
1. Zameranie, profilácia školy, ciele výchovy  vzdelávania 

Zameranie školy – 7902 J  gymnázium 

 

Gymnázium ako stredná všeobecnovzdelávacia škola má pripraviť žiakov predovšetkým 

na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách rôznych typov. Na základe štátneho 

vzdelávacieho programu vypracovala škola 2 druhy školského vzdelávacieho programu. 

Hlavnou myšlienkou vzdelávacích programov je sloboda výberu. Vzdelávacie programy sú 

navrhnuté tak, aby študenti mali maximálnu a slobodnú možnosť voľby, ktorá sa realizuje 

najmä výberom voliteľných predmetov v rámci povinných a disponibilných hodín, ktoré sú 

rozdelené tak, aby sa vytvorili jednotlivé druhy zamerania. 

 

2. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania  

 

4-ročné  

7902J vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3A (gymnázium) 

a)      všeobecné zameranie 

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie prírodovedných 

predmetov a cudzích jazykov  a informatiky. Rozšírenie hodín je zamerané  predovšetkým na 

laboratórne práce, experimentálnu činnosť v oblasti prírodných vied, získanie 

komunikatívnych zručností v cudzích jazykoch a získanie kompetencií vo využívaní 

informačno - komunikačných technológií. 

b)      zameranie na cudzie jazyky 

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie vyučovania cudzích 

jazykov. 

c)       zameranie na prírodovedné predmety 

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie predovšetkým 

matematiky, biológie, fyziky a chémie. 

       Všetky zamerania sú postavené tak, aby umožnili efektívnu prípravu na štúdium na 

vysokých školách všetkých zameraní. Po základe získanom v 1. a 2. ročníku si svoju 

profiláciu určujú študenti v 3. a hlavne 4. ročníku výberom voliteľných predmetov. 

8-ročné 

7902J vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3A (gymnázium) 

Štúdium má učebný plán orientovaný na talentovaných žiakov prichádzajúcich zo ZŠ,  ktorým 

je poskytnutý širší priestor na sebarealizáciu a ďalší rozvoj ich nadania a talentu. Učebný plán 

má všeobecné zameranie. V prvých 4 rokoch štúdia je posilnená výučba cudzích jazykov, 

ďalšie 4 roky je učebný plán totožný  so 4 ročným štúdiom. 

 



Naša škola je typom modernej všeobecnovzdelávacej školy, ktorá reaguje na aktuálne 

potreby spoločnosti a záujem rodičov a žiakov o štúdium na našej škole. Škola má 16 – 

triedny model gymnázia, a to 8 tried gymnázia s osemročným štúdiom a 8 tried gymnázia so 

štvorročným štúdiom s všeobecným zameraním. V súčasnosti máme 16 tried, a to 8 tried 

gymnázia s osemročným štúdiom a 8 tried gymnázia so štvorročným štúdiom. Aj keď má 

škola všeobecnovzdelávací charakter, snažíme sa v rámci disponibilných hodín vnútorne 

špecifikovať ponuku voliteľných predmetov alebo posilniť minimálnu dotáciu hodín 

niektorých všeobecnovzdelávacích predmetov.  

V školskom vzdelávacom programe pri stanovovaní vlastného zamerania školy sme 

vychádzali jednak z možností školy, z tradície školy, z kvalifikačného potenciálu 

pedagogického zboru školy a z dosiahnutých úspechov školy v rôznych oblastiach. 

 

Inovovaný školský vzdelávací program ponúka:  

 vyvážené posilnenie vyučovania prvého, ako aj druhého cudzieho jazyka 

v osemročnom vzdelávacom programe už od 2. ročníka gymnázia s osemročným 

štúdiom a v štvorročnom vzdelávacom programe od prvého ročníka; 

 v prvom a druhom ročníku štvorročného vzdelávacieho programu rovnomerne 

rozširujeme počet hodín prírodovedných predmetov; 

 v osemročnom vzdelávacom programe rozširujeme prírodovedné predmety, 

informatiku, náuku o spoločnosti, náboženskú, etickú výchovu a výchovu umením; 

 v druhom ročníku štvorročného, resp. v šiestom ročníku osemročného 

vzdelávacieho programu otvárame priestor pre vyučovanie voliteľného predmetu 

podnikanie v cestovnom ruchu v alternácii s voliteľným predmetom ekológia, resp. 

podľa reálneho záujmu žiakov v rozsahu 1 hodiny; 

 v treťom ročníku, resp. v septime ponúkame 6 voliteľných hodín a 1 hodinou 

rozšírime vyučovanie druhého cudzieho jazyky, vo štvrtom ročníku, resp. v oktáve  

 12 voliteľných hodín, v ktorých sa žiaci už budú profilovať na maturitnú skúšku 

a na prípravu na štúdium na vysokej škole, 2 hodinami rozšírime vyučovanie 

slovenského jazyka a literatúry a 1 hodinou druhý cudzí jazyk. Tento model 

rozvrhnutia hodín vychádza z praxou overeného vyučovania podľa alternatívneho 

učebného plánu používaného v našej škole; 

 v treťom ročníku, resp. v septime v rámci voliteľných predmetov otvoríme predmet 

aplikovaná ekonómia v alternácii s predmetmi regionálna výchova, resp. prvá 

pomoc. 

 

 


