilding ) pre žiakov 1. ročníka. 
 
 
 

2.5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 

        Pre žiakov so špeciálnymi potrebami vypracuje triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym 
pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby 
individuálny výchovno-vzdelávací program.  
 

A)  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  Ak bude žiakovi so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy 
vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci 
daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom, ako súčasť individuálneho 
vzdelávacieho programu, úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu 
obsahu vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa     z učebných osnov predmetu. Vyučujúci 
učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri 
preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá bude  
súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracuje len pre tie vyučovacie 
predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka, 
prípadne potrebuje iné úpravy. Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v 
priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych 
výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Zmeny je potrebné konzultovať so všetkými 
zainteresovanými odborníkmi a oboznámiť s nimi zákonného zástupcu žiaka. 

 
B) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: Žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia škola poskytne štipendium, ktorého výška bude závisieť od dosiahnutého 
prospechu. V prípade potreby po dohode s výchovným poradcom sa vyučujúci 
takýmto žiakom budú venovať individuálne a na krúžkoch. 
 

     C)   Žiaci s nadaním: Žiakom s nadaním sa budú  vyučujúci  venovať  individuálne, na  
krúžkoch, poskytovaním odbornej literatúry, encyklopédií, alternatívnych učebných 
materiálov a ich prípravou na súťaže. 
 
 

2.6 Organizácia vyučovania 
 

Organizácia vyučovania – zodpovedá vyhláške MŠ SR o stredných školách č. 282/2009 §4:  
       
                  0   hodina   7.00 – 7.45 

1.              7.50 – 8.35 
2.              8.45 – 9.30 
3.              9.35 – 10.20 
4.            10.40 – 11.25 
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5.            11.30 – 12.15 
6.            12.20 – 13.05 
7.            13.10 – 13.55 
V prípade, že študenti majú 8-hodinu , po 6-tej hodine je prestávka 45 minút a 7. 
hodina  začína o 13.50. 
7.13.50– 14.35 
8.14.40– 15.25 

Pozn. : Organizácia školského roka ( viď Plán práce školy na príslušný školský rok ) 

2.7 Vyučovací jazyk 
 
     Vyučovanie je realizované v slovenskom jazyku. 

 
 

2.8 Prierezové témy a ich začlenenie 
 

       Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené 
v tematických plánoch jednotlivých predmetov a učebných osnovách   jednotlivých 
predmetov. 
 

2.8.1 Multikultúrna výchova 
 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že 
v súvislosti s globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je 
predpoklad, že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a 
bude potrebné, aby boli pripravení na ich rozdielnosť. Preto cieľom je výchovné pôsobenie 
zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj  ich akceptácie ,ako aj na rozvoj 
medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v 
mene mierovej spolupráce ,dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, 
berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti , ich rôzne spôsoby 
sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu 
zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať. Multikultúrna výchova sa dotýka 
aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou 
a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – 
pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia. Multikultúrna výchova je 
na našej škole začlenená najmä do predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska 
náuka, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova, 
cudzie jazyky, umenie a kultúra. Podporujeme ju aj medzinárodnými aktivitami – dopisovanie 
si so žiakmi z krajín hovoriacich nemeckým,  anglickým a francúzskym  jazykom 
, družobnými projektami so školami v EÚ  (návštevy, videokonferncie a pod.). 
Nezanedbateľnú časť tvoria projekty a  školské exkurzie do zahraničia. 
       Súčasťou školského vzdelávacieho programu sú témy súvisiace s multikultúrnou 
výchovou, výchovou v duchu humanizmu , so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 
dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu v oblasti problematiky migrácie. 
     S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií , ktoré by mohli viesť 
k narušovaniu mravnosti alebo podnecovaniu národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo 
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k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy účasť na 
vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľky školy. 
          V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva uskutočňovať výchovu 
k ľudským právam v triedach a usmerňovať ju , aby sa stala integrálnou súčasťou 
celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby bola podporená hodnota 
človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.  
Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole  a napomáhať žiakom porozumieť iným 
kultúram. Realizovať aktivity zamerané  na multikultúrnu výchovu a výchovu proti 
predsudkom. Uskutočniť besedy a akcie zamerané na výchovu detí v oblasti predchádzania 
všetkým formám diskriminácie a prejavom intolerancie. V rámci triednických hodín 
a mimoškolskej činnosti venovať tematický blok informáciám o celoeurópskej mládežníckej 
kampani  Každý iný – všetci rovní – podpora a vytvorenie podmienok pre mladých ľudí na 
participáciu pri tvorbe mierovej spoločnosti založenej na rôznorodosti v duchu rešpektu, 
tolerancie a vzájomného porozumenia. Realizovanie aktivít zameraných na prevenciu 
a elimináciu rizikového správania.  
 

2.8.2 Mediálna výchova 
 
  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 výchovno-vzdelávaciu a mravnú. 
Cieľom gymnázia je : 

- 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. 

Mediálna výchova je na našej škole začlenená najmä do predmetov:  slovenský jazyk 
a literatúra, občianska náuka,  ale podľa možností a preberaného učiva aj v iných predmetoch. 
Súčasťou mediálnej výchovy sú návštevy filmových  a divadelných predstavení, prípadne 
besedy a stretnutia s odborníkmi v mediálnej oblasti. 

 

2.8.3 Osobnostný a sociálny rozvoj 
     Prierezová téma 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 
podporujú. 
Našim 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, 
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- 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 a vyučovacími hodinami vrátane 

triednických hodín, pričom pri jej uskutočňovaní berieme do úvahy aktuálne potreby žiakov. 
Všetky témy realizujeme prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, 
diskusií, hier a iných interaktívnych metód. Doplnkovými akciami sú školské exkurzie, 
návštevy divadiel,  filmových predstavení ,  školské výlety atď.  

2.8.4 Environmentálna výchova 
 

Cieľom školy  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 v 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  
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. 
Táto téma je rozvíjaná v každom vyučovacom predmete podľa preberanej učebnej látky., 
aj formou projektov ,olympiád,  predmetov BIO, CHE, FYZ, účelových cvičení.  
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Gymnázium Mateja Hrebendu má za cieľ :  
a) Posilňovať výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu  a realizovať aktivity na 

podporu zdravia – Pri príležitosti  Svetového dňa výživy (16.10.) a Svetového dňa 
mlieka (3.5.) – vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby 
mlieka, mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 

b) Zapojiť žiakov do športových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov, 
sprístupniť telocvičňu pre športové aktivity Bedmintonového klubu pri Gymnáziu 
Mateja Hrebendu. 

c) Plnenie úloh  vyplývajúcich z Národného programu prevencie obezity – zdravý 
životný štýl realizovanie prednášok a tvorivých aktivít. 

d) Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň  prevencie 
HIV/AIDS (1.12.) -  v súlade so schválenými  učebnými osnovami realizovať besedy s 
lekármi, aktivity s vyškolenými pracovníčkami CPPPaP,  zapojiť sa do kampane 
Červené stužky  v zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS 

e) Uskutočniť aktivity ku Svetovému dňu duševného zdravia  (10.10.) v spolupráci s OZ 
Liga za duševné zdravie a s odbornými zamestnancami CPPPaP v Rimavskej Sobote. 

f) Spolupráca so SČK – zbierky Žlté narcisy, Deň červených karafiátov, spolupráca s 
Ligou proti rakovine. 

g) Spolupráca so Slovenskou úniou nevidiacich a slabozrakých -Biela pastelka – život v 
tme – zbierka. 

h) Zbierka pre Slobodu zvierat – 4.10. 
i) Zapojenie sa do projektu Slovenského výboru UNICEF “Škola priateľská  k deťom” – 

www.unicef.sk 
j) Naďalej implementovať  témy globálneho rozvojového vzdelávania do školského 

vzdelávacieho programu ako Zaži a nechaj prežiť, Fair trade z prvej ruky atď. V rámci 
Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016 naďalej 
spolupracovať  s OZ Človek v ohrození, pokračovať v účasti na projekte pilotáže 
globálneho rozvojového vzdelávania na SŠ.    

k) Upevňovanie fyzického a duševného zdravia žiakov a pracovníkov, telesného 
a pohybového rozvoja. Vytvorenie podmienok pre využívanie telovýchovných 
priestorov školy  v mimovyučovacom čase pre žiakov školy ako aj ich rodičov. 
Organizovanie spoločných podujatí  v spolupráci s koordinátorkou prevencie 
drogových závislostí.          Uskutočnenie lyžiarskeho výcviku pre žiakov určených 
ročníkov.  

l)  Uskutočnenie plaveckého kurzu – určených tried. 
m) Naďalej rozvíjať krúžkovú činnosť so športovým zameraním – basketbal, volejbal, 

aerobik pre žiakov oboch typov štúdia. Využívať po dohode s MsÚ v Hnúšti  Mestskú 
športovú halu, uskutočňovať ako doteraz priateľské zápasy so školami v meste, ako 
základnými tak aj strednými, zúčastňovať sa športových akcií a súťaží  podľa 
podmienok školy. Uskutočniť vianočný turnaj O pohár riaditeľky školy. Organizovať 
súťaže v spolupráci s CVČ a Junior. 

n) V záujme rozvoja športových aktivít žiakov s cieľom eliminácie drogovej  závislosti 
zapojiť sa do projektu Zober loptu, nie drogy ( www.zoberloptu.sk ), Zober lyže, nie 
drogy, Tancuj, nedroguj !  Po tráve sa behá. 

2.8.5 Dopravná výchova 
 
Žiaci sú účastníkmi cestnej premávky ako  cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej 
dopravy alebo cyklisti. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné 
správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.  
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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:  

a) - pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 
záväznými právnymi predpismi,  

b) formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti 
pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

c) osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),  

d) naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote 

e) zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  
f) uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky.  
g) Táto prierezová téma je realizovaná na dopravnom ihrisku v spolupráci s Mestskou 

políciou v Hnúšti. 
 

2.8.6 Ochrana života a zdravia 
 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“  sa v stredných školách realizuje 
prostredníctvom predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných 
organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu Ochrana života a zdravia , 
ktoré integrujú 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. Predmety : telesná a športová výchova, geografia, občianska náuka,  etická 
výchova, fyzika, chémia, biológia. 
 
Cieľom školy  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. 
Učivo na ochranu človeka a zdravia vo vyššom sekundárnom vzdelávaní nadväzuje na 
výchovu a vzdelávanie žiakov v tejto oblasti z nižšieho sekundárneho vzdelávania. Je 
súčasťou všeobecnovzdelávacích predmetov a samostatných povinných foriem vyučovania. 
Učivo Ochrana života a zdravia je preberané  v samostatných tematických celkoch s týmto 
obsahom: 
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• riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana, 
• zdravotná príprava, 
• pobyt a pohyb v prírode, 
• záujmové technické činnosti a športy. 
 

Účelové cvičenia 
     Osobitnou formou vyučovania učiva ochrany života a zdravia sú účelové cvičenia – 2 za 
školský rok..  

2.8.7 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 sám seba a 
svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. 
Hlavným cieľom je, aby  sa žiaci 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 
overiť ju a pod. 
Zameraná je nielen na samotné využívanie IKT vo vyučovacom procese, ale najmä na 
vypestovanie zručností a spôsobilostí potrebných na vyhľadávanie, triedenie a spracovanie 
poznatkov , prezentáciu vlastných výstupov s rozvíjaním schopností argumentovať, 
dokazovať a prezentovať vlastnú prácu verejnosti 
Cieľom   školy je, aby žiak vedel : 

- prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 
komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti,  

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

- zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, budú poznať ich funkciu, formálnu 
úpravu a aplikovanie, 

- 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. 

 
Základy dostanú žiaci na vyučovaní informatiky. Samotnú tvorbu projektov budú vyučujúci 
využívať vo všetkých predmetoch , najkrajšie projekty zverejňovať na nástenkách v škole 
a informácie o nich uverejňovať v školských médiách. 
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2.8.8 Finančná gramotnosť 
 
Naďalej podporovať podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie žiakov s rozvojom  
riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí prostredníctvom predmetu aplikovaná 
ekonómia, súčasťou ktorého je aj účasť na 20. ročníku Veľtrhu študentských spoločností – 
www.ae.jasr.sk.          
 V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti  pokračovať v implementácii     Národného 
štandardu finančnej gramotnosti schváleného MŠ SR zo dňa 19. marca 2009 do školských 
vzdelávacích programov . Realizovať projekty na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti  - 
www.fininfo.sk,  www. viacakopeniaze.sk. 
Témy finančného vzdelávania  boli do školského vzdelávacieho programu zapracované už 
v roku 2011, vzdelávanie sa  uskutočňovalo na triednických hodinách, hodinách matematiky, 
geografie, informatiky, umení a kultúre. 
Finančne gramotní absolventi stredných škôl by však mali aspoň vo všeobecnosti chápať 
všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, že budú 
samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných 
výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu ocitnúť. Práve v súvislosti s týmto Národný štandard 
finančnej gramotnosti naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia 
pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje 
vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a 
príležitosti. 
Súčasná spoločnosť je označovaná ako informačná. Preto je potrebné žiakov pripravovať na 
vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie, rozoznávanie potrebného od 
zbytočného, odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne využívanie informácií.  
 

• Využívať autentické materiály – reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky.  
• Precvičovať so žiakmi čítanie s porozumením – uplatňovať rôzne metódy podporujúce 
čítanie s porozumením  

• Spolu so žiakmi vyhľadávať varovné signály klamlivých ponúk (drobné písmo, 
neprehľadnosť zmluvy).  

 
     Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v problematike financií, ale so 
žiakmi je potrebné precvičovať aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. 
Okrem ekonomických kritérií je potrebné zvažovať i okolnosti rodinné, spoločenské, právne, 
etické, ale aj ekologické. Nájdené riešenia potom porovnávať s osobnými preferenciami, 
skúsenosťami a intuíciou. 
 

• Venovať sa so žiakmi porovnávaniu podobných produktov a služieb, z ktorých žiaci 
vyberú tie najvýhodnejšie pre danú situáciu.  

• Sledovanie so žiakmi vývoja  niektorých produktov alebo služieb v čase.  
• Rozvíjať stratégiu smerujúcu k informovanému rozhodovaniu podľa zásady 

„produkty, služby a inštitúcie sa menia, zručnosti ostávajú.  
 

Finančné vzdelávanie sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami a prierezovými témami. 
Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je hospodárenie domácnosti. Preto je finančné 
vzdelávanie úzko previazané s rodinným prostredím, a to v niekoľkých rovinách. Rodičia 
budú informovaní o zámeroch, princípoch a cieľoch finančného vzdelávania. Je dôležité 
vytvoriť také prostredie, ktoré bude pre všetky zúčastnené strany. 
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Počas štúdia na gymnáziu by sa žiaci mali stretnúť s čo možno najväčším počtom 
modelových situácií, reprezentujúcich reálne situácie, vyskytujúce sa v živote. Cieľom je ich 
aspoň čiastočne pripraviť na osamostatnenie sa. Za týmto účelom je vhodné realizovať kurzy 
alebo tematické dni.  
Je potrebné  začleňovať finančnú gramotnosť všade tam, kde je k tomu príležitosť t. j. aj na 
triednických hodinách. 
 
 
Finančné vzdelávanie v predmetoch  
 
Slovenský jazyk a literatúra  

• Sloh – prosba/želanie, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu, 
tvorba otázok (žiadosť o informáciu), rozhovor, argument/protiargument, krátke 
správy (sms, e-mail), 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 . 

 
Cudzí jazyk  

• Obchod a služby  
• Rodina a spoločnosť, domov a bývanie, vzdelávanie  a práca 
• Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, stravovanie 
• Doprava a cestovanie 
• Človek a príroda 
• Voľný čas, záľuby, vzory a ideály 
• Obliekanie a móda 
• Šport, mládež a jej svet 

 
Matematika  

• Praktická matematika  
• Odhad a rádový odhad výsledku  
• Rôzne metódy reprezentácie vzťahov  
• Elementárna finančná matematika  
• Riešenie rovníc a nerovníc  
• Odlišnosti vyjadrovania v rôznych prostrediach  
• Základy usudzovania  

 
Informatika  

• 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  

 
Fyzika  

• Energia okolo nás  
 
Chémia  

• Chemické reakcie, chemické rovnice  
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• Kvalita života a zdravie  
 
 
Biológia  

• Zdravý životný štýl  
 
 
Geografia  

• Vývoj obyvateľstva Európy a prognózy jeho vývoja (starnutie obyvateľstva)  
• Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetadiely a Slovensko  

 
Občianska náuka  

• 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  
• 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  

 
Etická výchova  

• Dôstojnosť ľudskej osoby  
• Dobré vzťahy v rodine  
• Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad  
• Etika práce, etika a ekonomika  

 
Umenie a kultúra  

• Vnímanie a experimenty s každodennou kultúrou, s každodennými predmetmi okolo 
nás – plagát, reklama, logo  

• Masová kultúra – trh s kultúrou, gýč, brak  
 
Zásady pri vyučovaní  finančnej gramotnosti 
 
Názornosť. Poskytované informácie by mali byť názorné, dobre viditeľné a mali by sa 
opierať o vedomosti žiakov. To platí pre písanie na tabuľu, pre vytváranie prezentácií, 
výučbových schém a podobne.  
Jednoduchosť. Jednotlivé témy by mali nadväzovať na znalosti, resp. skúsenosti žiakov. 
Pojmy používané vo vyučovaní by mali žiaci poznať a mali by rozumieť ich významu.  
Aktivita žiakov. Žiaci by mali na hodinách sami aktívne vystupovať, skúšať si uvádzané 
situácie, diskutovať a podobne.  
Tempo hodiny. Hodina by mala byť dynamická, ale s ohľadom na porozumenie preberaných 
súvislostí. To platí ako pre celú triedu, tak i pre jednotlivcov.  
Zmysluplnosť. Žiaci by mali vidieť zmysel v tom, čo sa učia. Mali by si uvedomovať, prečo 
je finančná gramotnosť dôležitá.  
Využiteľnosť. Využiteľnosť sa týka najmä informácií, ktoré žiaci v rámci finančnej 
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gramotnosti získavajú. Tieto informácie by mali byť prakticky využiteľné, čo súčasne vedie k 
lepšiemu zapamätaniu.  
Dôležitosť. Nie všetky informácie sú pre žiakov dôležité. Preto by sa mali naučiť rozpoznať, 
ktoré informácie by si vo vlastnom záujme mali osvojiť.  
 
Metódy vyučovania finančnej gramotnosti 
 
Heuristická metóda ako metóda učenia objavovaním. Žiakom sa nepredkladajú hotové fakty 
alebo výsledky, ale sú podnecovaní, aby sami hľadali riešenia.  
Situačné metódy majú veľmi blízko k životnej realite. Ich podstatou je riešenie istej 
problémovej situácie, ktorá je zrkadlom skutočnej udalosti. Žiaci potom používajú svoje 
vedomosti a zručnosti, pracujú s informačnými zdrojmi, ale zohľadňujú aj svoje skúsenosti, 
Postaviť finančné vzdelávanie na zručnostiach potrebných pre praktický život.  
Zamerať sa na finančné situácie spojené s chodom domácnosti, napr. rodinný rozpočet, 
plánovanie dovolenky, plánovanie štúdia detí, poistenie auta.  
Pracovať s príkladmi, ktoré sú blízke bežnému životu žiakov.  
Presunúť vyučovanie zo školských lavíc do reálneho prostredia, napr. do banky, do zmenárne, 
do obchodu, kde je možné porovnávať ceny rôznych balení výrobkov alebo výhodnosť 
nákupu, príp. marketingové triky. Prekonať izolovanosť vyučovacích predmetov. 
  
Predkladať žiakom také problémy, ktoré vyžadujú uplatnenie vedomostí, zručností a 
schopností z viacerých predmetov. V reálnom živote sa tiež veci nedejú izolovane, napr. 
nakupovanie nie je len o matematike, ale premietajú sa doň aj psychologické, sociálne a 
právne aspekty.  
Pokúsiť sa v rámci nejakej aktivity alebo projektu integrovať vzdelávací obsah niekoľkých 
predmetov.  
Vyučovať finančnú gramotnosť prostredníctvom IKT. Neobmedzovať sa na individuálnu 
prácu, IKT je možné efektívne využívať i pri skupinovej práci. 
Využívať vo výučbe počítače, mobilné telefóny, interaktívne tabule, tablety.  
Viesť žiakov k využívaniu on-line finančných kalkulačiek.  
Zoznámiť žiakov s možnosťami i rizikami on-line finančných kalkulačiek.  
Pripraviť pre žiakov úlohy, pri ktorých musia využiť on-line finančné kalkulačky (napr. 
prepočet kurzu pri výmene peňazí, výpočet výšky čistej mzdy, výpočet výšky splátky pri 
úvere).  
Skúsiť so žiakmi porovnávať spracovanie úlohy a jej výsledky pomocou tradičných výpočtov 
a prostredníctvom on-line finančných kalkulačiek.  
 
Kooperatívne učenia sa 
Žiaci si môžu odovzdávať skúsenosti, môžu sa od seba navzájom učiť a môžu tak prirodzene 
formovať svoje názory a postoje v skupine vrstovníkov. Práca v skupine umožňuje každému 
zapojiť sa podľa svojich možností a schopností, dáva možnosť vyniknúť a uplatniť vedomosti 
či prednosti, ktoré ostatní nemajú. Žiaci sa delia o svoje skúsenosti zo svojich rodín, aplikujú 
rôzne stratégie, ale tiež si uvedomujú, že v prístupe k financiám i vo finančných situáciách 
rodín existujú rozdiely. Kooperácia nemusí prebiehať len na úrovni triedy, ale aj na úrovni 
škôl, či v rámci medzinárodných projektov.  
 
Projektová metóda vnáša do vyučovania poznanie, viac reality a samostatného hľadania 
informácií, tak isto pomáha u žiakov vytvárať potrebné životné kompetencie. Ide o spoločné 
premýšľanie, diskusiu či spoločné riešenie, ktoré vedie k uskutočneniu cieľa. Žiaci pracujú v 
skupine, čo podporuje ich spoluprácu. Využívajú pri tom dostupné zdroje, pri ktorých sa učia 
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rozlišovať ich vierohodnosť. Výučba teda nemusí prebiehať len v priestoroch učebne. Je 
možné využívať konzultácie s odborníkmi, knižnicu, internetové zdroje, odbornú literatúru, 
noviny, časopisy a pod. Na projekt je vhodné využiť súvislý čas, ktorý by za ideálnych 
podmienok nemal byť členený pevne stanovenými vyučovacími hodinami podľa rozvrhu. 
Inscenačné metódy založené na simulácii a hraní rolí sú jednou z možností, ako žiakov 
vtiahnuť do finančnej problematiky. 
Didaktické hry predstavujú ďalšiu možnosť, ako v praxi realizovať alebo spestriť finančné 
vzdelávanie. Medzi didaktické hry môžeme zaradiť aj klasické skupinové hry alebo 
strategické hry, ktoré sú spracované ako doskové hry, prípadne počítačové aplikácie. Môžu 
plniť funkciu motivačnú i upevňovaciu. Prostredníctvom didaktických hier je možné so 
žiakmi riešiť aj zložité učebné problémy.  
Hranie didaktických hier.  

2.8.9 Globálne rozvojové vzdelávanie 
 
     Pripravenosť prijímať a správne hodnotiť informácie o svetových problémoch je  
nevyhnutná schopnosť súčasného človeka bez ohľadu na pozíciu či rolu, v ktorej sa  
práve nachádza.  

 

     Globálne rozvojové vzdelávanie je uplatňované vo všetkých vyučovacích predmetoch. 
Zameriame sa na zvýšenie tolerancie, solidarity a pochopenia problémov medzinárodného 
rozvoja, na podporu aktívneho učenia a reflexie, budeme klásť dôraz na uvedomenie si 
rôznosti a rešpektovanie druhých a ujasnenie vlastných priorít žiakov v globálnom kontexte. 

  
Na našej škole sa v rámci rozvojového vzdelávania zameriame na témy a aktivity GRV, ktoré 
sa priamo dotýkajú nášho  života.    
 
 
Témy globálneho rozvojového vzdelania: 
 
· Vzdelanie a zdravie pre všetkých 
· Životné prostredie a udržateľný rozvoj 
· Ľudské práva, práva detí 
· Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc 
· Rodová rovnosť a nerovnosť 
· Riešenie vojnových konfliktov a svetový mier, terorizmus 
· Svetová ekonomika a chudoba v globalizovanom svete 
· Migrácia, prisťahovalectvo, utečenci a spolužitie kultúr 
· Globalizácia a jej dôsledky 
· Fair Trade (Spravodlivý obchod) 
 

Ciele globálneho rozvojového vzdelávania: 
a) kognitívne 

• poznať príčiny a dôsledky najdôležitejších globálnych problémov 
• vedia, čo pomáha a čo bráni udržateľnému ľudskému rozvoju 
• opísať situácie ľudí žijúcich v ťažkých životných podmienkach, poznať rôzne príčiny 

a dôsledky týchto situácií 
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• poznať rôzne pohľady na príčiny a dôsledky rozdielov v ekonomickej a sociálnej 
situácii ľudí na svete  

• pochopiť vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta a rôznych dimenzií 
rozvoja 

• vedieť o spôsoboch, akými je uskutočňovaná rozvojová spolupráca a pomoc 

b) psychomotorické 

• využívať empatiu pri poznávaní situácie ostatných 
• na základe informácií vytvoriť vlastný názor a uviesť pre neho argumenty  
• efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi 
• prijať názor ostatných a korigovať svoj pôvodný názor 
• odhadnúť svoje schopnosti a hľadať možnosti, ako ich využiť pri riešení problémov 
• myslieť systémovo a hľadať súvislosti 
• vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať rôzne riešenia, vybrať najvhodnejšie 

riešenie a využívať pri ňom vlastné skúsenosti i skúsenosti ostatných 

c) afektívne 

• prijímajú zodpovednosť za sebe a svet, v ktorom žijú 
• sú motivovaní k tomu, aby sa aktívne spolupodieľali na riešení miestnych problémov a 

prispievali k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, a to 
i v situáciách, z ktorých im neplynú priame výhody 

• sú si vedomí výhod spolupráce s ostatnými ľuďmi 
• rešpektujú odlišné názory a pohľady na svet 
• sú solidárni s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach 

 
Metódy globálneho rozvojového vzdelávania: 
 

• Modelovanie konkrétnej situácie (rolové hry sú vhodné na pochopenie situácií 
z bežného života) 

• Burza nápadov - Brainstorming (evokačná metóda) 
• Skupinovo  – kooperatívne vyučovanie (spolupráca pri riešení problému) 
• Riadená diskusia (zaujímanie stanoviska, obhajovanie svojich názorov, komunikačné 

a sociálne zručnosti) 
• Práca s fotografiou  (vizualizácia situácií zo života ľudí v rôznych situáciách). 
• Projektové vyučovanie (dlhodobá metóda riešenia problému a prezentovania 

výsledkov práce) 

V jednotlivých predmetoch sa témy GRV začlenia do tematických výchovno-vzdelávacích 
plánov ako prierezová téma. 

 

Komplexnejšie sa témy a ciele GRV zrealizujú počas globálnych týždňov. V každom 
školskom roku sa uskutoční globálny týždeň zameraný na konkrétnu tému . 

 

2.8.10 Výchova k manželstvu a rodičovstvu e etike intímnych vzťahov 
 
Ciele VMR:  
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- Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní 
prevziať zodpovednosť za vlastné správanie, 

- pomáhať žiakom/kam rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať 
sebaúctu, 

- pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho 
rozhodnutia, a to i v prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku 
(asertivita), 

- formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať 
a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne 
formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii, potláčať 
vulgarizáciu jazyka, 

- zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať 
interpersonálne vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti, 

- poukazovať na rodinu ako na základnú a funkčnú jednotku spoločnosti, 
- formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, 

špeciálne v otázkach prevencie AIDS, 
- oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných 

drog na zdravie a správanie jednotlivca, 
- poskytnúť žiakom/kam prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského 

jedinca, 
- o  starostlivosti rodičov o dieťa (výživa a opatera), 
- poskytnúť žiakom/kam základné poznatky o biologických, 

emocionálnych a sociálnych zmenách v puberte, 
- viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi 

vhodnými a nedovolenými telesnými dotykmi, 
- viest žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju 

pohlavnú rolu so zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného 
správania, 

- formovať právne vedomie žiakov ( Deklarácia práv dieťaťa, 
antidiskriminačný zákon), naučiť uplatňovať ich svoje práva, ale aj 
rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

- posilňovať sebahodnotenie a sebaurčenie (dieťa hodnotné a hodné lásky, 
zachovávanie osobnej sféry), 

- poukazovať na rodovú rovnosť, že všetci/ žiaci majú rovnakú príležitosť 
rozvíjať svoju osobnosť, 

- rozvíjať v nich toleranciu, rešpekt a prosociálne správanie a konanie vo 
vzťahu ku kultúrnej odlišnosti,  

- zvyšovať angažovanosť rodičov pri VMR. 
 
 
Princípy sexuálnej výchovy  :  
                             -     Princíp spolupráce rodičov a školy 

- princíp začlenenosti sexuálnej výchovy do všeobecného projektu 
výchovy 

- dieťaťa 
- princíp vedeckosti v sexuálnej výchove 
- princíp dôvery 
- princíp etickosti v sexuálnej výchove 
- princíp aktivity žiaka a spolupráce so žiakom 
- princíp komplexnosti a harmónie v sexuálnej výchove 
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- princíp osobnosti pedagóga sexuálnej výchovy. 
 
Metódy využívané vo výchove : 

- Dialogické :  slovná interakcia medzi učiteľom a žiakom 
- problémové  :  riešenie problémových situácií 
- inscenačné  :  modelové situácie, ich riešenie 
- hry  :  veľmi významný aktivačný a inovačný prvok 
- besedy – odborné prednášky. 

 
Formy a techniky práce  : prednášky, besedy, diskusie, rozhovory, filmové podujatie, 
prezentácie 
 
Sexuálna výchova je včlenená aj  do výchovno-vyučovacieho procesu hlavne v predmetoch 
biológia a etická výchova  a náboženská výchova. V rámci predmetu biológia, je to  
v sekunde a septime v osemročnom štúdiu a v treťom a vo štvrtom ročníku štvorročného 
štúdia. Podľa záujmu študentov sú niektoré témy preberané a rozširované i na hodinách 
seminárov a cvičení z biológie.  
Návrhy tém pre jednotlivé ročníky 8-ročného štúdia a 4-ročného štúdia. 
 
 
TÉMY  : 
Príma      :      1.   Aký som, môj kamarát, moji spolužiaci 

Cieľ  :  umožniť žiakom zamyslieť sa nad sebou, vedieť povedať svoje 
dobré aj zlé vlastnosti, poukázať na vlastnosti svojho kamaráta – prečo 
som si ho vybral za kamaráta, vedieť charakterizovať svojich spolužiakov,                                        
vysvetliť žiakom dôležitosť dobrého kolektívu v triede – súdržnosť,                                        
vzájomná pomoc, tolerancia 

 
                            Výchovný efekt :  
                                                          -     nácvik techniky sebahodnotenia, 

                             -     vyvolanie záujmu o otázky medziľudských vzťahov, 
                             -     základné informácie o dynamike a štruktúre v triede, 
                             -     podpora súdržnosti v triede. 
 

2. Zásady správnej výživy 
Cieľ  :  upozorniť na dôležitosť zdravej výživy, dôležitosť jednotlivých zložiek  

                                      potravy, správny výber stravy 
 
                            Výchovný efekt :  
                                                       -      Pochopenie významu jedla pre zdravie,  
                                                       -      posilňovanie aktivity detí pri voľbe vhodného jedla, 
                                                       -      predanie základných informácií z oblasti zdravej výživy. 
 
 
 
Sekunda   :      1.   Kamarátstvo, láska 
                              Cieľ  :  vymedziť tieto pojmy, vysvetliť rozdiel medzi kamarátstvom a láskou, 
                                         zdôrazniť význam medziľudských vzťahov pre zdravý vývoj jedinca a  
                                         pre jeho prežívanie 
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                                 Výchovný efekt :  
                                                          -    Pochopenie vzťahu medzi kamarátstvom a láskou, 
                                                          -    pochopenie premenlivosti medziľudských vzťahov  

počas života jedinca, 
                                                          -    pochopiť osobnostné odlišnosti každého z nás. 
 
                    2.   Fyziológia dospievania 
                             Cieľ  :  Objasniť žiakom fyziologické zmeny spojené s dospievaním 
 
                              Výchovný efekt :  
                                                           -   Získanie potrebných informácií pred vstupom do  
                                                               kritického obdobia puberty,   
                                                       -       vedomie, že rada mojich problémov je všeobecná, 
                                                       -       možnosť anonymne riešiť svoje problémy. 
 
 
Tercia :          1.   Zdravá rodina, opak – hádky, konflikty, rozvod 

Cieľ  :  vysvetliť premenlivosť rodiny i v jej relatívnej nemennosti 
v priebehu života partnerov. Zmieniť sa o charakteristických znakoch 
súčasnej rodiny. Prebrať s deťmi možné zdroje konfliktného správania. 
Vysvetliť možné príčiny rozvodu, umožniť deťom orientovať sa v 
predrozvodovej a porozvodovej situácii. 

 
                                Výchovný efekt :  
                                                         -       Pochopiť, že hoci je rodina považovaná za stálu,  
                                                                 Prechádza vývojovými zmenami 
                                                         -       upozorniť na niektoré konkrétne zmeny 
                                                         -       vlastné zamyslenie nad problematikou rozvodovosti 
                                                         -       precvičovanie samostatnosti myslenia a koncepcie  
                                                                 v skupinách 
  
                   2.   Drogy, alkohol, fajčenie 
                            Cieľ  :  prinútiť žiakov včas sa zamyslieť nad touto problematikou, pochopiť 
                                      príčinné súvislosti. Pomôcť vytvoriť včas vnútorné bariéry. Posilniť 
                                      argumenty proti zneužívaniu drog, zdôrazniť nebezpečenstvo, následky 
                                      krajnosti 
 
                             Výchovný efekt : -    Získanie rozhľadu v danej problematike 
                                                      -        lepšie porozumenie seba samého 
                                                      -        posilnenie bariéry - prevencia 
 
Kvarta  :            1.   Sexuálne deviácie 

  Cieľ  :  zoznámenie žiakov s rôznymi úchylkami v sexuálnom chovaní.                                         
Preventívne pôsobiť a predísť možnému kontaktu detí s 
nebezpečnými deviantmi 

 
 Výchovný efekt : 
                                    - Odovzdanie dôležitých poznatkov odborníkom s 

patričným vysvetlením, 



37 
 

 - odovzdanie spôsobu prevencie pre nebezpečný 
kontakt s deviantmi, 

- chápanie deviantov ako súčasť spoločnosti, nie 
ako raritu 

                                                                    -      ozrejmenie problematiky homosexuality 
                     2.   Pohlavný styk 

Cieľ  :  Odborne vysvetliť fyziológiu pohlavného styku. Vysvetliť riziká 
koitu. 

 
Výchovný efekt :   
                       -      Podanie informácií otvorene a odborne, 

                                                        -      pripravenosť pomôže odstrániť obavy, 
                                                        -      oddialenie koitu až na začiatok dospelosti, 
                                                        -      prevencia nechceného tehotenstva, 
                                                        -      lepšie pochopenie seba samého a partnera. 
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3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

3.1.1 Hodnotenie žiakov 
 
           Cieľom hodnotenia  je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 
zvládol danú problematiku,  v čom má nedostatky a rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou 
hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod ako postupovať pri odstraňovaní 
nedostatkov. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z pravidiel hodnotenia  
stanovených v metodických pokynoch smernice Ministerstva školstva SR , podľa  ktorého 
Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti vypracovalo vlastný hodnotiaci systém, s ktorým boli 
oboznámení všetci rodičia a pedagogickí pracovníci a je zverejnený na výveske školy. Každá 
predmetová komisia vypracovala pre všetky svoje predmety  podmienky hodnotenia – bodové 
hodnotenia, percentuálne hodnotenia, hodnotenia známkou. Hlavným cieľom je prepojiť 
vedomosti so zručnosťami a spôsobilosťami žiakov . Striktne je odlišované hodnotenie  
vedomostí  žiakov od správania. Objektivita hodnotenia je monitorovaná prostredníctvom 
kontrolnej a hospitačnej činnosti 
          Hodnotenie spôsobilosti žiaka je odlíšené od hodnotenia jeho  správania. 
Hodnotenie využíva klasickú 5- stupňovú škálu. Priebežné  hodnotenie sa môže uskutočňovať 
aj percentuálne. Okrem hodnotenia a klasifikácie známkou je využívané aj  slovné 
hodnotenie, ktoré má byť motiváciou k odstraňovaniu nedostatkov a povzbudením do ďalšej 
práce. Štvrťročne na pedagogickej rade sú hodnotené vzdelávacie výsledky a žiakov a ich 
zákonní zástupcovia upozorňovaní  na dosahovanie slabých študijných výsledkov 

Všetky vyučovacie predmety po odsúhlasení pedagogickou radou sú hodnotené ! 
Poznámka : Viď prílohu  ŠVP Hodnotenie a klasifikácia žiakov Gymnázia Mateja 
Hrebendu 

 

3.1.2 Hodnotenie zamestnancov 
 

     Hodnotenie pedagogického zamestnanca vykonáva vedúci pedagogický zamestnanec 
jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roku t. j. do 31.augusta. Kritériá hodnotenia 
pedagogických zamestnancov a zástupkyne riaditeľky školy sú prílohou pracovného poriadku. 
Podklady pre hodnotenie zamestnancov sa získavajú na základe:  

• pozorovania (hospitácie), riadený rozhovor,  
výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže),  
výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a prác nad rámec pracovných povinností,  

• hodnotenie zo strany rodičov a žiakov. 
• vedenie pedagogickej dokumentácie, 
• oblasť ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 
• plnenie pracovných povinností. 

 
Hodnotia sa:  

• výsledky pedagogickej činnosti,  



39 
 

• kvalita vykonávania pedagogickej činnosti,  
• náročnosť výkonu pedagogickej činnosti,  
• miera osvojenia si a využívania profesijných kompetencií  

Poznámka : Viď. príloha ŠkVP – Ročný plán kontrolnej činnosti 
                    Pracovný poriadok školy 

 

3.1.3 Hodnotenie školy 
 

          Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia a ostatná verejnosť získali dostatočné   
a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v školskom 
vzdelávacom programe. 
   
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na : 

• ciele, ktoré sme si stanovili, 
• oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti kde dosahuje 

slabšie výsledky  - návrhy a opatrenia. 
 
 Monitorované atribúty  : 

• riadenie školy, 
• klíma školy, 
• podmienky na vzdelávanie, 
• vyučovací proces,  metódy a formy vyučovania, 
• výsledky vzdelávania. 

 
  Nástroje na zisťovanie  úrovne stavu školy : 

• SWOT analýza, 
• analýza stavu úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach, 
• analýza úspešnosti žiakov na maturitných skúškach, 
• prijatie žiakov na vysoké školy, 
• analýza úspešnosti školy v podaných projektoch 

         Každoročné zhodnotenie kvality školy je obsiahnuté v správe o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch za daný školský rok. 
         Pri hodnotení školy sa zameriavame na podmienky vzdelávania a dosiahnuté výsledky 
vo výchovno-vzdelávacom procese. Pri hodnotení podmienok vzdelávania zohľadníme 
priestorové podmienky, vybavenie didaktickou technikou, kvalifikovanosť vyučovania. Pri 
hodnotení výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu sú kritériami úspešnosť prijímania na 
VŠ, výsledky externých meraní napr.  EČ MS, výsledky v predmetových olympiádach 
a súťažiach. Cieľom je spokojnosť žiakov a rodičov po ukončení štúdia. 
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4 Školský učebný plán 

 
 
Učebný plán  pre 8-ročné štúdium 
ISCED 2 ( 1.-4. ) 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací predmet Počet 
hodín - 
ročníky 

 Spolu 

  1. 2. 3. 4.  

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

4 4 5 5 18 

 Prvý cudzí jazyk 1),6) 5 5 5 4 19 

 Druhý cudzí jazyk 1),6) 1 2 3 3 9 

      46 

Človek a 
príroda 

Fyzika 1) 1 1 2 2 6 

 Chémia 1) 1 1 1 2 5 

 Biológia 1) 2 2 2 2 8 

      19 

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 2 5 

 Geografia 1) 2 1 1 1 5 

 Občianska náuka 1) 1 1 1 0 3 

      13 

Človek a 
hodnoty 

Etická 

výchova/náboženská 

výchova 7) 

1 1 0,5 0,5 3 

      3 

Matematika a 
práca  

Matematika 1) 4 4 4 4 16 

s informáciami Informatika 1),8) 1 1 1 1 4 

      20 

Človek a svet 
práce 

Technika 0 1 1 0 2 

      2 

Umenie a 
kultúra 

Hudobná výchova 1 1 0 0 2 

 Výtvarná výchova 1 1 0 0 2 

 Výchova umením 0 0 0,5 0,5 1 

      5 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná a športová 

výchova 1),5) 

3 3 2 3 11 
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      11 

Povinné hodiny 
spolu 

 29 30 30 30 119 

Voliteľné 
hodiny 

 0 0 0 0 0 

Počet hodín 
spolu 

 29 30 30 30 119 

       
 

 
Poznámky k učebnému plánu pre osemročné štúdium ročníky 1. – 4. 
 

1. V ŠkVP je zachovaný  celkový počet hodín uvedený v rámcovom učebnom pláne 
ŠVP. Prostredníctvom disponibilných hodín bola posilnená  dotácia  hodín 
v predmetoch 1.cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, chémia, biológia, fyzika, matematika, 
geografia, občianska náuka, informatika, telesná a športová výchova za účelom 
prehĺbenia  obsahu a rozšírenia učiva predmetov  zaradených so Štátneho 
vzdelávacieho programu. 

2. Vyučovacia hodina  trvá 45 minút. Škola však môže zaviesť aj iné organizačné  formy 
vyučovania napr. dvojhodinový blok. 

3. Spôsob klasifikácie predmetov  je uvedený  v Kritériách na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov, s ktorým sú žiaci oboznámení na prvej vyučovacej hodine. 

4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. 

5. V predmete telesná a športová výchova  sa žiaci 2.,3., a 4.ročníka delia podľa 
pohlavia. Podľa podmienok školy sú na hodinách spájaní aj žiaci rôznych ročníkov. 
Súčasťou vyučovania je lyžiarsky výcvik v treťom  ročníku. 

6. Cudzie jazyky -  každý žiak si volí 2 cudzie jazyky  z uvedených : anglický jazyk, 
nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk. Jeden jazyk sa vyučuje ako prvý 
s vyššou hodinovou dotáciou. Od školského roka 2011/2012 je pre všetkých žiakov 1. 
ročníka ustanovený ako povinný jazyk ( 1. cudzí jazyk ) – anglický jazyk. 

7. Predmety etická a náboženská výchova sú povinne voliteľné a  študenti navštevujú 
povinne voliteľné hodiny na základe  prihlášky podpísanej zákonným zástupcom. 
Podľa rozhodnutia pedagogickej rady sú predmety klasifikované. 

8. Pri vyučovaní predmetu informatika sa žiaci delia na skupiny tak, aby každý žiak 
pracoval pri jednom počítači. 

9. Pri prestupe žiaka, prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho 
programu sa žiak vzdelával a zabezpečí v priebehu jedného roka  zosúladenie jeho 
vedomostí a zručností  s vlastným vzdelávacím programom. 
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5 Osnovy 

 
 
Osnovy vyučovaných predmetov tvoria prílohu tohto dokumentu. 
 
 


